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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to develop new 

knowledge of how librarians view the public library 

as a place for integration of immigrant children and 

young people. Five librarians, from five different 

libraries were interviewed. The results were 

analysed through the theoretical framework ”The 

four spaces” developed by Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen and Skot-Hansen (2012). The result of 

the study shows that librarians believe that public 

libraries in many ways can enable integration for 

newly arrived children and young people. The main 

difficulties for the libraries is to reach out and 

promote themselves to the target group. Public 

libraries can enable integration by serving as a 

meeting place and a safe place where newly arrived 

children and young people can come and meet other 

people and library staff. By offering different types 

of group activities, integration can be achieved as 

well as working relationship creation. According to 

the librarians, public libraries can contribute to 

integration by offering its users different types of 

language development activities. Promoting reading 

is one of the most important missions libraries have 

towards the target group. The ambition of libraries 

is, for example, to offer reading sessions in the 

children’s mother tongue and programs in easy 

Swedish language. Libraries can assist the newly 

arrived children and young people with literature 

and other media in different languages. Making this 

available is important to contribute to integration. 

Nyckelord: Folkbibliotek, integration, nyanlända, The four 

spaces, bibliotekarier, barn, ungdomar 

 



 

Innehållsförteckning 
 

1 INLEDNING .............................................................................................. 1 

2 BAKGRUND ............................................................................................. 3 

2.1 BIBLIOTEKENS STYRDOKUMENT .......................................................... 3 

2.2 FOLKBIBLIOTEKET OCH INTEGRATION .................................................. 4 

2.3 NYANLÄNDAS INFORMATIONSBEHOV OCH SITUATION ......................... 5 

3 PROBLEMFORMULERING .................................................................. 7 

3.1 SYFTE................................................................................................... 7 

3.2 FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................ 8 

3.3 AVGRÄNSNING ..................................................................................... 8 

4 LITTERATURÖVERSIKT ..................................................................... 9 

4.1 FOLKBIBLIOTEKET SOM EN MÖTESPLATS.............................................. 9 

4.2 FOLKBIBLIOTEKET SOM FRÄMJARE AV SOCIALT KAPITAL................... 10 

4.3 FOLKBIBLIOTEKET OCH DESS BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET..... 11 

4.4 FOLKBIBLIOTEKET OCH NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR ............ 13 

5 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ........................................................ 15 

5.1 THE FOUR SPACES .............................................................................. 15 

5.2         TILLÄMPNING AV THE FOUR SPACES .................................................. 17 

6 METOD .................................................................................................... 19 

6.1 DEN KVALITATIVA FORSKNINGSINTERVJUN ....................................... 19 

6.2 URVAL ............................................................................................... 20 

6.3 DATAINSAMLING OCH GENOMFÖRANDE ............................................. 21 

6.4 BEARBETNING AV INSAMLAT MATERIAL ............................................ 21 

6.5 ANALYSMETOD .................................................................................. 22 

6.5.1   Tematisk analys .............................................................................. 22 

6.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN .................................................................... 23 

6.7 BEVARANDE AV MATERIAL ................................................................ 24 

7 RESULTAT ............................................................................................. 25 

7.1 INFORMATION OM INTERVJUPERSONER OCH DERAS BIBLIOTEK .......... 25 

7.2 PRESENTATION AV RESULTAT AV INTERVJUERNA .............................. 27 

7.2.1 Nyanländas utsatta situation ......................................................... 27 

7.2.2 Behov av att fokusera på användargruppen ................................. 29 

7.2.3 Språkutvecklande verksamhet ....................................................... 30 

7.2.4 Biblioteket som en plats för möten ................................................ 32 

7.2.5 Det fysiska biblioteksrummet ........................................................ 33 

7.2.6 Marknadsföring ............................................................................. 34 

7.2.7    Lagar och styrdokument ................................................................ 35 

8 ANALYS UTIFRÅN THE FOUR SPACES ......................................... 37 

8.1         INSPIRATIONSRUMMET ....................................................................... 37 

8.2 MÖTESPLATSEN ................................................................................. 39 

8.3 LÄRANDERUMMET ............................................................................. 41 

8.4 SKAPANDERUMMET ........................................................................... 43 

9 SLUTSATS OCH DISKUSSION .......................................................... 44 



 

9.1 SLUTSATSER....................................................................................... 44 

9.2 DISKUSSION ....................................................................................... 46 

9.3 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING ....................................................... 49 

SAMMANFATTNING  .................................................................................. 50 

KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................. 52 

BILAGA A: INTERVJUGUIDE .......................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Jenny Lindberg för alla 

värdefulla synpunkter, tankar och stöd som jag har fått under arbetets gång!  

Emma Andersson



 1 

1 Inledning 

Enligt UNHCR (2017) har det aldrig varit så många människor på flykt runt 

om i världen som det är idag. En särskilt utsatt grupp är barn och ungdomar. 

I Sverige var det över 160 000 personer som sökte asyl under året 2015, 

cirka 25% av alla asylsökande och flyktingar var barn och ungdomar under 

18 år (Migrationsverket, 2018). De ökade flyktingströmmarna har medfört 

nya informationsmässiga och sociala behov som samhället behöver möta 

och stora krav har kommit att ställas på flera olika platser runt om i landet 

(Pilerot & Hultgren, 2017). 

Det svenska biblioteksväsendet har kommit att ta ett stort ansvar i den här 

frågan, genom att på flera sätt anpassa sin verksamhet till de nya kraven och 

också fler användare på biblioteket (Svensk biblioteksförening, 2016). 

Bibliotekens arbete med nyanlända har sin grund i bibliotekslagen, där det i 

paragraf 8 står skrivet att de bibliotek som ingår i det allmänna 

biblioteksväsendet ska ägna särskilt stor uppmärksamhet åt de nationella 

minoriteterna och personer som har ett annat modersmål än svenska. Det är 

ett uppdrag som folkbiblioteken tar på stort allvar (Svensk 

biblioteksförening, 2016).  

Även om folkbiblioteken inte har ”integration” som ett specifikt mål för sin 

verksamhet arbetar biblioteken målmedvetet med att möta och stödja den 

nya användargruppen med tjänster som i sin tur kan bidra till integration in i 

det nya samhället. Att folkbiblioteket besöks av personer från andra länder 

är inte heller något nytt fenomen, men de senaste fyra årens ökande antal 

flyktingar som kommit till Sverige har lett till utmaningar som varken 

biblioteken eller samhället tidigare har ställts inför (Pilerot & Hultgren, 

2017). Därför har folkbiblioteken framförallt på senare år utvecklat olika 

metoder för att kunna möta de nya användarnas behov på ett bra sätt 

(Svensk biblioteksförening, 2016).  Det finns också en rad olika 

forskningsbidrag som visar att biblioteken spelar en viktig roll i 

integrationsprocessen (Vårheim, 2014b; Pilerot & Hultgren, 2017). 

Samtidigt finns det också forskning som tyder på att arbetet med nyanlända 

och integration på biblioteket är något som bör förbättras och utforskas 

ytterligare (Vårheim, 2014a; Vårheim 2014b; Pilerot & Hultgren, 2017).  

När jag ser till min egen erfarenhet av att arbeta på folkbibliotek, där jag 

ofta kommer i kontakt med nyanlända i det dagliga arbetet, väcks en rad 

olika frågor och funderingar hos mig. Som snart nyexaminerad bibliotekarie 

är det här ämnet intressant av flertalet olika anledningar. Till att börja med 

sker omvärldsförändringar idag i en allt snabbare takt och även bibliotekens 

arbete och uppgifter tycks vara i ständig förändring och diskussion. Dessa 

omvärldsförändringar och förändringar i yrkesprofessionen kommer 

knappast minska i framtiden, därför borde bibliotekens ansvar i den här 

typen av frågor vara mer aktuell än någonsin tidigare att belysa. Vidare är 

bibliotekens utmaningar nu och framöver stora och därför är det av intresse 

att undersöka utmaningar, men också möjligheter som folkbiblioteken kan 

erbjuda sina användare utifrån olika aspekter. Därutöver har jag ett intresse i 

barn- och ungdomsverksamhet på folkbibliotek och finner det viktigt att 

belysa just den användargruppen eftersom de är extra utsatta i en situation 
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som nyanlända, samtidigt som just den här användargruppen av nyanlända 

inte heller har undersökts i särskilt stor utsträckning tidigare.  

Utgångpunkten i den här studien är att undersöka barn- och 

ungdomsbibliotekariers uppfattningar kring att arbeta med nyanlända barn 

och ungdomar i integrationsfrämjande syfte på folkbibliotek. Vad finns det 

för utmaningar med att arbeta med användargruppen? Vad kan 

folkbiblioteket erbjuda för möjligheter när det kommer till integration för 

barn och ungdomar som kommer nyanlända till Sverige? För att nå svar i 

dessa frågor genomförs i föreliggande studie kvalitativa intervjuer med 

bibliotekarier. Med hjälp av en tvåstegsanalys kommer bibliotekariernas 

intervjusvar först att analyseras med hjälp av en tematisk analys. Efter det 

analyseras intervjusvaren utifrån Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard 

Rasmussen och Dorte Skot-Hansens modell ”The four spaces” (2012).  

Förhoppningen är att studien ska leda till att ny kunskap nås kring 

bibliotekariers syn på folkbiblioteket som en möjlig plats för integration av 

nyanlända barn och unga, samt hur de resonerar kring det. Jag vill i 

föreliggande studie ta reda på vilka utmaningar som finns i arbetet med 

användargruppen, men också vilka möjligheter folkbiblioteket har vad gäller 

att fungera integrationsfrämjande för nyanlända barn och ungdomar.  
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2 Bakgrund  

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle och det blir därför naturligt att 

biblioteken också på flera sätt väljer att arbeta mångkulturellt. I följande 

avsnitt följer kortfattad information om fyra grundläggande styrdokument 

som bibliotekspersonal har att arbeta utifrån i ett mångkulturellt samhälle. 

De som avses är bibliotekens egna styrdokument, bibliotekslagen, 

IFLA/Unescos folkbiblioteksmanifest samt IFLA/Unescos manifest om 

mångkulturella bibliotek.  

Därefter följer ett avsnitt om folkbibliotekets arbete med integration, samt 

ett avsnitt om hur nyanlända/asylsökandes/flyktingars situation och 

informationsbehov ser ut.  

2.1 Bibliotekens styrdokument  

I den här uppsatsen fokuseras dels på barn och unga, och dels på personer 

med annat modersmål än svenska. Här beskrivs de styrdokument som 

biblioteken har att förhålla sig till.  

Varje folkbibliotek har fyra stycken grundläggande styrdokument som 

arbetet med nyanlända kan sägas grunda sig på. Dessa är bibliotekslagen, 

IFLA/Unescos folkbiblioteksmanifest, IFLA/Unescos manifest om 

mångkulturella bibliotek samt varje kommuns egen biblioteksplan. De här 

dokumenten kan förväntas påverka på olika sätt och i olika grad, Unescos 

folkbiblioteksmanifest har exempelvis inte samma juridiska status som 

bibliotekslagen har. Det finns även ytterligare dokument som i realiteten 

styr biblioteksverksamhetens utformning, men jag har bedömt just dessa 

fyra vara relevanta för studiens fokus.  

Nedan följer en kortfattad beskrivning av bibliotekens styrdokuments 

paragrafer samt punkter. I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står det:  

5 § 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.  

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 

för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat 

genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. 

Biblioteksplaner ska enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) baseras på en 

lokalt framtagen biblioteksplan för varje kommun och landstings 

biblioteksverksamhet. 

I IFLA/Unescos folkbiblioteksmanifestets punkt nummer sju poängteras 

vikten av folkbibliotekets arbete med kulturell mångfald. IFLA/Unesco har 
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också ett särskilt manifest som utgör ett komplement till 

folkbiblioteksmanifestet, nämligen ett manifest för mångkulturella bibliotek. 

Detta manifest kan ses som ett stöd för biblioteks- och 

informationsservicearbete samt som ett stöd för folkbibliotekets funktion 

som både främjare och bevarare av språklig och kulturell mångfald 

(Svenska Unescorådet, 2014).  

2.2 Folkbiblioteket och integration 

Vad integration innebär sett till en bibliotekskontext är en på flera sätt 

komplicerad fråga att ge svar på. Integration är i sig självt ett diskutabelt 

begrepp. Eftersom integration också är en komplex process finns det inte en 

enda definition för begreppet, utan det måste istället tolkas utifrån det 

perspektiv som det grundar sig i. Det här lyfter Atlestam och Myhre (2012) 

fram i antologin Det mångspråkiga biblioteket, vilken handlar om 

bibliotekets arbete med frågor som rör integration. Atlestam (2012) hävdar 

att biblioteket kan anses vara en lyhörd aktör i samhället vilken ordnar 

många olika typer av verksamheter för användarna i syfte att verka 

integrationsfrämjande. Det handlar exempelvis om sådana aktiviteter som 

språkkaféer eller läxhjälp för nyanlända. Det här är aktiviteter som förväntas 

finnas på biblioteket idag. Atlestam (2012) påpekar dock att det kan finnas 

en viss risk för att det uppdrag som folkbiblioteken har som medieförsörjare 

kan hamna i bakgrunden för den här typen av verksamhet. 

Det finns idag ett tankesätt om att integration är någonting som är 

flerdimensionellt, det är en etablerad utgångspunkt i dagens 

forskningsbidrag. Integration är en samhällsprocess och på samma gång en 

process som sker på individnivå (Integrationsverket, 2004). Processen 

karakteriseras inte av några enskilt sociala förhållanden, utan av 

delprocesser och också sociala relationer som kan sägas röra flera olika 

områden i ett samhälle. Begreppet integration kan således sägas bestå i en 

rad olika processer. Tidigare har det varit vanligt att man sett på integration 

med utgångspunkt i något som många gånger har delats upp i ”invandrare” 

som de som ska integreras och ”svenskar” vilka är de som ska bistå 

”invandrarnas” integrering (Integrationsverket, 2004). 

Integration är alltså inte enbart en komplex process i sig självt, i samband 

med folkbibliotekets roll och funktion kan integration vara svår att definiera. 

Sett till IFLA/Unescos mångkulturella biblioteksmanifest läggs det fokus på 

att varje enskild individ ska få möjlighet att ta del av bibliotekets 

huvuduppgifter. Dessa huvuduppgifter är information, utbildning, läs- och 

skrivkunnighet samt kultur. I sammanhanget är dessa huvuduppgifter 

någonting som både omfattar service riktad till bibliotekets alla olika typer 

av användare, men också den service som ska rikta sig särskilt till 

missgynnade kulturella och språkliga grupper (Svenska Unescorådet, 2014). 

Enligt IFLA/Unescos manifest om mångkulturella bibliotek är de 

verksamheter som är viktigast för ett mångkulturellt bibliotek följande: 

• utveckla mångkulturella och flerspråkiga samlingar och tjänster, inklusive digitala 

resurser och multimedia  

• avsätta resurser för bevarande av kulturella uttryck och kulturarv, med särskild 

hänsyn tagen till muntlig tradition, ursprungsfolks kultur och immateriella 

kulturarv  
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• planera in program med stöd för användarutbildning, informationskompetens, 

resurser till nyanlända, kulturarv och tvärkulturell dialog som väsentliga inslag i 

tjänsteutbudet  

• göra bibliotekets resurser tillgängliga på̊ relevanta språk genom 

informationsorganisation och söksystem  

• utveckla marknadsförings- och informationsmaterial i de former och på̊ de språk 

som behövs för att locka olika grupper till biblioteket  

(Svenska Unescorådet, 2014, s. 28).  

2.3 Nyanländas informationsbehov och 
situation  

Det finns flera olika definitioner av begreppet ”nyanländ”. Enligt 

Migrationsverket (2016) är en person nyanländ under tiden som hen 

omfattas av lagen om etableringsinsatser, vilket är under två till tre år. I den 

här uppsatsen kommer jag därför att använda uttrycket nyanländ som ett 

samlat begrepp för flyktingar, asylsökande och personer med 

uppehållstillstånd, vilka varit i Sverige i upp till två tre år. Pilerot och 

Hultgren (2017) hävdar också att termen ”nyanländ” verkar vara etablerad i 

bibliotekssverige. 

Enligt Socialstyrelsen (2015) kan väntan på uppehållstillstånd pågå under 

flera års tid. Tiden av att vara asylsökande kan medföra upplevelser av både 

stress och isolation, men också försämringar av den psykiska och fysiska 

hälsan. Detta kan härledas ur kulturskillnader, tidigare traumatiska 

erfarenheter, asylprocessens utformning och språksvårigheter. Enligt 

Socialstyrelsen (2015) är det många asylsökande som saknar ett socialt 

nätverk och har begränsade språkkunskaper. Olika sorters påfrestningar 

samt kulturkrockar och diskriminering påverkar många. Det finns därför en 

hög risk att nyanlända sätts i en otrygg situation.  

Caidi och Allard (2005) påpekar att informationsbehovet hos nyanlända ser 

olika ut beroende på hur länge den nyanlände har varit i mottagarlandet. 

Nyanlända är inte heller en enda homogen grupp, därför kan det också vara 

svårt att forska kring nyanländas informationsbehov. Caidi och Allard 

(2005) menar även att en påtvingad homogenitet inom gruppen rentav kan 

skapa en ökad känsla av utanförskap och alienering.  

Qayyum, Thompson, Kennan och Lloyd (2014) påpekar att flyktingar som 

är tvungna att lämna sina hemländer står inför många utmaningar när det 

gäller att anpassa sig till sitt nya land. Att anpassa sig till ett nytt land och 

samhälle innebär att vara tvungen att engagera sig i nya sociala och 

informativa nätverk, lära sig om komplexa regelverk och sociala tjänster. 

Forskarna påpekar att det offentliga biblioteket är en plats där det går att lära 

sig om det nya samhället på olika sätt. Biblioteket har i sin tur beskrivits 

som en säker plats, ”en vän” och en trygghet, detta gäller särskilt under den 

första perioden för de nyanlända som kommit till ett nytt samhälle (Qayyum 

et al., 2014). 

Lloyd, Kennan, Thompson och Qayyum (2013) och Lloyd (2015) redogör i 

sin forskning för hur nyanländas sociala nätverk och informationslandskap 

förändras av flytten till ett nytt land. Forskningen handlar om hur nyanlända 

lär sig att hantera och blir en del av det nya informationslandskapet som ett 
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nytt land innebär. Det finns flera studier som framhåller relationen mellan 

informationstillgång och social inkludering (Lloyd et al., 2013; Lloyd, 

2015). 

Lloyd, Lipu och Kennan (2010) påstår att tillgången till information och en 

god informationspraktik spelar en viktig roll för nyanlända som kommer till 

ett nytt land. Nyanlända saknar ofta ett socialt nätverk och känner sig inte 

heller hemma i det nya informationslandskapet som ett nytt land innebär. 

Nyanländas tillgång till information om det nya samhälle de kommer till kan 

på flera sätt vara avgörande för deras inkludering alternativt exkludering i 

samhället. Lloyd, Lipu och Kennan (2010) hävdar att för att stödja 

inkludering in i det nya samhället kan biblioteksprogram erbjudas i vilka de 

nyanlända kan lära sig mer om informationskunnighet. Detta kan i sin tur 

leda till en bättre informationspraktik samt teknologisk kompetens. En 

annan viktig del i att stödja inkludering in i det nya samhället är att 

exempelvis öka bibliotekspersonalens kunskaper om de behov som den 

nyanlände har (Lloyd et al., 2010). 
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3 Problemformulering  

De senaste årens ökade flyktingströmmar har medfört nya 

informationsmässiga samt sociala behov som samhället behöver möta 

(Pilerot & Hultgren, 2017). Det finns forskning som visar att personer som 

kommer nyanlända till ett nytt land står inför flertalet olika utmaningar, det 

rör sig exempelvis om språkinlärning, informationshämtning och integration 

in i det nya landet (Pilerot & Hultgren, 2017; Vårheim, 2014a; Vårheim, 

2014b; Lloyd et al., 2010; Lloyd et al., 2013; Lloyd, 2015). En grupp som är 

särskilt utsatt är nyanlända barn och ungdomar (Pilerot & Hultgren, 2017).  

En samhällsinstitution som har kommit att ta ett stort ansvar i den här frågan 

är folkbiblioteket. Men även om flertalet folkbibliotek har kommit att satsa 

extra resurser på arbetet med nyanlända på olika sätt, exempelvis genom att 

öka beståndet av litteratur på mångspråk, erbjuda programverksamhet såsom 

språkkafé och sagostunder på andra språk än svenska, finns det många 

aspekter kvar att undersöka inom området. Forskning som behandlar 

folkbibliotekets funktion i integrationsprocessen vad gäller nyanlända barn 

och ungdomar finner jag, framförallt utifrån svenska förhållanden, vara ett 

outforskat område. I en svensk kontext finner jag även ytterligare ett område 

vara outforskat, nämligen hur bibliotekarier uppfattar arbetet med nyanlända 

barn och ungdomar på biblioteket. Hur kan biblioteken möta den här 

samhällsutmaningen på ett bra sätt? Vilka möjligheter har folkbiblioteket 

när det kommer till att bidra till integration av användargruppen?  

Det krävs att nyanlända och asylsökandes behov på olika sätt lyfts fram för 

att motverka segregation och istället stödja integration. Sett till den 

information som finns i föregående avsnitt om folkbibliotekens arbete med 

integration, IFLA/Unescos punkter kring folkbibliotekets kärnverksamhet 

samt den avsaknad kring tidigare studier inom ämnet som påpekas i tidigare 

forskning (Pilerot & Hultgren, 2017; Vårheim 2014a; Vårheim 2014b) kan 

detta ses som ett område av stor relevans att studera.  

Med grund i detta vill jag därför i den här studien undersöka hur 

bibliotekarier på folkbibliotek uppfattar och resonerar kring hur 

folkbiblioteket kan fungera integrationsfrämjande för nyanlända barn och 

ungdomar. Jag är intresserad av att belysa de problem och svårigheter som 

finns med att arbeta integrationsfrämjande för användargruppen på 

folkbibliotek, men vill också undersöka vilka möjligheter folkbiblioteket har 

vad gäller att bidra till integration för användargruppen.  

3.1 Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att utveckla ny kunskap om bibliotekariers 

syn på folkbiblioteket som en möjlig plats för integration av nyanlända barn 

och ungdomar.   
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3.2 Frågeställningar 

• Hur resonerar bibliotekarier kring folkbiblioteket som en plats för möjlig 

integration av nyanlända barn och ungdomar? 

• Vilka problem och svårigheter upplever bibliotekarier att det finns med 

ett integrationsfrämjande arbete för nyanlända barn och ungdomar på 

folkbiblioteket? 

• Vilka möjligheter upplever bibliotekarier att folkbiblioteket har att bidra 

till integration av nyanlända barn och ungdomar?  

3.3 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att undersöka fem stycken folkbibliotek som 

ligger i fyra olika kommuner runt om i landet. En intervju utförs på vardera 

av biblioteken. Det är bibliotekspersonalens perspektiv och inte användarnas 

som studeras. De bibliotekarier som deltar i studien är samtliga barn- och 

ungdomsbibliotekarier, eftersom det är målgruppen barn och ungdomar som 

i den här uppsatsen avses att undersöka. De här barn- och 

ungdomsbibliotekarierna arbetar i sin tur i någon mån med mångkultur inom 

bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet.  

 

I bibliotekspraktiken är barn- och ungdomsverksamheterna ofta 

åldersindelade, med vilket menas att de riktas mot spädbarn, småbarn, 

förskolebarn, mellanåldersbarn, ungdomar och unga vuxna (Rydsjö, 2010). I 

den här studien kommer ingen specifik ålder att ses till, utan den omfattas 

av de verksamheter på biblioteket som är tänkta för personer från 0 till 18 

år. Användargruppen barn och ungdomar avser alltså personer som är 

mellan 0 till 18 år gamla.  

Vidare är undersökningen avgränsad till enbart folkbibliotek. Studien berör 

frågor om hur bibliotekariers dagliga arbete ser ut och riktar sig inte till 

några särskilda projekt eller liknande inom bibliotekets verksamhet. 
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4 Litteraturöversikt  

Följande kapitel innehåller en översikt av tidigare forskning som är av 

relevans för den här studien. Forskningen består av vetenskapliga artiklar, 

projektrapporter och forskningsöversikter. Jag har främst valt att se till den 

forskning som uppkommit de senaste åren, vilken fokuserar på hur 

folkbibliotekens integrationsfrämjande arbete kan se ut och fungera. Jag har 

också valt att se till forskning som handlar om folkbibliotekens roll ur ett 

integrationsperspektiv där tyngdpunkten ligger på folkbibliotekets roll och 

funktion i samhället. Studier som har gjorts kring folkbiblioteket som en 

kulturell mötesplats samt hur folkbiblioteket kan fungera som främjare av 

socialt kapital är exempelvis något som tas upp. Ett avsnitt som behandlar 

barn- och ungdomsverksamhet på folkbibliotek tas också upp och även ett 

avsnitt som berör forskning om nyanlända barn och ungdomar på 

folkbiblioteket gås igenom.  

4.1 Folkbiblioteket som en mötesplats 

Inom biblioteks- och informationsvetenskapen finner jag det fält som 

handlar om folkbibliotekets arbete med integrationsfrågor vara ett relativt 

outforskat område. Detta är också någonting som flera forskare inom 

biblioteks- och informationsvetenskapen påpekar. Vårheim (2014a) hävdar 

exempelvis att det finns många sätt för biblioteken att arbeta med 

fokusgrupper såsom immigranter eller nyanlända, men att det dessvärre inte 

finns särskilt mycket forskning i ämnet. Också Pilerot och Hultgren (2017) 

menar att biblioteks- och informationsvetenskapens bidrag till den här 

litteraturen är mycket litet. De forskningsbidrag som trots allt finns spänner 

över ett relativt stort område. Det är ett område som går från användandet av 

informationsteknologier bland nyanlända (Alam & Imran, 2015; Andrade & 

Doolin, 2016; Lloyd, 2015) till frågor om huruvida socialt kapital kan 

stärkas genom att biblioteksverksamhet riktas till målgruppen i fråga 

(Vårheim, 2008; Vårheim, 2014b; Johnson, 2012).  

Ett återkommande ämne i forskning som rör folkbibliotek och integration är 

synen på folkbiblioteket som en mångkulturell mötesplats. Folkbiblioteket 

beskrivs ofta i termer om mötesplatser.  

Bland annat delar Audunson (2005) upp begreppet mötesplats i hög- 

respektive lågintensiva mötesplatser. Med högintensiva mötesplatser menas 

de möten som sker mellan personer som har liknande intressen, medan 

lågintensiva mötesplatser utmärks av de möten som sker mellan människor 

vilka har olika intressen och värderingar. Audunson (2005) hävdar att 

lågintensiva mötesplatser är nödvändiga sett till en kontext av demokratisk 

mångkultur. Högintensiva mötesplatser kan ses som viktiga på ett 

individuellt plan, i ett mångkulturellt samhälle kan det dock leda till 

uppdelning både vad gäller både kulturella och sociala gränsdragningar. 

Audunson (2005) framhåller att folkbiblioteket är en av få kvarvarande 

tvärkulturella mötesplatser i samhället idag. Audunson (2005) påpekar även 

att biblioteket förespråkar en tvärkulturell kontakt och kommunikation, men 

att för mycket fokus på strategier som innefattar att på olika sätt utveckla 
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och anpassa verksamheter för etniska och kulturella minoriteter kan 

innebära att biblioteket begår segmenteringsmisstag. 

Också Gaus och Weech (2008) framställer folkbiblioteket som en 

mötesplats för mångkultur. De gör en litteraturgenomgång av olika 

forsknings- samt nyhetsartiklar som publicerats mellan 1969 till 2008 och 

påstår att skapandet av ett bibliotek som ”bygger broar” över olika kulturer 

kan ses som en process vilken innehåller flera olika steg. Gaus och Weech 

(2008) framhäver att biblioteket bör underlätta för kulturellt utbyte mellan 

exempelvis olika etniska grupper samt att integration är någonting som sker 

genom aktiviteter. Det är därför viktigt att biblioteket är en aktiv del av 

lokalsamhället det verkar i. Gaus och Weech (2008) hävdar att det är en god 

idé att uppnå detta genom att exempelvis öka folkbibliotekens uppsökande 

verksamhet, öka sitt nätverkande och att arrangera fler tvärkulturella 

programverksamheter. Vikten av att biblioteken hävdar sig i samhället som 

en öppen plats dit alla är välkomna är också en viktig aspekt som lyfts fram 

i forskningsbidraget. Biblioteket har potential till att öka det tvärkulturella 

utbytet i det lokala samhället och det kan i sin tur leda till att både sociala 

spänningar och uppdelningar mellan olika grupper som finns i samhället kan 

minska. 

PLACE-projektet  

 

PLACE - Public Libraries – Arenas for Citisenship; an Investigation of the 

Public Library as a Meeting Place in a Digital and Multicultural Context är 

ett norskt projekt som utfördes under åren 2007–2012 och finansierades av 

det norska forskningsrådet (Aabø, Audunson & Vårheim, 2010). Flera 

forskare har inblandade i projektet, exempelvis Audunson, Vårheim och 

Aabø. Projektet syftar till att undersöka hur folkbiblioteken fungerar som 

lågintensiva mötesplatser, precis som Audunson (2005) också kallar det. I 

PLACE-projektet undersöks hur folkbiblioteken kan skapa socialt kapital i 

ett samhälle som allt mer präglas av digitalisering och mångkultur. Det har 

visat sig att biblioteket som mötesplats har en viktig roll när det gäller att 

utjämna möjligheter mellan att vara en aktiv medborgare över sociala och 

ekonomiska skillnader. Av projektet framkommer att det offentliga 

biblioteket har en unik men också komplex funktion som mötesplats. 

Projektet har kommit att bidra till att öka förståelsen för det offentliga 

bibliotekets roll i ett mångkulturellt samhälle. Projektet berör flertalet frågor 

kring mångkulturalism och integration på folkbibliotek (Aabø, Audunson & 

Vårheim, 2010). 

4.2 Folkbiblioteket som främjare av socialt 
kapital 

Något som också är återkommande i den forskning som rör folkbibliotek 

och integration är folkbiblioteket som främjare av socialt kapital.  

Vårheim (2008, 2014a, 2014b) diskuterar i flera av sina forskningsbidrag 

hur bibliotek bidrar till generering av socialt kapital och socialt förtroende 

bland flyktingar, exempelvis flyktingar som deltar i olika slags 

biblioteksprogram som finns på folkbiblioteken. Vårheim (2014a) hävdar att 

folkbiblioteket är en institution i samhället som har en särskild roll vad 



 11 

gäller att bygga ett förtroende för samhället i sin helhet och att det i sin tur 

är en viktig del av ett socialt kapital. Det här sociala kapitalet kan i sin tur 

ses som ett slags förtroende mellan individer som vidare leder till 

gemensamma handlingar. Biblioteket används ofta som en mötesplats och är 

också en plats där det går att få kunskaper om exempelvis olika politiska 

partier och fritidsaktiviteter samt också få veta vad som pågår i 

lokalsamhället. Det har även visat sig att det finns ett samband mellan låg 

inkomst eller låg utbildningsgrad och ett högt användande av biblioteken 

som en mötesplats. En tolkning som kan göras är att biblioteket fyller en roll 

att fungera utjämnande över dessa gränser och på så sätt öka användarens 

möjlighet att vara en aktiv medborgare. Vårheim (2014a) påpekar också att 

en del av det sociala kapitalet handlar om att en individ får åtkomst och 

tillgång till olika informationsresurser samt att de också får lära sig om olika 

färdigheter som kan behövas för att använda sig av den här informationen i 

vardagen. Tillgången till information kan vidare leda till en ingång i 

samhället. Därför är det också viktigt att information tillgängliggörs, inte 

minst för nyanlända invandrare.  

I en annan studie har Vårheim (2014b) undersökt hur biblioteket kan bidra 

till integration i samarbete med introduktionsklasser för nyanlända. Vårheim 

(2014b) menar att ett högt förtroende för främlingar kan ses som ett tecken 

på lyckad integration. Biblioteket är den institution som i flertalet studier 

hamnar i toppen av de institutioner i samhället som människor har störst 

förtroende för. Biblioteket är ofta även en av de första institutionerna som 

nyanlända möter då de kommer till ett nytt land. Biblioteksprogram kan 

spela en viktig roll för att underlätta och påskynda förtroendeskapande 

processer, vilket i sin tur kan göra integrationen mindre traumatisk 

(Vårheim, 2014b). 

Johnson (2012) har i en studie undersökt sociala interaktioner mellan 

bibliotekspersonal och dess användare i en amerikansk stad. Analys av 

intervjuerna som gjorts i studien tyder på att offentliga biblioteket kan bidra 

till socialt kapital genom de relationer och interaktioner som uppstår mellan 

bibliotekspersonal och biblioteksanvändare. Johnson (2012) hävdar att 

några av de sätt vilka de relationer och interaktioner kan bidra till socialt 

kapital på är koppling av människor till både samhälls- och 

biblioteksresurser, socialt stöd för användare, minskad social isolering samt 

hjälp med att få färdigheter i att fungera i en allt mer digital värld. Det 

framhålls i studien att dessa olika typer av sociala interaktioner som kan 

förekomma på biblioteket kan bidra till att bygga upp ett socialt kapital 

(Johnson, 2012).  

4.3 Folkbiblioteket och dess barn- och 
ungdomsverksamhet 

Rydsjö (2007) redogör för att barnbibliotek är en del av ett folkbibliotek och 

att folkbiblioteket vänder sig till alla i ett samhälle. Själva grundidén, hävdar 

Rydsjö (2007) är att biblioteket är till för alla och ska ge tillgång till både 

information och kulturupplevelser. Biblioteket ska också stimulera läslust 

och ge möjlighet för användaren att skapa egen kunskap. Vidare hävdar 

Rydsjö (2007) att biblioteket fyller flertalet funktioner; en fostrande roll, 
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men också ett ”frirum” där barnen rår över sig själva och själva kan 

bestämma vad de vill göra.  

Sandin (2011) lyfter i sin forskningsöversikt Barnbibliotek och lässtimulans 

fram barnbibliotekens verksamhet på folkbiblioteket. Sandin (2011) redogör 

bland annat för lässtimulerande arbete för barn och ungdomar på 

folkbiblioteket. Sandin (2011) hävdar att det läsförmedlande arbete som 

biblioteket har som uppdrag är att förmedla både fack- och skönlitteratur, 

samt medier som film, musik och anpassat material som exempelvis taktila 

bilderböcker. Vidare förklarar Sandin (2011) att det lässtimulerande arbetet 

i folkbibliotekets barnverksamhet innefattar metoder som att exempelvis 

ordna sagostunder för små barn, ordna bokklubbar eller boksamtal för att 

inspirera till läsning. Det lässtimulerande arbetet innefattar också att 

utveckla referenssamtalet för att kunna bemöta barns frågor på ett bra sätt. 

Sandin (2011) hävdar exempelvis att det är i själva referenssamtalet som 

bibliotekarien kan bjuda in till dialog och försöka skapa en känsla av 

delaktighet och samarbete. Det handlar om att skapa kontakt och även 

bygga upp ett förtroende mellan bibliotekarien och barnet. Sandin (2011) 

påpekar även att barnverksamheten på biblioteket har utvecklats allt mer åt 

att kunna möta flerspråkiga barns behov av exempelvis litteratur på andra 

språk. Bibliotekets uppdrag är också att ordna olika slags aktiviteter där 

barn får uttrycka sig, agera och skapa utifrån berättelser på sina egna 

modersmål (Sandin, 2011). 

Sandin (2011) framhåller även att bibliotekets fysiska rum utgör en del av 

hur barn får tillgång till berättelser av olika slag. Barnavdelningar på 

bibliotek har utformat olika metoder för exempelvis hur medier kan placeras 

för att barnet ska hitta och orientera sig i biblioteket. Rydsjö (2007) hävdar 

att ett sätt att fånga barns uppmärksamhet på är att använda sig av rekvisita 

under sagostunder. Denna rekvisita kan fånga barnets uppmärksamhet, föra 

berättelsen framåt och även förstärka den. Rekvisitan kan även hjälpa till att 

förklara svåra ord eller händelser i berättelsen. För barn med annat 

modersmål än svenska kan rekvisita hjälpa till att konkretisera sagostunden, 

menar Rydsjö (2007). 

Rydsjö (2007) hävdar att många ungdomar inte känner sig hemma i 

barnavdelningens miljöer. Av den litteraturgenomgång som Rydsjö (2007) 

gör i kunskapsöversikten Studier av barn- och ungdomsbibliotek 

framkommer att barnbibliotekarier främst verkar rikta sitt lässtimulerande 

arbete mot förskolan och grundskolans lägre klassen. Rydsjö (2007) ställer 

sig frågan om vilka konsekvenser det kan få att biblioteken inte riktar in sig 

särskilt mycket på ungdomar i sin verksamhet. Andra aspekter som Rydsjö 

(2007) redogör för i översikten är att ett dåligt bemötande av bibliotekets 

besökare kan bli ett hinder för fortsatt biblioteksanvändning. Det finns även 

ett behov av att föra fortsatta diskussioner kring vilka kompetenser som 

behövs i ett bibliotek och hur lässtimulerande arbete på olika språk kan 

utvecklas (Rydsjö, 2007).  

I den nyligen utkomna rapporten Att utforma ett barnbibliotek tillsammans 

med barn hävdar Johansson och Hultgren (2018) att samhället är under 

ständig utveckling och att det därför är av stor vikt att barnbiblioteket håller 

takten med denna utveckling. Johansson och Hultgren (2018) framhåller 

biblioteket som en unik plats i samhället, det är ett offentligt rum som är 
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öppet för alla och har samtidigt en låg tröskel i jämförelse med många andra 

kulturinstitutioner. Vidare är barnbibliotekets miljö utformat för enskild 

läsning, men det finns också platser för gemensamma aktiviteter. Ibland 

beskrivs biblioteket som ett offentligt vardagsrum, då den har inslag som 

liknar ett hem med exempelvis soffor och fåtöljer (Johansson & Hultgren, 

2018). Vidare hävdar Johansson och Hultgren (2018) att det centrala 

innehållet på ett bibliotek är medier, framförallt böcker. Barn och vuxna 

som besöker barnavdelningen på ett bibliotek ser böcker i bokhyllor, i 

boktråg och på visningshyllor. Ytterligare aspekter som Johansson och 

Hultgren (2018) lyfter fram är att uppgifter som har stark innebörd för en 

barnbibliotekaries professionella identitet är att erbjuda barnen en plats i det 

offentliga rum som ett bibliotek är. Det är också viktigt att utveckla metoder 

för delaktighet och empowerment1. 

4.4 Folkbiblioteket och nyanlända barn och 
ungdomar 

Ager och Strang (2008) berör nyanlända flyktingbarn i sin forskning. De 

hävdar att språkkunskaper är centrala för flyktingars möjligheter att kunna 

ta del av olika sorters samhällstjänster, ta del av sociala nätverk och också 

så småningom integreras i samhället. Genom en tvåvägsförståelse av 

integration kan barriärer i lokalsamhället minska. Ager och Strang (2008) 

påpekar att sammanhang i vilka nyanlända barn kan umgås med personer 

som talar antingen samma eller ett liknande språk kan underlätta för en 

persons integrationsprocess. Detta eftersom de nyanlända kan få hjälp med 

information, tillfredsställa behovet av att tala sitt eget språk, samt också få 

hjälp med kontakter. Eftersom en förlust av de ursprungliga 

språkkunskaperna kan resultera i marginalisering kan språk på många sätt 

utgöra en viktig komponent av kultur och kulturell identitet. 

I den nyligen utgivna rapporten Folkbibliotekens arbete för och med 

nyanlända – om förändringar, svårigheter och inspirerande utmaningar 

belyser Pilerot och Hultgren (2017) de förändringar som skett på 

folkbiblioteken i och med ökningen av nyanlända som skett de senaste åren. 

Pilerot och Hultgrens (2017) rapport är ett forskningsprojekt som syftar till 

att identifiera informationsfrågor som är betydelsefulla för nyanlända i den 

etableringsprocess som de går igenom. I rapporten visas det att det har 

framkommit flertalet nya önskemål och behov på biblioteket i samband med 

att nyanlända besökare ökat. Det handlar exempelvis om sådana saker som 

att få hjälp med bankärenden och med ansökningar till migrationsverket. I 

rapporten framkommer även att det är flera bibliotekarier som menar att de 

har behov av mer kunskap om sådana saker som myndighetsregler och 

också mer kontakt med socialförvaltningen. Detta eftersom de vill kunna 

vara så behjälpliga som möjligt och kunna guida låntagarna i det nya 

samhället och dess olika byråkratiska miljöer. I Pilerot och Hultgrens (2017) 

rapport, där bibliotekarier har blivit intervjuade, är det flera som uppgett att 

de upplever att många som besöker biblioteket har dåliga kunskaper om vad 

biblioteket kan erbjuda dem. För många svenskar är det ”självklart” vad 

                                                 
1 En bra svensk översättning för begreppet empowerment saknas. Begreppet syftar här till 

den process som ett barn ges, eller tar sig möjligheten, till inflytande över både sitt eget liv 

och de sammanhang som barnet befinner sig i (Johansson & Hultgren, 2018).  
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biblioteket är för något, men många ”nya” vet inte vad de kan förvänta sig 

eller har särskilt stora kunskaper om vad ett bibliotek kan erbjuda dem. I 

rapporten ställdes bland annat frågan till bibliotekarier om de tycker att det 

finns ett behov av verksamhet som särskilt riktar sig mot barn. Det visade 

sig att en majoritet av de intervjuade tyckte att det fanns ett behov av detta, 

75% svarade ja på frågan. I frågan har även fritextsvar om varför de anser 

detta vara särskilt viktigt fått anges. Av de drygt 70 personer som deltagit i 

studien framkommer tre stycken teman i fritextsvaren: barn är en prioriterad 

målgrupp, barn är särskilt utsatta samt att barn kan utgöra en länk till och ett 

stöd för föräldrarna (Pilerot & Hultgren, 2017). 

Av svaren framkommer tydligt att barn är en användargrupp som prioriteras 

i bibliotekens arbete samt att de utgör ett viktigt mål för vad gäller 

”språkträning och lästräning”. Utöver språk- och lästräning framhålls också 

bibliotekets potential att vara en kontaktyta där de kan träffa andra barn och 

vuxna som kan delge dem kultur, litteratur och förståelse. Många av 

deltagarna i studien menar också att det är många av de nyanlända barnen 

som är i stort behov av socialisering. Flera respondenter påpekar också att 

det är viktigt med verksamhet som riktar sig till barn eftersom de kan ses 

som en länk till och också ett stöd för sina föräldrar. Barnen tar ofta med sig 

sina föräldrar till biblioteket som därmed kan fungera som en länk mellan de 

nyanlända vuxna och bibliotekets verksamheter. Detta kan dock i sin tur 

leda till att det läggs ett stort ansvar på barnen som redan är särskilt utsatta 

(Pilerot & Hultgren, 2017).  
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5 Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt presenteras Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-

Hansens modell ”The four spaces” (2012) som används som analytiskt 

redskap i studien. Därefter beskrivs hur den teoretiska modellen kommer att 

tillämpas i analysen av det empiriska materialet samt en motivering av den 

valda teorin.  

5.1 The four spaces 

I artikeln ”The four spaces – a new model for the public library” presenterar 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) en 

biblioteksmodell som har sin utgångpunkt i användarnas behov i dagens 

samhälle. Four spaces-modellen bygger på en modell av Andersson och 

Skot-Hansen från 1994, i vilken fyra olika biblioteksprofiler presenteras: 

kunskapscenter, informationscenter, kulturcenter och socialcenter. 

Framställningen nedan följer helt Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och 

Skot-Hansens (2012) artikel om four spaces-modellen. Fortsättningsvis i 

studien kommer modellen att kallas för ”four spaces-modellen”.  

Four spaces-modellen belyser den omvandling som folkbiblioteket har gjort 

från att vara ett passivt utrymme som är mer samlingsbaserat, till att vara en 

allt mer aktiv plats där fokus ligger på sådana aspekter som mötesplatser, 

inspiration och lärande. Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-

Hansen (2012) hävdar att under de senaste tio till femton åren har 

samhällskontexten kommit att förändras, och därmed även 

samhällslegitimiteteten på ett avgörande sätt. Det finns tendenser som går 

mot globalisering, ”avtraditionalisering” och kulturell befrielse. Det finns 

också en utveckling mot ett alltmer multikulturellt samhälle. Författarna 

hävdar dock att trots den digitala utveckling som skett den senaste tiden är 

det fysiska biblioteket mer aktuellt än någonsin tidigare. Det är på grund av 

den här utvecklingen som författarna föreslår en modell, vilken består i fyra 

stycken olika ”rum” som överlappar varandra. Modellen (som visas i figur 1 

på s. 17) fungerar både som en ram för diskussion om bibliotekets värden, 

men också som ett mer konkret verktyg för att kunna designa, utveckla och 

organisera bibliotek. Four spaces-modellen har utvecklats för att användas i 

förhållande till folkbibliotek och har exempelvis använts i flera studier som 

handlar om folkbibliotekets olika roller (se exempelvis Michnik, 2014; 

Yoshida, 2016). 

Four spaces-modellen tar sin utgångpunkt i fyra stycken övergripande mål 

för folkbiblioteket: 

• Upplevelse (experience) 

• Engagemang (involvement) 

• Empowerment 

• Innovation 

För läsbarhetens skull har jag valt att översätta begreppen till svenska. Jag 

har dock valt att ha kvar det engelska ordet för empowerment. Begreppet 

skulle på svenska exempelvis kunna översättas med egenmakt, 
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bemyndigande eller möjliggörande, men enligt min mening finns det ingen 

översättning som riktigt motsvarar den innebörd empowerment-begreppet 

har på engelska. Därför behålls i den här studien den engelska 

översättningen av ordet. 

De fyra olika målsättningarna innebär att skapa upplevelser, att engagera, att 

visa på möjligheter till empowerment och att bidra till innovation. 

Begreppen upplevelse och engagemang kan sägas stå för de processer som 

sker på individnivå. De innebär att individen skapar sig mening och identitet 

i samhället. De här två målen påverkar den syn som individen har på sin 

omvärld. Begreppen empowerment och innovation är istället sådana som 

beskriver processer på samhällsnivå och motiverar sociala mål. Det är 

någonting som krävs för att individer ska kunna stärka det egna jaget, vilket 

i sin tur ska leda till att starka samhällsmedborgare skapas. Samhället ska 

erbjuda ”redskap” och det är med hjälp av dessa ”redskap” som en individ 

sedan kan utvecklas till en självständig medborgare.  

De här fyra övergripande målen åskådliggörs i sin tur av fyra stycken 

”utrymmen” eller ”rum” som överlappar varandra:  

• inspirationsrummet (inspiration space) 

• läranderummet (learning space) 

• mötesplatsen (meeting space)  

• skapanderummet (performative space)  

De olika rummen kan ses som beteckningar för vad som händer på 

biblioteket och vilka funktioner de i sin tur har för dess användare. Rummen 

ger användaren möjlighet att uppleva, upptäcka, skapa och delta. De här 

rummen ska dock inte ses som några konkreta fysiska rum, utan bör istället 

ses som metafysiska platser.  

Här nedan följer en beskrivning för vardera av de fyra olika ”rummen”:  

Inspirationsrummet 

Med inspirationsrummet menas att användaren kan få möjlighet till nya och 

meningsfulla upplevelser på folkbiblioteket. Dessa upplevelser ska ändra 

eller utmana vår uppfattning som vi har av den omvärld som vi lever i. Det 

här kan ske genom att folkbiblioteket erbjuder sina användare kulturell och 

konstnärlig verksamhet i olika former. De två målsättningar som främst lyfts 

fram i inspirationsrummet är upplevelse och innovation.  

Läranderummet 

Med läranderummet menas att användaren genom lek och andra 

konstnärliga och kulturella inslag kan ta del av nya kunskaper. I 

folkbiblioteket finns fri tillgång till information, det är en informell 

lärandemiljö som därmed bidrar till att öka individens kompetenser. Den här 

miljön bidrar också till att möjliggöra individens möjligheter att handla i 

framtidens samhälle, där innovativa idéer kan behövas. De två målsättningar 

som främst lyfts fram i läranderummet är upplevelse och empowerment. 

Mötesplatsen     

Med mötesplats menas att biblioteket kan ses som en öppen plats där 
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användare kan möta både likasinnade och oliksinnade. Folkbiblioteket 

möjliggör för möten som kan vara kravlösa och tillfälliga. Det är en 

mötesplats där människor i olika åldrar och med olika social, etniska och 

kulturella bakgrunder kan mötas. De målsättningar som främst kan kopplas 

till mötesplatsen är empowerment och engagemang. 

Skapanderummet 

Med skapanderummet menas att användare på folkbiblioteket kan interagera 

med varandra. Användaren blir inspirerad genom olika verktyg och 

aktiviteter som finns att tillgå på biblioteket. Det kan ske genom exempelvis 

spel, digitala verktyg, seminarier eller föreläsningar. Olika slags artistiska 

uttryck kan möjliggöras med hjälp av de resurser som finns på 

folkbiblioteket. Folkbiblioteket kan också förmedla det som produceras av 

sina användare. De målsättningar som främst kopplas till skapanderummet 

är engagemang och innovation. 

 

 

Figur 1: The four spaces of the public library. Av Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och 

Skot-Hansen (2012, s. 589). Modellen återges med författarnas tillstånd 2018-05-11. 

 

5.2 Tillämpning av The four spaces 

I four spaces-modellen kombineras traditionella koncept med relativt nya. 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) hävdar att den 

stora genomslagskraft som four spaces-modellen har fått kan ses härstamma 

från de två målsättningarna empowerment och engagemang, vilka bygger på 

ideal som har varit av stor betydelse för folkbibliotek sett till ett historiskt 

perspektiv. De två målsättningarna upplevelse och innovation pekar istället 

mot framtidens kunskaps- och upplevelsesamhälle. De fyra olika utrymmen 

som modellen målar upp interagerar med varandra i det ideala biblioteket. 
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Exempelvis genom bibliotekets design, arkitektur, samarbete med 

utomstående parter och programverksamhet.  

Four spaces-modellen används i analysen med syfte att skapa struktur i och 

förståelse för det empiriska materialet från den datainsamling som görs. 

Intervjumaterialet analyseras med hjälp av modellen. När modellen 

appliceras på resultatet används modellens rumsliga begrepp: 

inspirationsrummet, läranderummet, mötesplatsen och skapanderummet för 

att se hur de överensstämmer med det som framkommer i intervjuerna och 

vad modellen målar upp. De fyra övergripande målsättningarna upplevelse, 

engagemang, empowerment och innovation som modellen lyfter fram 

används också. Modellen kan i sin tur fungera som en utgångspunkt för 

diskussion om olika alternativa sätt att utforma ett biblioteks verksamhet på. 

Genom att ”sortera” det empiriska materialet sett till modellens olika 

funktioner och målsättningar kan jag jämföra med de funktioner och mål 

som bibliotekspersonalen själva berättar om. ”Rummen” och 

målsättningarna kan användas vid analys av biblioteksverksamhet och kan 

också beskrivas i relation till den tidigare forskning som gjorts inom 

området.  

Vidare tar jag som utgångspunkt i studien att möjliggörande av integration 

för barn och ungdomar är något som kan kopplas till flera av de fyra olika 

rummen samt placeras inom flera av de fyra övergripande målsättningarna. 

Således kan också möjliggörande av integration diskuteras utifrån de olika 

rummen och de övergripande målen. Genom att studera bibliotekariers 

utsagor kan jag med hjälp av modellen analysera hur deras tankar och 

resonemang ter sig i relation till den bild av biblioteket som i modellen lyfts 

fram. Jag anser därmed att modellen är ett gott verktyg för att kunna 

åskådliggöra hur det fysiska biblioteksrummet fungerar i linje med den 

tänkta roll som folkbiblioteket har, eftersom modellen tydliggör hur de 

fysiska ytorna stämmer överens med bibliotekets mål och uppdrag.  

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) lyfter fram att 

det finns risker om överanvändning av modellen sker, den kan uppfattas 

som det enda sättet som det går att gestalta ett folkbiblioteks möjligheter på. 

Andra svårigheter som finns vad gäller användandet av modellen som 

analysverktyg är att de olika rummen på flera sätt går in i varandra och inte 

alltid kan skiljas åt på ett tydligt vis. Detta tar jag hänsyn till när det 

empiriska materialet analyseras. 
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6 Metod  

I följande avsnitt beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter samt hur 

genomförandet av metoderna har gått till. Även urval av respondenter och 

etiska överväganden gås igenom.  

6.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Datainsamlingsmetoden som har valts för den här studien är kvalitativa 

intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det användbart att 

använda sig av en kvalitativ intervju när avsikten är att undersöka hur 

människor uppfattar sin värld. Författarna hävdar att huvudsyftet med en 

kvalitativ forskningsintervju är att få en detaljerad bild av de intervjuade 

personernas livsvärld. Frågor som lämpar sig bra för kvalitativa studier är 

framförallt sådana som undersöker hur människor upplever saker och ting 

samt hur deras syn på verkligheten ter sig (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Bryman (2011) hävdar att det i den kvalitativa metoden finns ett intresse i 

att beskriva, tolka och att förklara. Eftersom det valda ämnet för studien är 

relativt outforskat ansåg jag att det var en god idé att använda en kvalitativ 

metod. Den kvalitativa intervjun lämpar sig även bra då det är frågor som 

inte enbart har ett enda svar utan grundar sig på personers upplevelser och 

tankar kring en viss företeelse. Också Wildemuth (2009) framhåller att i de 

fall då forskaren har ett syfte som söker svar på hur alternativt varför är en 

kvalitativ metod att föredra. Med hjälp av kvalitativa intervjuer har jag 

möjlighet att närma mig bibliotekariernas tankar och reflektioner kring en 

viss företeelse på ett djupare och mer nyanserat sätt samt få fram en större 

variation i materialet, än vad jag tror hade varit möjligt vid användandet av 

en kvantitativ metod. 

Bryman (2011) hävdar att det är vanligare i kvalitativa studier att endast ett 

litet antal personer omfattas, att avsikten istället är att undersöka dem än 

djupare. Därför går det inte att generalisera och inte heller att använda sig av 

siffror för att kunna belysa omfattningen av en företeelse. De data som 

samlas in utgörs istället av ord och av beskrivningar. I den här studien har 

intervjuer med fem personer gjorts, vilket skulle kunna ses som ett relativt 

litet empiriskt underlag. Kvale och Brinkmann (2014) framhåller fördelarna 

med ett litet antal respondenter, men påpekar också det faktum att om 

antalet personer att intervjua är för litet kan det bli svårt att generalisera eller 

rentav omöjligt att pröva olika slags hypoteser. Om antalet intervjuer är för 

stort går det inte heller att göra några särskilt ingående tolkningar av dem. 

Trost (2010) påpekar att intervjuerna helst ska begränsas till ett mycket litet 

antal, att det räcker med fyra eller fem stycken. Om det görs för många 

intervjuer finns det en risk att materialet kan bli svårhanterligt, att det är 

svårt att få en överblick och samtidigt se viktiga detaljer. Trost (2010) 

hävdar vidare att ibland används någonting som kallas för lagen om 

avtagande information eller utbyte, med vilket menas att då ett antal 

intervjuer har gjorts går det att känna på sig att ”nu räcker det, nu får jag inte 

fram mer information”. Detta är något som också brukar kallas för 

”mättnad” i en kvalitativ studie (Trost, 2010). Det empiriska materialet är i 

det här fallet bestående av fem stycken intervjuer, där intentionen har varit 
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att det ska bli fem stycken djupgående intervjuer med mycket material att 

analysera detaljerat. 

Ett litet antal respondenter att intervjua är således utgångpunkten i den här 

studien. Som en ytterligare motivering för detta är att jag under intervjuerna 

som gjorts upplevde att jag fick formuleringar som återkom hos flera av 

informanterna. Det kan ses som ett tecken på att antalet intervjuer varit 

tillräckliga för att kunna besvara studiens frågeställningar och att mättnad 

därmed har uppnåtts. 

Wildemuth (2009) hävdar att kvalitativa intervjuer präglas av en relativt låg 

grad av strukturering. I den här undersökningen har en semistrukturerad 

intervjuform använts som insamlingsmetod. Det betyder att de frågor som 

har använts har skrivits ner och tänkts ut i förväg. Intervjufrågorna i den 

semistrukturerade intervjun ska i sin tur vara utformade på så sätt att 

respondenten i viss utsträckning själv har möjlighet att kunna styra i 

samtalet för att samtalet på så sätt ska bli mer naturligt. En semistrukturerad 

intervju bygger på att det är tillåtet att ställa följdfrågor utifrån vad 

intervjupersonen svarar. Wildemuth (2009) påpekar vidare att den 

kvalitativa intervjun bland annat utmärks av att enkla och raka frågor ställs, 

men med hjälp av de här frågorna kan komplexa och även innehållsrika svar 

ges. Vidare har målet med de semistrukturerade intervjuerna varit att 

undersöka hur bibliotekarier resonerar kring arbetet med nyanlända barn och 

ungdomar på biblioteket, samt att undersöka utmaningar och möjligheter 

som folkbiblioteket har när det kommer till att arbeta med målgruppen. 

Enligt mig har det därför krävts öppna frågor för att få så pass utförliga och 

analyserbara svar som möjligt. Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att en 

kvalitativ intervju på flera sätt kan liknas vid ett samtal och därför också 

kallas för semistrukturerad eftersom den är en blandning av ett öppet 

vardagssamtal och ett mer strikt frågeformulär. Under tiden som de 

kvalitativa intervjuerna görs produceras kunskap socialt i samspelet mellan 

intervjupersonerna och den som intervjuar (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag 

har velat att intervjupersonerna ska tillåtas prata och berätta om sina 

erfarenheter fritt för att det är då jag har trott mig få bäst svar att analysera. 

6.2 Urval  

Bryman (2011) framhåller att de flesta som skriver om urvalsteknik i 

kvalitativ forskning, vilka grundar sig på intervjuer, rekommenderar ett 

målinriktat urval. Med ett målinriktat urval menas att forskaren gör sitt urval 

utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för 

forskningsfrågorna och problemformuleringen. Den här typen av teknik är i 

grunden av strategiskt slag och innebär ett försök till att skapa en 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval (Bryman, 2011).  

I föreliggande studie har därför ett målinriktat urval av intervjupersoner 

gjorts. De personer som intervjuades är barn- och ungdomsbibliotekarier 

som arbetar på folkbibliotek och som i någon mån arbetar med 

mångfaldsfrågor på bibliotek. Urvalet som gjorts är också baserat på att jag 

har velat få tag på personer som jag trott haft mycket att berätta om det 

område som jag velat undersöka.  
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Det första steget i urvalsprocessen bestod av att identifiera bibliotek som jag 

ansåg skulle kunna vara lämpliga intervjuobjekt. Då intentionen varit att 

utföra samtliga intervjuer på plats har jag därför sett till bibliotek som ligger 

inom rimliga avstånd för mig att ta mig till inom ramen för studien. Genom 

sökningar på internet efter bibliotek som ansetts lämpliga (jag valde tio 

stycken) har sedan de identifierade bibliotekens bibliotekschefer kontaktats 

via mail. Dessa bibliotekschefer hänvisade mig sedan till personer som 

ansågs ha kunskap kring området, hade tid att ställa upp på en intervju och 

som också var villiga att samtala med mig om ämnet. Ytterligare två 

bibliotekarier jag kände till sedan tidigare kontaktades. De två bibliotekarier 

jag kände till sedan tidigare samt ytterligare tre från olika bibliotek var 

slutligen intresserade av att ställa upp på en intervju. Intervjupersonerna och 

deras bibliotek presenteras närmare i kapitel 7.  

6.3 Datainsamling och genomförande 

De personer som valde att ställa upp på en intervju fick en intervjuguide 

inklusive brev med information kring intervjun skickat till sig via mail en 

stund innan intervjun ägde rum. På så sätt har intervjupersonerna kunnat 

förbereda sig innan intervjun. Intervjupersonerna fick sedan själva välja en 

plats där de ville utföra intervjun. Trost (2010) påpekar att det är bra om det 

inte finns för många distraktioner i rummet. När intervjupersonerna själva 

har fått välja plats har det kunnat välja en plats där de själva känner sig 

bekväma, enligt mig blir samtalet då mer avslappnat. 

De fem intervjuerna ägde rum mellan mars och april 2018 och tog mellan 35 

minuter och 1,5 h att genomföra. Intervjun inleddes med att jag kort 

berättade om syftet med intervjun och vad den skulle gå ut på, samt att jag 

frågade om intervjupersonen hade några frågor att ställa innan intervjun 

startade. Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudinspelningsutrustning, 

vilket intervjupersonerna blivit informerade om och även fick godkänna 

innan själva intervjun startade. Under intervjuerna gjordes också lättare 

anteckningar för min egen skull. Jag antecknade sådant som jag fann särskilt 

intressant för att lättare kunna gå tillbaka och komma ihåg dem när jag 

sedan analyserade intervjuerna. Intervjuerna avslutades med att jag frågade 

om intervjupersonen hade något mer att tillägga, eller om det fanns något 

som personen ville betona av det som tidigare sagts i samtalet.  

6.4 Bearbetning av insamlat material 

Alla de inspelade intervjuerna har transkriberats i sin helhet. Under 

transkriberingarna har några grammatiska justeringar gjorts i syfte att 

underlätta förståelsen av texten. Genom transkriberingarna har materialet 

kunnat studeras både grundligt och noggrant. Eriksson-Zetterquist (2011) 

påpekar att en stor fördel med att skriva ut intervjuerna på egen hand är att 

det då blir lättare att lära känna sitt material, därmed kan tolkningsarbetet 

starta redan under själva lyssnandet och skrivandet. På så sätt kan också 

tolkningar och analys fördjupas. Genom att använda mig av 

inspelningsutrustning har jag kunnat fokusera mer på samtalets dynamik. 

Transkriberingarna har gått till på så sätt att jag har skrivit ner allt som sagts 

i intervjuerna, jag har då markerat vad som sagts av mig som intervjuare 

respektive intervjuperson.  
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Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att det med hjälp av inspelningarna går 

att återvända till intervjuerna som gjorts om det skulle råda oklarheter kring 

materialet. Jag har också kunnat garantera att transkriberingarna som gjorts 

har överensstämt med intervjupersonerna och mina yttranden under 

intervjuerna. Genom inspelningarna och transkriberingarna som gjorts har 

jag kunnat studera teman som uppkommer och sammanhang i större 

utsträckning, istället för att exempelvis enbart göra anteckningar. På så sätt 

har jag kunnat analysera intervjumaterialet på ett systematiskt sätt.  

6.5 Analysmetod  

För att analysera det empiriska materialet som framkommit av 

intervjumaterialet har en tematisk analysmetod använts. Metoden och dess 

tillvägagångssätt beskrivs här nedan.  

6.5.1 Tematisk analys  
Den metod som har använts för att analysera det insamlade materialet är en 

tematisk analys. Bryman (2011) hävdar att det är en välanvänd metod när 

kvalitativa data analyseras. Den tematiska analysen kan hjälpa forskaren att 

analysera materialet genom att se till de mönster som framträder i det. De 

mönster som framträder kan ses som teman. Vad som utgör ett tema är 

något som forskaren själv bestämmer.  

Sköldberg och Alvesson (2017) hävdar att det finns olika sätt att hantera 

relationen mellan teori och empiri i vetenskapliga forskningssammanhang. 

Det finns dock tre olika kategorier av tematisk analys att utgå ifrån: 

induktion, deduktion och abduktion. När en tematisk analys är induktiv 

analyseras materialet utan att försöka passa in analysen i olika slags teorier 

eller de förutfattade meningar som forskaren har. När en deduktiv tematisk 

analys görs drivs istället analysen av de teoretiska utgångpunkter som 

forskaren har. Den deduktiva analysen är, till skillnad från den induktiva 

analysen, driven av de färdigformulerade forskningsfrågor som studien har. 

Mellan dessa två kategorier ligger någonting som kallas för abduktion, med 

vilket menas att forskaren rör sig mellan teori och empiri så att förståelsen 

succesivt växer fram (Sköldberg & Alvesson, 2017). 

I föreliggande studie är det framförallt den abduktiva utgångspunkten som 

använts, eftersom att arbetet har pendlat mellan teori och empiri. Syftet har 

inte varit att få fram några nya teorier, utan istället att undersöka den valda 

teorins relevans. Den valda teorin har använts som ett stöd i att kunna ge 

nya infallsvinklar och även tolkningsmöjligheter i materialet. Som grund för 

den tematiska analysen av intervjuerna ligger Jochumsen, Hvenegaard och 

Skot-Hansens teoretiska modell ”The four spaces” (2012). Studiens 

forskningsfrågor har varit formulerade innan den tematiska analysen görs, 

därför ska temana i sin tur vara relevanta för de frågeställningar som redan 

från början finns. 

Bryman (2011) hävdar att för att kunna urskilja teman ska först en kodning 

av nyckelord göras. Jag har i den tematiska analysen först gjort en kodning 

av nyckelord, vilket innebär att jag har reducerat texten genom att försöka 

analysera de centrala dragen i informanternas berättelser. Detta har gjorts 



 23 

genom att läsa igenom de transkriberade intervjuerna ett antal gånger. Jag 

har letat efter vilka nyckelord som ofta återkommer. Vid den första 

genomgången framkommer oftast många nyckelord. För att kunna få en 

överblick blir därför nästa steg att se vilka av de många nyckelorden som 

”passar ihop” med varandra. Den abduktiva ansatsen innebär här att jag 

under tiden som jag identifierat nyckelord har använt mig av four spaces-

modellens rum inspirationsrummet, läranderummet, mötesplatsen och 

skapanderummet. Jag har också använt mig av modellens fyra olika 

målsättningar upplevelse, engagemang, empowerment och innovation. 

Kodningsschemat har sedan utgått från de olika begrepp som kan ses passa 

in i de olika ”rummen” och de olika målsättningarna som framkommit i 

intervjumaterialet. Det är vissa ord som beroende på sammanhang kan 

platsa i mer än ett av rummen, precis som det också målas upp i modellen 

överlappar de ibland varandra. Vid de tillfällen ord platsar i flera rum har 

jag gjort en egen bedömning av var ordet till största del platsar. Nedan följer 

ett kort exempel på nyckelord och begrepp som jag har kunna koppla till 

modellens olika rum. 

Kodningsschema:  

Få hjälp, fråga olika saker, upptäcka, 

Exponera litteratur och medier på andra språk,  

det fysiska biblioteksrummet, nå föräldrar 

 

Inspirationsrummet  

Träffa kompisar, se och möta andra personer, 

prata med och bli sedd av bibliotekspersonal, 

trygghet, relationsskapande 

  

Mötesplatsen 

Besök med skolan, litteratur och medier på 

andra språk, sagostunder på andra språk och  

på modersmålet, vikten av att lära sig modersmålet 

 

Läranderummet 

Rundvisningar, skaparverkstad, 

konstnärliga uttryck, sagostunder  

 

Skapanderummet 

I nästkommande avsnitt (kapitel 7) redogörs för resultatet av analysen av det 

empiriska materialet. Intervjumaterialet presenteras och struktureras 

tematiskt efter sju stycken olika teman som har identifierats med hjälp av 

den tematiska analysen. Detta kan följaktligen ses som ett första steg i 

studiens analys. Genom att använda teman blir det enklare att få en 

överblick av det insamlade materialet samt att sedan analysera dem utifrån 

den teoretiska modellen, vilket görs i nästkommande avsnitt. Analys utifrån 

den teoretiska modellen kan ses som steg nummer 2 i analysen och 

presenteras i uppsatsens kapitel 8.  

6.6 Etiska överväganden 

Både de bibliotek och de bibliotekarier som deltagit i intervjustudien har 

behandlats konfidentiellt. Bryman (2011) påpekar att det är viktigt att stor 

vikt läggs vid etik och integritet i studien för att kunna garantera en 
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respondents anonymitet. En respondent ska inte kunna identifieras med 

hjälp av svaren som ges. Inga personuppgifter har lämnats ut av 

respondenten och vid tillfället för när intervjuerna utfördes har deltagarna 

muntligen blivit informerade om att anonymitet råder.  

Enligt Vetenskapsrådets expertgrupp för etik (2017) finns det fyra stycken 

etiska riktlinjer eller huvudkrav som en forskare behöver förhålla sig till. 

Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Här nedan presenteras de fyra kraven kort samt att det 

beskrivs hur de tillämpas i studien.  

Informationskravet 

Med informationskravet menas att forskaren ska informera 

intervjupersonerna om syftet med intervjun samt att tala om vilka regler det 

är som gäller i samband med den redan innan intervjun äger rum. Innan 

intervjun ägde rum skickade jag via mail ut information om vad syftet med 

studien var. Jag talade bland annat om att det transkriberade materialet från 

intervjuerna enbart kommer att användas för min studie och att det inte 

kommer att visas för utomstående. Kvale (2014) påpekar att 

informationskravet kan innebära en komplex process på grund av att 

forskaren måste välja hur mycket av informationen det är som ska delges 

och också när.  

Samtyckeskravet 

Vetenskapsrådet (2017) påpekar att respondenterna ska meddelas innan om 

vikten av samtycke. Det betyder att personen som blir intervjuad har rätt att 

själv bestämma över sin medverkan i studien. Det gäller även att personen 

när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien, både innan, under och 

efter. Det här är också någonting som informanterna blev informerade om 

innan intervjun ägde rum.  

Konfidentialitetskravet 

Med konfidentialitetskravet menas att uppgifter om alla som ingår i en 

undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet samt att 

personuppgifter ska förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2017). I den här studien har namn på intervjupersonerna 

utelämnats, de presenteras istället med fingerat namn.  

Nyttjandekravet 

Med nyttjandekravet menas att det insamlade materialet från personerna 

som har intervjuats endast får användas i forskningsändamål. De får inte 

heller användas av tredje part (Vetenskapsrådet, 2017). Detta är också något 

som jag meddelade mina intervjupersoner. 

6.7 Bevarande av material 

Informanterna blev innan intervjuerna startade tillfrågade om de godkände 

att intervjun skulle spelas in, samtliga svarade ja. De transkriptioner och 

inspelningar som gjorts finns bevarade i uppsatsförfattarens ägo.  
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7 Resultat  

Inledningsvis i det här kapitlet presenteras kort information om 

informanterna som har intervjuats och kort information om hur 

styrdokumenten ser ut på de bibliotek som de arbetar på. Fortsättningsvis 

presenteras intervjustudiens resultat utifrån de sju olika teman som har 

identifierats. Vidare har jag valt att använda mig av citat när jag återger 

delar av intervjumaterialet. I citaten har några enklare grammatiska 

justeringar gjorts för att underlätta läsningen. 

De teman som har identifierats presenteras nedan under följande sju 

rubriker: 

• Nyanländas utsatta situation  

• Behov av att fokusera på användargruppen 

• Språkutvecklande verksamhet 

• Biblioteket som en plats för möten 

• Det fysiska biblioteksrummet  

• Marknadsföring 

• Lagar och styrdokument 

7.1 Information om intervjupersoner och deras 
bibliotek 

Här nedan följer ett avsnitt med kort information om informanterna och de 

bibliotek som de jobbar/jobbat på. Detta är ett komplement till analysen och 

underlättar läsningen av resultatavsnittet. Samtliga av de personer som har 

blivit intervjuade arbetar eller har tidigare arbetat med en tjänst som riktar 

sig särskilt mot mångfaldsfrågor och barn/ungdomar på bibliotek. 

Informanterna presenteras med fingerade namn. Jag har också valt att lägga 

till kort information om vad det i bibliotekens styrdokument står om 

bibliotekets arbete med nyanlända barn och ungdomar. Jag har valt att 

enbart ge exempel på de delar i bibliotekens styrdokument som uttryckligen 

beskriver sådant som kan kopplas till bibliotekens arbete för och med 

nyanlända barn och unga. 

”Max” har jobbat som bibliotekarie i cirka åtta månader på bibliotekets 

barn- och ungdomsavdelning. Har tidigare arbetat med integration på 

vuxensidan på samma bibliotek. Biblioteket, som är ett stadsbibliotek, 

beskrivs vara relativt stort och ligger centralt i en stad. Till biblioteket 

kommer många olika typer av människor. Biblioteket anses vara välbesökt 

av både vuxna och barn. Biblioteket har i dagsläget ett antal 

programverksamheter som riktar sig specifikt till nyanlända barn och önskar 

fler i framtiden. 

Biblioteket som Max arbetar på beskrivs i bibliotekets styrdokument bland 

annat vara en fri och öppen mötesplats, ett offentligt vardagsrum dit alla är 

välkomna. I styrdokumenten finns att läsa att för många nyanlända är 

biblioteket det första mötet med både samhället och de som bor där. I 

styrdokumenten står även att det mångkulturella samhället är något som tas 
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hänsyn till i olika tjänster och program såväl som medieutbud. Det står även 

att biblioteket aktivt arbetar med mångfaldsarbete och med integration.  

”Maja” har jobbat på biblioteket sedan början av 2013. Har tidigare jobbat 

på ett integrerat skol- och folkbibliotek med stort fokus på mångkultur. 

Maja har varit med i biblioteksprojekt som handlar om att vara nyanländ i 

Sverige. Har jobbat mer specifikt med barn och mångkultur sedan ungefär 

ett år tillbaka på biblioteket, som är ett stadsbibliotek. Biblioteket har enligt 

informanten ett stort antal barn som dagligen besöker biblioteket. 

Biblioteket bedriver idag ett antal olika programverksamheter för nyanlända 

barn och ungdomar, främst sagostunder på olika språk.  

”Anna” har tidigare arbetat med barn och ungdomar på ett mindre 

folkbibliotek i ett invandrartätt område, vilket är det bibliotek som intervjun 

utgår från. Biblioteket beskrivs vara mycket välbesökt och intentionen är att 

det ska fungera som ett slags ”vardagsrum” i samhället där biblioteket 

befinner sig. Har tidigare arbetat som lärare, sedan arbetat som bibliotekarie 

i området i fråga i sju år. Biblioteket är mindre till storleken och anses vara 

mycket välbesökt. Biblioteket ligger i en förort där majoriteten av de som 

bor har utländsk bakgrund.  

De bibliotek som Maja och Anna arbetar på beskrivs att en god läsförmåga 

och digital delaktighet är grundläggande för ett demokratiskt samhälle, 

därför är en av de viktigaste delarna för biblioteken i kommunen Maja och 

Anna arbetar i att stödja utveckling av medborgarnas språkliga kompetens. 

Biblioteket beskrivs vara en offentlig mötesplats och att det för många 

nyanlända är den första plats de kommer till.2  

”Elias” arbetar på ett profilerat barn- och ungdomsbibliotek sedan två år 

tillbaka i en storstad. Biblioteket ligger i en förort där det bor många 

personer med utländsk bakgrund. Till ytan är biblioteket det minsta av de 

som är med i studien och biblioteket har dagligen ett stort antal barn och 

ungdomar som besöker biblioteket. Biblioteket bedriver idag ett antal olika 

programverksamheter för nyanlända barn och ungdomar. Beskrivs av Elias 

på flera sätt fungera som en ”fritidsgård” i förorten där det ligger. 

Det bibliotek som Elias jobbar på ska enligt styrdokument särskilt satsa på 

att komma i kontakt med nya användare, vilket kan vara nyanlända. I 

styrdokumenten påpekas också att till biblioteket är alla välkomna. Det finns 

också att läsa att snabba samhällsförändringar ställer nya krav på biblioteket 

och att bibliotekets roll i samhället därför har blivit allt viktigare. 

Biblioteket ska erbjuda god service och vara lyhörd inför de behov som 

medborgarna har.  

”Sara” arbetar på ett bibliotek som ligger i ett litet samhälle. Har arbetat på 

biblioteket i snart 5 år. Biblioteket är välbesökt främst av barnfamiljer och 

beskrivs vara ”medelstort” till ytan. Biblioteket bedriver idag språkkafé som 

riktar sig åt nyanlända. Inga andra särskilda programverksamheter som 

riktar sig åt nyanlända finns i dagsläget, men Sara berättar att det är på gång.  

                                                 
2 Biblioteken som Maja och Anna jobbar på ligger i samma kommun och under samma 

organisation, därför beskrivs dessa styrdokument tillsammans.  
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I Saras biblioteks styrdokument beskrivs biblioteket vara en öppen plats där 

människor i olika åldrar, från olika kulturer och olika bakgrund kan mötas. 

Det beskrivs att medmänsklighet står i fokus, att biblioteket ska bidra till att 

skapa ett demokratiskt samhälle. Kommunikationen ska riktas mot de 

människor som står långt från läsning eller delaktighet i samhället. Nya 

medborgare ska känna till bibliotekets utbud och verksamhet. 

7.2 Presentation av resultat av intervjuerna  

Nedan presenteras de teman som har kunnat urskiljas i intervjumaterialet, 

vart och ett för sig. Jag har valt att skriva dem under olika temarubriker. För 

att se de frågor som ställts under intervjuerna hänvisar jag till intervjuguiden 

som går att finna i bilaga A. 

7.2.1  Nyanländas utsatta situation 
 

Samtliga bibliotekarier påpekar och lyfter fram att nyanlända befinner sig i 

en både problematisk och utsatt situation. Sådana aspekter som att det inte 

är enkelt att komma till ett nytt land och plötsligt förstå hur allting fungerar 

och hur man ska bete sig i det nya landet påpekas i hög grad. 

Bibliotekarierna hävdar att det här är någonting som gäller både för vuxna 

och barn som kommer nyanlända till landet.  

Ytterligare aspekter som bibliotekarierna redogör för är att det är många 

nyanlända som inte verkar känna till vad biblioteket erbjuder och är till för, 

beroende på vilket land som den nyanlände kommer ifrån och vilken 

erfarenhet personen har sedan tidigare av folkbibliotek. Max lyfter fram att 

personerna inte behöver ha den kunskapen, utan att det är viktigt att få göra 

fel och att fråga sig fram. Det gäller både i samhället i stort, men också i lika 

hög grad på biblioteket. En annan aspekt som både Max och Maja lyfter 

fram är att det finns svårigheter med att ta till sig och anpassa sig till det nya 

samhället samtidigt som den nyanlände måste tillåtas behålla sin identitet, 

sitt språk och den kultur som personen har och kommer från sedan tidigare. 

Det blir därmed en balansgång för den nyanlände, att anpassa sig till det nya 

och samtidigt behålla det gamla. Dessa åsikter som beskrivits ovan kommer 

exempelvis till uttryck i följande två citat:  

För hur känns det att bara komma till en helt ny plats och 

bara förväntas att liksom förstå alla koder och så direkt? Det 

är viktigt att få göra fel. (Max) 

Även om man flyttar till ett annat land måste man få behålla 

sin identitet, sitt språk, sin kultur även i nya landet, det är en 

balansgång just att man måste sätta sig in i det nya, så att det 

blir en bra helhet. (Maja) 

En annan synpunkt som Max, Maja och Sara lyfter fram är att det på flera 

sätt finns en möjlighet för nyanlända att bilda ett socialt nätverk på 

biblioteket. På så sätt kan den nyanländes utsatta situation minska. Max 

lyfter också fram att det som biblioteket har att erbjuda ofta sprider sig fort 

mellan olika personer, det kan vara en fördel både för biblioteket som får 

fler besökare och når ut till fler personer, men också till fördel för nyanlända 
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som på så sätt lättare kan upptäcka det som biblioteket har att erbjuda. Detta 

kommer exempelvis till uttryck i följande citat: 

Jag tror ganska mycket på det här att om en person kommer 

hit och skaffar lånekort, och det gör ju folk, så berättar man 

för sina kompisar, familj eller släkt att det var gratis och jag 

får allt det här. Då kommer det ju faktiskt fler. Folk kanske 

har stor tilltro till biblioteket. (Max) 

Samtliga bibliotekarier påpekar också att biblioteket är gratis och att alla är 

välkomna att besöka eller kontakta biblioteket. Bibliotekarierna nämner att 

de tror att det i sin tur kan leda till att de nyanländas utsatta och 

problematiska situation minskar. Max hävdar att biblioteket på flera sätt har 

möjlighet att erbjuda ett slags trygghet för besökarna. Detta eftersom 

biblioteket kan fungera som en plats för den nyanlände som sätts i en icke 

utsatt position, utan istället får komma och vara på en trygg plats där olika 

människor kan träffas och lära av varandra. Ett exempel på detta är följande 

citat: 

Och sen så är ju också biblioteket väldigt bra på så sätt att det 

är gratis. Det är oftast lätt att ta sig hit och kan man inte ta sig 

hit kanske man kan ta sig till nån filial. Eller så kan man ju 

faktiskt kontakta oss på ganska många olika sätt. Jag tror att 

biblioteket kan ju erbjuda en trygghet för den nyanlände, vi 

finns här för alla. (Max)  

Anna och Elias nämner att för att minska nyanlända barn och ungdomars 

utsatta situation är det viktigt att skapa en trygghet vid exempelvis 

gruppaktiviteter och programverksamheter som biblioteket erbjuder.  

Att skapa trygghet i gruppen är jätteviktigt. Att jobba 

relationsskapande, det är nästan A och O för att jobba med 

nyanlända. Egentligen alla besökare på biblioteket oavsett 

vilken ålder dom har befunnit sig så har det varit en jätteviktig 

bit. Man ska skapa tryggheten, för att äger man inte språket så 

är det jättelätt att man känner sig väldigt obekväm och otrygg 

och att man känner att ”vad är förväntningarna på mig nu? 

(Anna) 

För att lyckas skapa den här tryggheten krävs att det tydliggörs vad som 

händer i stunder under till exempel en aktivitet, menar Anna. Det är viktigt 

att tydliggöra vad som händer eftersom det kan minska känslan av att känna 

sig obekväm och att personen inte ska känna att hen inte vet vad som 

förväntas av hen, fortsätter Anna.  

Elias framhäver också att genom att skapa en relation till barnen och 

föräldrarna så går det också lättare för dem att våga använda ”det lilla språk 

de har”. Sara lyfter fram att relationsskapande mellan bibliotekspersonalen 

och barnen och ungdomarna som kommer till biblioteket är viktigt, hon 

hävdar att de på så sätt kan känna trygghet.  
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7.2.2  Behov av att fokusera på 
användargruppen 

 

Samtliga bibliotekarier som blivit intervjuade säger att de upplever att det 

finns ett behov av att arbeta integrationsfrämjande på biblioteket där de 

jobbar. I fråga om det är lika viktigt att arbeta med vuxna nyanlända som det 

är att fokusera på barn och ungdomar går meningarna åt litet olika håll. Max 

och Elias nämner att det finns ett större behov av att arbeta 

integrationsfrämjande för vuxna, eftersom barn ofta har lättare att komma in 

i samhället på andra sätt, exempelvis träffar de kompisar i skolan och får ett 

kontaktnät där. Nyanlända vuxna saknar ofta ett sådant kontaktnät och har 

svårare att träffa andra personer på ett naturligt sätt då de kommer till ett 

nytt land och samhälle. Maja och Anna påpekar däremot att det finns ett lika 

stort behov av att fokusera på barn som att fokusera på vuxna när det gäller 

integrationsfrämjande aktiviteter på biblioteket. Elias och Sara lyfter fram 

att det går ihop på många sätt, att det är lika viktigt att fokusera på vuxna 

som det är att fokusera på barn. Detta eftersom att via vuxna kan deras barn 

nås och via barn kan de vuxna nås. Max, Maja och Anna framhäver att det 

är viktigt att hela familjen ska känna sig välkommen till biblioteket.  

Under flera av intervjuerna talas det om att nyanlända är en viktig grupp att 

fokusera på eftersom biblioteket har som en av många uppgifter att jämna ut 

socioekonomiska skillnader som finns i samhället. Det framkommer också 

att det är en viktig grupp att fokusera på eftersom många av besökarna har 

en annan bakgrund än svenska och att biblioteksarbetet till stor del utgår 

från användarna och deras behov. Alla utom en av bibliotekarierna hänvisar 

i samband med detta till bibliotekslagen. Exempel på resonemang kring att 

det är en viktig målgrupp att fokusera på är följande två citat: 

Eftersom många av våra besökare har ju den bakgrunden 

[annan bakgrund än svensk, min anm.] och vi jobbar ju för 

användarnas skull så att det måste ju spegla det. (Maja)  

/…/ att jämna ut socioekonomiska skillnader, att vad ska man 

säga, ja vi alla har ju inte till exempel teknik hemma och 

liksom möjlighet, utan vi ska vara tillgängliga för alla. Ja vara 

en del av demokratin kan man säga. Ja så att alla är välkomna 

hit och att det är ett av få ställen som man kan vara på utan att 

det krävs en motprestation eller att det kostar pengar som fik 

och sånt där. Ja och att det är tillgängligt just att man kan 

använda sig av vår teknik och nöjesläsning men även studier 

och allmänt kunskapsinsamlande. (Sara)  

Anna och Elias lyfter fram och diskuterar kring att folkbiblioteket kan 

fungera som en plats där nyanlända barn och ungdomar kan bli inspirerade 

på flera sätt, de kan bland annat lära sig om samhället och vad 

folkbiblioteket kan erbjuda dem. Max, Anna och Sara betonar att för att 

möjliggöra integration krävs att det faktiskt fokuseras på målgruppen.  

När bibliotekarierna diskuterar kring arbetet med nyanlända barn och 

ungdomar på biblioteket ter sig tankarna genomgående relativt lika. Det 

handlar i mångt och mycket om att bibliotekspersonalen försöker göra sitt 
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allra bästa för att nyanlända ska kunna få en positiv bild av och en god 

erfarenhet av biblioteket.  Av intervjuerna framkommer dels att det finns ett 

behov av att fokusera och uppmärksamma gruppen, dels att bemötandet 

gentemot användargruppen spelar en viktig roll. Det handlar exempelvis om 

att det är viktigt att vara välkomnande mot alla. Genom att ge ett 

välkomnande intryck under exempelvis ett referenssamtal kan den 

nyanländes behov fångas upp. Det kan i sin tur leda till fler och nya möten, 

vilka i sin tur kan leda till exempelvis ökad språkutveckling samt att den 

nyanlände kan känna en trygghet på biblioteket och vilja komma tillbaka 

och besöka det fler gånger. 

Anna hänvisar till att kontakten med bibliotekspersonalen på ett bibliotek är 

viktig när frågan om vilka delar av bibliotekets verksamhet som kan bidra 

till barn och ungas integration i samhället ställs. Ett exempel på detta är 

följande citat: 

Då tänker jag att det är jättemycket kontakten med oss 

bibliotekarier. För att vi, när man känner dom här barnen så 

peppar man ju dom väldigt mycket. I alla möjliga frågor. Och 

jag hoppas att det ska hjälpa dom att liksom känna att dom får 

liksom den här känslan av att känna att dom är sedda, att jag 

har sett. Att jag tror på dom, att du har alla möjligheter. Alltså 

det är den signalen jag vill skicka. (Anna) 

Av intervjuerna framkommer i samtliga intervjuer att kontakten med 

bibliotekarierna spelar en viktig roll på biblioteket för vad som anses kunna 

bidra till integration för de nyanlända barnen och ungdomarna.  

7.2.3  Språkutvecklande verksamhet  
 

Under intervjuerna ombads informanterna bland annat att svara på vilka 

delar av bibliotekets verksamhet som de tror kan fungera som en bidragande 

kraft till barn och ungas integration in i det svenska samhället. Ett 

alltigenom märkbart svar på den frågan är kopplat till språk och olika slags 

programverksamheter där just språket är en central del. Det handlar dels om 

att lära sig svenska på olika sätt, och dels om att det finns litteratur och 

andra medier på andra språk än svenska på biblioteket. Det handlar också 

om att det finns olika former av sagostunder för barn med olika typer av 

bakgrund att ta del av. 

Anna, Sara och Elias påpekar vikten av att behålla och lära sig sitt 

modersmål som barn för att kunna få goda språkkunskaper i framtiden, 

därför är det av stor vikt att biblioteket erbjuder litteratur och andra medier 

på andra språk än svenska. På biblioteken finns det litteratur och andra 

medier på flertalet olika språk. Mycket av informationen, exempelvis 

låneregler etc., finns också på andra språk än på svenska. Det betonas i flera 

av intervjuerna att en stor del av att integreras in i ett nytt samhälle är att 

lära sig det nya landets språk. Anna och Max hävdar att för att lära sig det 

svenska språket krävs böcker som är anpassade för nyanlända. Det kan 

exempelvis vara lättlästa böcker, bilderböcker med mycket lite text eller 

ordböcker. Samtliga bibliotekarier berättar att det på biblioteken finns ett 
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utbud av barn- och ungdomslitteratur på andra språk än svenska på 

biblioteken de arbetar på.  

Flera av biblioteken har sagostunder på andra språk än på svenska. Även 

andra aktiviteter förekommer på andra språk. Det är två av biblioteken som 

under sina sagostunder använder sig av tecken eller kroppsspråk som ett sätt 

att uttrycka sig på. Att använda sig av olika verktyg, såsom kroppsspråk, 

och röst/ansiktsuttryck kan också vara bra verktyg när gruppen består av 

barn som har olika modersmål och bakgrunder, menar både Elias och Sara i 

sina intervjuer. Även Anna lyfter fram vikten av att på olika sätt arbeta för 

de barn som ”inte har så mycket språk”. Anna menar att det går att göra 

mycket genom att använda sig av bilder, för att tydliggöra och visa vad det 

är som ska hända och vad det är som händer i en berättelse. Exempel på 

detta är följande citat:  

Att förtydliga språket med hjälp utav att själv, att använda sitt 

eget kroppsspråk och röst är ett verktyg. Att använda sig utav 

såna här kommunikationshjälpmedel som pictogram är också 

ett verktyg som jag använt mig mycket av. Och att använda 

mig av konkret material för att göra det tydligt vad en 

berättelse handlar om. Och att använda mig utav bilderböcker 

som ändå rätt så språkligt inte ligger på för hög nivå, det har 

också varit viktigt. Att jag har tänkt på det väldigt noga. 

Textsamtalet efteråt har varit viktigt, att kunna ställa frågor. 

(Anna) 

De dominerande uttalandena kring vilka delar av bibliotekets verksamhet 

som kan bidra till integration när de gäller språkutvecklande verksamhet är 

programverksamheter som sagostunder och den mångspråkslitteratur och 

medier som biblioteket erbjuder sina användare.  

Genom olika typer av programverksamheter och litteratur på andra språk 

kan barnen bli inspirerade till att både lära sig och upptäcka saker och ting. 

Barn och unga kan lära sig språket genom att delta i olika slags aktiviteter 

som biblioteket erbjuder sina användare. Anna betonar också att det är av 

stor vikt att nå barnen och ungdomarnas föräldrar, eftersom de kan förmedla 

läsning till barnen. Detta framkommer till exempel i följande citat:  

Sen så naturligtvis så är det ju den språkliga biten, att få dom 

att bli läsare är ju en avgörande faktor för att dom ska 

utveckla svenska språket. En superviktig bit är att faktiskt nå 

föräldrarna för att det är dom som är förmedlare till barnen. 

Om föräldrarna kan förmedla läsning till sina barn, intresset 

för läsning, så är det en framgångsfaktor för att utveckla 

språket. Och språket i sig själv är en framgångsfaktor i 

samhället för att kunna bli integrerad. (Anna) 

Ytterligare aspekter som lyfts fram är vikten av att barnverksamheten 

arbetar med läsfrämjande aktiviteter och arbetar för att öka läskunnigheten 

bland barn:   



 32 

Det pratas ju mycket om att läskunnigheten och läsförståelse 

sjunker bland barn. Och då är ju biblioteket en självklar aktör. 

(Max) 

Majoriteten av bibliotekarierna lyfter fram att en av de viktigaste uppgifter 

som barnverksamheten på bibliotek har är att verka läsfrämjande. Flera av 

bibliotekarierna nämner att barn som har ett väl utvecklat modersmål ofta 

lyckas bättre i svenska språket. 

7.2.4  Biblioteket som en plats för möten  
 

Samtliga av bibliotekarierna arbetar i någon mån med människor som har ett 

annat modersmål än svenska och kommer i sitt dagliga arbete på biblioteket 

i kontakt med personer som inte kan det svenska språket så bra. När 

bibliotekarierna beskriver det vardagliga arbetet på biblioteket, påpekar flera 

av dem att möten med nyanlända barn och unga inte bara handlar om de 

möten som sker mellan personal och den nyanlände användaren, utan att det 

även handlar om möten mellan olika typer av användare. Det är möten som 

sker både passivt (användaren kommer dit och bara går runt och letar, 

frågar, upptäcker och ser sig omkring) och aktivt (användaren deltar i olika 

slags aktiviteter som biblioteket erbjuder, exempelvis sagostunder eller 

annan programverksamhet). Citat som exempel på detta är: 

Biblioteket är liksom en ganska naturlig mötesplats för många. 

Hit kan man komma och göra lite allt möjligt. Man kan möta 

olika typer av människor och lära av varandra. (Maja)  

Biblioteket är en viktig punkt. Den är en representant för 

samhället som kan vara en väldigt trygg punkt, att man kan 

känna att det är en mötesplats. Inte bara för att möta andra 

låntagare, utan för att kunna möta oss som jobbar där. Det 

har jag känt att biblioteket har använts väldigt mycket som. Att 

syftet har varit för väldigt många att komma upp, både bland 

barn och vuxna, att få komma upp och bli sedda och få berätta 

vad dom har gjort under dagen. Att det liksom finns nån 

tillgänglig person som lyssnar på det då, eller som handleder i 

frågor som känns viktiga. Eller också rena biblioteksärenden 

om man nu ska kalla det för det då. Men jag kan se att 

biblioteket är inte bara en utlåningscentral utan jag betraktar 

biblioteket i första hand som en representant för svenska 

samhället. Då blir biblioteket mer än att bara låna ut böcker. 

(Elias) 

Då bibliotekarierna pratar kring möten berättar flera av dem också om 

svårigheter och problem som den öppna plats biblioteket kan beskrivas vara 

i ett samhälle. Maja påpekar att det som sker i samhället också kan ses 

speglas i biblioteket. Max berättar att biblioteken får ansvara för vissa saker 

en bibliotekarie kanske egentligen inte bör ha ansvar för: 

 

Det som sker på biblioteket speglar ju samhället, till exempel 

har det pratats mycket om stök. Det förekommer ibland, även 

om det har varit rätt lugnt. Det är väl i perioder som det är 
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olika problem och sådär. Olika biblioteket har det i olika 

perioder och sådär. Men annars tycker jag det är i allmänhet 

rätt lugnt här. Det är inte så illa som att man får bilden av 

ibland. (Maja)  

 

Det säger ju en del om samhället också att det känns som 

många mindre myndigheter skickar folk till biblioteket som 

enligt dom kan hjälpa till, exempelvis banker då /…/ det 

kommer mycket bankärenden och så och jag hjälper väl till så 

gott jag kan, men det känns ändå som ”är det här nånting jag 

ska se?” och att det är ganska privat. Men samtidigt så har 

dom ingen annanstans att gå helt enkelt, så att det blir lite 

problematiskt. Sen så har ju folk en ganska stor tilltro till 

biblioteket. (Max)  

 

I intervjuerna är det flera som påpekar att många av de barn som kommer 

till biblioteket verkar ha ett behov av att socialisera sig. 

Bibliotekspersonalen berättar att de försöker möta det behovet så gott de 

kan. Det kan dock ibland vara svårt att tillgodose behoven på grund av 

språksvårigheter eller tidsbrist, menar Anna.   

7.2.5  Det fysiska biblioteksrummet  
 

Ett annat perspektiv som flera av informanterna lyfter fram i stor 

utsträckning är att det är av stor vikt att barnen tillåts ha kul och får 

möjlighet att ”bara vara barn” på biblioteket. Att det ska vara en plats skild 

från skolan är en sak som Max lyfter fram. Max menar att skolan ska vara 

mer uppfostrande och att biblioteket inte behöver vara det i samma 

utsträckning: 

Jag tycker det är ganska viktigt att ha kul liksom. Att, visst att 

dom ska lära sig och läsa och få upp ögonen för det. Men det 

är ju skolans uppgift att lära dom att läsa själva. Det är 

väldigt svårt att det inte blir uppfostrande i biblioteken tycker 

jag. Att det blir som en lektion där vi gör olika aktiviteter så 

man vill ju ha nån typ av kvalitet, men samtidigt så måste de ju 

komma hit och ha roligt. (Max) 

Sara och Maja påpekar att barnverksamheten på biblioteket ska vara sådan 

att barnen får komma dit och upptäcka och leka, att fråga runt och själva få 

ta del av och uppleva saker och ting. På så sätt kan barnet lära sig och också 

upptäcka nya saker. Elias och Sara berättar att de i personalen arbetar 

mycket med frågor om hur biblioteket kan utformas på ett så bra sätt som 

möjligt för ett barn att använda sig av, att de tänker på att det ska vara kul 

för barnet att gå runt och upptäcka, samt sådana aspekter som att hyllor och 

liknande ska vara i barnets höjd. Flertalet av informanterna påpekar att de 

arbetar med att försöka lyfta fram och exponera exempelvis medier på andra 

språk än svenska.  

Sara lyfter fram att biblioteket ska signalera öppenhet och att det ska vara 

som ett öppet vardagsrum i samhället. Med hjälp av inredning går det att 

göra biblioteksrummet ”hemtrevligt”. Max och Anna har på sina bibliotek 
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en ”pysselhörna” dit barn kan komma och skapa olika former av konst, 

själva eller tillsammans med andra besökare. Också Elias berättar om att 

biblioteket på flera sätt fungerar som just ett öppet vardagsrum, barnen 

kommer ofta dit efter skolan och spelar spel eller deltar i 

skapandeverksamhet som biblioteket erbjuder, eller deras läs- och 

skrivklubb.  

Det är väldigt viktigt att vi finns där för barnen och att vi 

uppmärksammar dom och är lyhörda. Vi märker att det är 

väldigt många barn som besöker oss som kanske inte har det 

så bra hemma, ekonomiska ställt eller bor trångt, har många 

syskon. Då vill dom inte vara hemma utan kommer till oss 

istället. Pratar med oss, och vi sitter och spelar spel med dom. 

Så vi har en väldigt väldigt viktig, betydligt viktigare roll idag 

än förut. För sådär var det inte när jag var liten. Vi kunde inte 

sitta och spela spel med bibliotekarierna, det fanns ju inte. 

(Elias) 

Det är flera av bibliotekarierna som lyfter fram att deras roll har kommit att 

bli allt mer ”pedagogisk”, att de som bibliotekarier har kommit att ta en roll 

som kanske frångår de arbetsuppgifter en bibliotekarie egentligen ”ska” ha. 

Uttalanden som dominerar är dock att detta ses som någonting positivt 

snarare än negativt. Samtidigt ska inte biblioteket vara en plats som är som 

skolan, utan mer någonting som kan ligga mellan skolan och en lekplats för 

barnen som kommer dit, påpekar både Max och Sara i sina intervjuer.  

7.2.6  Marknadsföring 

En stor del av barn- och ungdomsbibliotekariernas arbete handlar om ett 

utåtriktat arbete som sker mot målgruppen. Av samtliga intervjuer 

framkommer att det finns svårigheter med att nå ut till just den nyanlända 

målgruppen. Sara och Max berättar att de försöker lösa det genom att arbeta 

med andra aktörer i samhället. Andra saker som framkommer av 

intervjuerna är att det inte heller är enkelt att marknadsföra bibliotekets 

verksamhet. Särskilt svårt blir det eftersom det i många länder inte 

förekommer folkbibliotek på det sätt som i Sverige. I följande citat sägs:  

Och så blir vi ju påminda om hela tiden att i vissa länder har 

dom ju inte folkbibliotek på det sättet som vi har, och då har 

man inte den traditionen. Och det är klart att man inte släpper 

iväg sitt barn själv till en främmande plats när man inte vet 

vad det är eller vad det ska vara bra för. (Maja)  

Ungdomar och äldre barn beskrivs som en särskilt svår grupp att nå. Maja 

beskriver att det beror mycket på att det till stor del fokuseras på aktiviteter 

där man vet att det faktiskt kommer folk till. Därför riktar biblioteken ofta 

sin programverksamhet mer åt mindre barn, eftersom att det på de 

programmen oftast kommer en hel del folk till. Max och Sara hävdar också 

att det är svårt att konkurrera med andra aktörer i samhället som också de 

”tävlar” om barnens fritid. Ett exempel på detta är följande citat: 
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Ja det som är svårt är väl att nå ungdomar, lite äldre barn helt 

enkelt. Men det är, jag tror det är nog så oavsett vilken grupp 

det är. Det är så det är, verkar det som. Även om vi har lite 

aktiviteter och så. Det blir ju inte fokus på dom då, utan vi 

fokuserar väl kanske mer på det aktiviteter där man vet att det 

kommer. (Max) 

Att marknadsföra biblioteket och dess aktiviteter beskrivs av flera 

informanter vara en svår uppgift. Majoriteten av bibliotekarierna hävdar att 

det är en viktig fråga, att tänka på hur man lanserar sig själv och också hur 

man når ut till målgruppen i fråga.  

Jobbar man just med nyanlända så är ju det särskilt viktiga 

frågor, hur annonserar vi? Använder vi rätt kanaler? Att 

annonsera på traditionella kommunikationskanaler är ju 

sällan särskilt verkningsfullt. För att kan du inte svenska 

språket så ställer du dig inte spontant och tittar på en 

anslagstavla som består utav 50 olika annonser. Det är för 

svårt att gå igenom alltihop och se vad som är relevant för 

mig då. Är man relativt nyanländ så litar man på sina 

kontakter, att dom ska ge mig dom goda tipsen. (Elias) 

I samtliga intervjuer nämns också att det ibland finns vissa svårigheter att 

kommunicera när barnet eller ungdomen inte kan det svenska språket så bra. 

Sara, Maja och Max menar att ett sätt att nå ut till användargruppen kan vara 

att ha biblioteksvisningar med nyanlända barn och ungdomar. På dessa 

biblioteksvisningar visar de runt på biblioteket och berättar om det och vad 

de kan göra där, vilket de menar kan leda till att de nyanlända får upp 

ögonen för vad biblioteket kan erbjuda dem och vad de kan göra där.  

7.2.7 Lagar och styrdokument 

Alla utom en av bibliotekarierna lyfter fram och hänvisar till 

Bibliotekslagen i någon mån när de pratar om bibliotekets 

integrationsfrämjande arbete. Maja menar att det både i bibliotekslagen och 

i de styrdokument som biblioteket har ska fokusera på människor med 

annan bakgrund än infödda svenskar och även barn och unga, exempelvis 

vad gäller att använda sig av andra språk än just svenska. I Bibliotekslagen 

(2013:801) står det uttryckligen att det ska läggas ett fokus där. Följande 

citat framkommer under intervjuerna när bibliotekarierna berättar om 

bibliotekens integrationsfrämjande arbete: 

Ja vårt integrationsarbete, det anknyter väl lite sådär till 

bibliotekslagen att det speglas lite i det här bibliotekets vad 

säger man, inte manifest men styrd av våra mål om man säger 

så. (Maja)  

Anna berättar att när det handlar om att arbeta med integration på 

folkbiblioteket är det egentligen flera led som påverkas och måste tas 

hänsyn till: 
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Det är ju intressant när man pratar om mångkultur, att man 

ser att det blir så många punkter som berörs i det här. Därför 

att om man pratar om arbete som rör nyanlända då kommer 

man in på frågorna vad är förutsättningarna för att de här 

verksamheterna ska funka? Och börjar man prata om 

förutsättningarna då kommer man in på såna här saker som 

fysisk miljö, inköpsfrågor och sånt. Men då blir ju också 

frågan organisatorisk. Hur kan vi i arbetslaget, vilka 

förutsättningar har vi för att kunna förverkliga det här 

arbetet? Hur ser bibliotekens styrdokument och sånt ut? Det 

finns en hel kedja utav händelser som föregår det här arbetet 

som sen blir direkt mot låntagaren. (Anna) 

Sara betonar att trots de styrdokument och regler som finns för biblioteket är 

det i slutändan personalens eget engagemang som är en viktig faktor för att 

biblioteken ska satsa på arbetet med integration på biblioteket: 

Men jag tror att i slutändan så är det eget engagemang och 

passion som blir en ganska viktig faktor. Jobbar man i ett sånt 

här mångkulturområde så blir ju mångkulturfrågan hela tiden 

aktuell, men säg att du jobbar i ett samhälle där det är en 

majoritet svenskfödda. Där är ju kanske fortfarande 

mångkulturfrågan, den finns fortfarande men där kanske man 

måste känna att ”det här vill jag ge mig på nu!”. Men är man 

i det så jobbar man bara på. (Sara) 

Av intervjuerna framkommer att det arbete som blir direkt mot användarna i 

stor utsträckning utgår från just bibliotekens olika styrdokument. Det 

framkommer också att det är flera olika led som styr det arbete som i 

slutändan når användargruppen.  
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8 Analys utifrån The four spaces  

I följande avsnitt kommer det resultat som har framkommit av intervjuerna 

att analyseras utifrån de fyra olika ”rummen” i four spaces-modellen samt 

modellens övergripande målsättningar upplevelse, engagemang, 

empowerment och innovation. Detta kan ses som ett andra steg i studiens 

analys.  

8.1 Inspirationsrummet 

Samtliga av de intervjuade bibliotekarierna lyfter fram flertalet aspekter som 

kan kopplas till att biblioteket kan fungera som en plats för barn och 

ungdomar att bli inspirerade på och därmed också four spaces-modellens 

inspirationsrum. De utsagor bibliotekarierna lyfter fram är att det som kan 

uppnås under inspirationsplatsen främst handlar om sådana aspekter som rör 

upplevelse och innovation, vilket också är de två aspekter som lyfts fram i 

four spaces-modellen (Jochumsen et al., 2012).  

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) påpekar att det 

med inspirationsrummet menas att bibliotekets användare får ta del av nya 

och också meningsfulla erfarenheter på folkbiblioteket. Dessa erfarenheter 

ska i sin tur ändra eller utmana den uppfattning som vi har av omvärlden 

som vi lever i. Dessa erfarenheter som författarna lyfter fram kan kopplas 

till en av de diskussioner som bibliotekarierna för i sina intervjuer, nämligen 

att det i stor utsträckning handlar om att det nyanlände barnet eller 

ungdomen ska känna sig välkommen till biblioteket och få ett gott 

bemötande. Bibliotekarierna vill att barnen och ungdomarna ska få en god 

erfarenhet av biblioteket, vilket i sin tur kan leda till att den nyanlände kan 

bli inspirerad till att fortsätta besöka biblioteket och därefter använda sig av 

biblioteket och dess resurser i högre utsträckning. Exempelvis lyfter Anna 

och Elias fram att folkbiblioteket kan inspirera på flera sätt, där kan de 

nyanlända barnen lära sig om samhället och vad folkbiblioteket kan erbjuda 

dem. Att få barnen och ungdomarna att känna sig välkomna på biblioteket 

och få möjlighet att upptäcka de resurser och möjligheter som 

folkbiblioteket har att erbjuda kan kopplas både till upplevelse och 

innovation. Vidare betonar bibliotekarierna att genom att ge ett 

välkomnande intryck kan den nyanländes behov fångas upp. Enligt 

bibliotekarierna kan detta i ett längre led exempelvis leda till 

språkutveckling eller att personen i högre utsträckning besöker biblioteket. 

Bibliotekarierna nämner att det i mångt och mycket handlar om att de 

försöker göra sitt allra bästa för att nyanlända ska kunna få en positiv bild av 

och också en god erfarenhet av biblioteket. 

Andra viktiga aspekter som bibliotekarierna resonerar kring, som kan 

kopplas till att bidra till inspiration, är olika typer av mångkulturell 

verksamhet och mångspråkslitteratur. Exempel på mångkulturell 

verksamhet är sagostunder på andra språk än svenska eller sagostunder där 

annat än enbart ”muntligt språk” används för att kommunicera, exempelvis 

rörelser med kroppen, rekvisita eller bilder. Exempelvis menar Anna att det 

är en god idé att använda sitt eget kroppsspråk och röst som ett verktyg, 

eller olika slags kommunikationshjälpmedel som pictogram. Att använda 
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konkret material för att tydliggöra vad en berättelse handlar om kan också 

vara en bra idé under sagostunder.  

De olika typer av mångspråksverksamhet som bibliotekarierna nämner kan 

exempelvis kopplas till four spaces-modellens begrepp innovation och 

upplevelse. Detta eftersom användarna kan delta i aktiviteter som kan 

exponera dem för någonting annat än vad de är vana vid. Bibliotekarierna 

påpekar att det kan leda till nyfikenhet eller till språkutveckling för de som 

deltar. För att möjliggöra språkutveckling är det också av stor vikt att skapa 

trygghet vid exempelvis gruppaktiviteter, påpekar både Anna och Elias 

under intervjuerna.  

 

Olika typer av mångspråksverksamhet kan bidra till att de nyanlända barnen 

känner sig inspirerade att lära sig svenska eller bli inspirerade genom att 

delta i aktiviteter och träffa andra människor, hävdar bibliotekarierna. Det 

kan kopplas till four spaces-modellen där Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen och Skot-Hansen (2012) hävdar att biblioteken genom att 

anordna olika programverksamheter, kan nå sina användare och ge dem 

meningsfulla och nya upplevelser. Särskilt är det sådana aktiviteter som 

sagostunder och aktiviteter där språket är i centrum som lyfts fram av 

bibliotekariernas utsagor som kan bidra till inspiration. Genom sådana 

aktiviteter hoppas bibliotekarierna att barnen kan bli inspirerade att berätta 

och upptäcka olika saker. Också detta kan kopplas till Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens (2012) sätt att se på begreppet 

innovation och upplevelse eftersom de nyanlända barnen får möjlighet att 

upptäcka nya saker.  

 

Det betonas i flera av intervjuerna att en stor del av att integreras in i ett nytt 

samhälle är att lära sig det nya landets språk, Anna hävdar exempelvis att 

lära sig språket är en framgångsfaktor för integration. Bibliotekarierna 

påpekar att ett sätt att göra det på är att exponera och visa upp 

mångspråkslitteratur, på så sätt kan de nyanlända barnen och ungdomarna 

bli inspirerade att ta del av det som de ser och välja litteratur de kanske 

annars inte valt eller sett fanns, resonerar bibliotekarierna. Detta skulle 

kunna kopplas till det som är meningen med inspirationsrummet enligt 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012), nämligen att 

det ska bidra till att du vill flytta dig bortom dina välbekanta val.   

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) betonar att 

inspirationsplatsen ska ge möjlighet att hjälpa besökaren att gå utanför sitt 

vanliga tankemönster. Här framkommer i det empiriska materialet att 

bibliotekets fysiska utformning spelar en central och viktig roll när det 

kommer till att inspirera. Flera av bibliotekarierna lyfter fram att det fysiska 

biblioteksrummet ska vara en plats att kunna bli inspirerad på. Flera av 

bibliotekarierna resonerar också kring att biblioteket ska fungera som ett 

öppet vardagsrum, att signalera öppenhet och vara en plats dit alla är 

välkomna. Sara lyfter exempelvis fram att biblioteket ska vara som ett öppet 

vardagsrum i samhället och att det med hjälp av inredning går att göra 

biblioteksrummet ”hemtrevligt”. I det fysiska biblioteksrummet vill 

bibliotekarierna försöka exponera mångspråkslitteratur och göra information 

tillgänglig och synlig. Detta för att de nyanlända lättare ska kunna hitta och 

också för att inspirera till läsning. Bibliotekarierna säger sig också vilja 
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erbjuda de barn och ungdomar som kommer och besöker biblioteket en 

möjlighet att kunna fråga olika saker samt att de ska känna att de kan få 

hjälp och vägledning i olika slags frågor. Bibliotekarierna framhåller att 

barnen och ungdomarna ska kunna upptäcka saker på biblioteket och att de 

därmed kan bli inspirerade av de nya upptäckterna (jfr. Jochumsen et al., 

2012).  

Flera av bibliotekarierna påpekar i intervjuerna att det är viktigt att försöka 

nå och inspirera hela familjen, att när det kommer till att nå de nyanlända 

barnen och ungdomarna är det också av stor vikt att försöka nå deras 

föräldrar. Till exempel menar Anna att det är av stor vikt att nå föräldrarna 

eftersom det är de som i sin tur kan förmedla läsning till barnen. En av de 

uppgifter som bibliotekarierna lyfter fram som allra viktigast är att verka 

läsfrämjande, samt att det således behövs olika slags läsfrämjande 

aktiviteter för att nå ut och inspirera. Vikten av att arbeta med läsfrämjande 

aktiviteter beskriver bibliotekarierna är viktiga för att inspirera till öka 

läskunnighet, men också att de vill kunna bidra till en nyfikenhet att lära sig 

språket. Detta kan kopplas till Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och 

Skot-Hansens (2012) sätt att se på målsättningen innovation, då det i ett 

längre led är någonting som kan bidra till nytänkande för den nyanlände. 

Även sett till bibliotekens styrdokument beskrivs bland annat i de dokument 

där Max, Maja och Anna jobbar att biblioteket ska det för många nyanlända 

är det första mötet med samhället och medborgarna som de nyanlända 

möter. Därför är det av stor vikt att det första mötet blir bra och inspirerar 

det nyanlända barnet eller ungdomen att fortsätta besöka biblioteket.  

8.2 Mötesplatsen 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) hävdar att det 

med mötesplatsen menas att biblioteket kan ses som ett mötesrum, en öppen 

plats där användare kan möta både likasinnade och oliksinnade personer. 

Författarna menar även att biblioteket är en mötesplats där personer av olika 

åldrar, social, etnisk och kulturell bakgrund kan träffas. Främst begreppen 

empowerment och engagemang uppmärksammas enligt Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) i det här rummet. 

Begreppet mötesplats förekommer i samtliga biblioteks styrdokument, där 

biblioteken exempelvis beskrivs som ”ett offentligt rum” och ”en plats dit 

alla är välkomna”.  

Samtliga informanter berättar om möten i någon form under samtalen. I 

samtalen lyfts flertalet aspekter fram från bibliotekariernas perspektiv som 

kan kopplas till att biblioteket fungerar som en plats där barn och ungdomar 

kan möta andra människor. Exempelvis lyfter både Max, Maja och Sara 

fram att det på flera sätt finns möjlighet för nyanlända att bilda ett socialt 

nätverk på biblioteket. Således kan detta också kopplas till Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens (2012) sätt att se på 

mötesplatsen, som menar att alla olika typer av människor kan mötas på 

folkbiblioteket. Bibliotekarierna resonerar kring att barn på biblioteket både 

träffar och ser andra barn och vuxna, samt att de möten som sker både är 

passiva och aktiva. I mötesplatsen inkluderas främst den dagliga kontakt 

som sker mellan bibliotekspersonalen och bibliotekets användare och den 

dagliga kontakt som sker mellan besökarna. Bibliotekarierna berättar att 
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biblioteken de jobbar på allt oftare får agera som ett slags samlingsplats i 

kommunerna. Biblioteket utgör en unik samlingsplats i ett samhälle och har 

inte så många liknande platser att konkurrera med, betonar flera av 

bibliotekarierna under samtalen. Bibliotekarierna framhäver att det fysiska 

biblioteket kan skapa trygghet hos individerna som besöker och använder 

det, eftersom biblioteksrummet har som intention att vara tillmötesgående 

enligt bibliotekarierna. Det fysiska biblioteksrummets avsikt att vara 

tillmötesgående och inbjudande kan kopplas till four spaces-modellen där 

det hävdas att folkbiblioteket kan möjliggöra för möten som kan vara både 

kravlösa och tillfälliga (jfr. Jochumsen et al., 2012). 

Vidare kan dessa kravlösa och tillfälliga möten som Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) lyfter fram i modellen 

också kopplas till bibliotekariernas resonemang om att barn och unga ofta 

har med sig någon förälder eller annan vuxen när de besöker biblioteket. 

Funktionen som mötesplats kan fylla en viktig funktion i 

integrationsprocessen för barn och unga, men också för hela familjen, 

hävdar flera av bibliotekarierna. Flera av bibliotekarierna påpekar också att 

deras bibliotek har intentionen att likna ett öppet vardagsrum dit alla är 

välkomna. Bibliotekarierna resonerar också som så att biblioteket är en 

viktig plats i samhället, eftersom de unga nyanlända där kan sättas i ett 

socialt sammanhang i vilket människor möts och interagera med varandra. 

Av bibliotekariernas utsagor framkommer att detta är något som biblioteket 

kan erbjuda i en unik plats i samhället.  

Resonemanget som förs av bibliotekarierna om att de nyanlända på 

biblioteket kan sättas i ett socialt sammanhang kan kopplas till four spaces-

modellens övergripande mål empowerment. Bibliotekarierna kan bidra till 

att främja nyanländas empowerment genom att aktivt stödja de nyanlända 

barn och ungdomar som besöker biblioteket. Dels genom att det finns 

litteratur på målgruppens språk, och dels genom att skapa kontakt med 

användarna. Bibliotekarierna lyfter fram att de försöker se de nyanlända 

barnen och ungdomarna som individer, och inte som en homogen grupp, 

vilket kan bidra till empowerment. Också viktigt är att skapa trygghet i olika 

slags gruppaktiviteter. Anna hävdar exempelvis att det ”nästan är A och O 

när det gäller att jobba med nyanlända”, även detta kan bidra till 

empowerment.  

Av bibliotekariernas uttalanden framkommer att biblioteket både kan 

fungera som en hög- respektive lågintensiv plats för möten, vilket kan 

kopplas till både engagemang och empowerment. Bibliotekarierna resonerar 

om att människor kan möta andra människor genom spontana möten på 

biblioteket, och möta personer som har olika värderingar och intressen. Det 

kan ske avtalade möten, såsom pysselverkstad, sagostund eller annan 

aktivitet. Genom aktiviteter med andra barn kan barnen också se och 

samtala med andra. Empirin visar att möten sker under de aktiviteter som 

biblioteket tillhandahåller. Ett möte som bibliotekarierna lyfter fram som 

extra viktigt är det som sker mellan bibliotekarien och barnet. 

Bibliotekarierna påpekar att de strävar efter att ge och erbjuda barnet en 

chans att bli lyssnad på. Något som kan kopplas till four spaces-modellens 

målsättning empowerment är att flera av bibliotekarierna berättar om att det 

är viktigt att skapa goda relationer mellan barnen som kommer och besöker 
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biblioteket. Bibliotekarierna säger också att de vill erbjuda barn och 

ungdomar en god relation till bibliotekarierna, vilket kan leda till att de 

känner sig sedda. Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen 

(2012) hävdar att det med målsättningen upplevelse innebär att individen 

skapar sig mening och identitet i samhället. Då bibliotekarierna lyfter fram 

att genom att skapa goda relationer till sina användare kan de stötta dem i 

alla möjliga frågor och på så sätt hjälpa den nyanlända att skapa denna 

mening och identitet i det nya samhället. Max hävdar exempelvis att 

biblioteket på flera sätt har möjlighet att erbjuda trygghet för besökarna 

eftersom att den nyanlände kan sättas i en icke-utsatt position på biblioteket.  

Att stödja de sociala aspekterna genom att till exempel föra samman 

personer som har liknande intressen eller att skapa miljöer som kan 

underlätta för möten som är lågintensiva skulle kunna tolkas som uttryck för 

de två målsättningarna empowerment och engagemang. Bibliotekariernas 

utsagor visar på att den sociala roll som biblioteket har spelar en stor roll för 

integration, bibliotekarierna visar att det är viktigt att bidra till att gränsen 

mellan innanförskap och utanförskap minskar. Exempelvis lyfter Sara fram 

att en viktig uppgift som biblioteket har är att jämna ut socioekonomiska 

skillnader i samhället.  

Vad som också framkommer av det empiriska materialet är att på de mindre 

biblioteken har bibliotekarierna, enligt dem själva, ett större behov av att 

interagera med de nyanlända användarna. På de mindre biblioteken 

beskriver bibliotekarierna att den personliga kontakten mellan besökare och 

bibliotekspersonal bli närmare och mer personlig än på de större 

biblioteken. Bibliotekarierna som arbetar på de mindre folkbiblioteken 

framhäver att biblioteket kan erbjuda en trygg plats för de barn och 

ungdomar som kommer till biblioteket. På de mindre biblioteken verkar 

därför målsättningen empowerment framträda i högre utsträckning än på de 

större stadsbiblioteken.  

8.3 Läranderummet 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) hävdar att det 

med läranderummet menas att användaren kan ta del av nya kunskaper 

genom lek och andra konstnärliga samt kulturella inslag på folkbiblioteket. 

Författarna hävdar att lärande på biblioteket alltid är ett erbjudande och 

påpekar också att det med läranderummet på biblioteket särskilt handlar om 

ungas lärande. Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) 

menar att läranderummet särskilt stöder begreppen upplevelse och 

empowerment. I bibliotekens styrdokument finns att läsa sådana saker som 

att en av de viktigaste delar som biblioteket arbetar med är att stödja 

utveckling av medborgarnas språkliga kompetens samt att biblioteket aktivt 

arbetar med att stötta detta på olika sätt. 

Enligt Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) handlar 

målsättningen empowerment om att utveckla starka och självständiga 

medborgare som kan klara av att lösa problem som uppstår i vardagen. 

Livslångt lärande är ett begrepp som är viktigt i sammanhanget. Vad som 

framkommer av det empiriska materialet är att ett centralt tema för 

lärandeplatsen är språkutvecklande verksamhet. Samtliga bibliotekarier 
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lyfter fram och påpekar att lära sig språket är viktigt för att integreras i 

samhället. Bibliotekarierna arbetar med aktivt lärande på flertalet olika sätt, 

exempelvis genom att erbjuda litteratur och andra medier, anordna 

programverksamhet som sagostunder, läxhjälp och rundvisningar på 

biblioteken.  

Läranderummet ska, enligt Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-

Hansen (2012), utformas på ett sådant sätt att det framförallt möter de behov 

som barn och unga har. Författarna menar att det är deltagarnas egen lust till 

utveckling som ska ligga till grund för det lärande som kan ske på 

folkbiblioteket. Det som framkommer av intervjuerna med bibliotekarierna 

är att de beskriver att biblioteket är en plats där det finns fri tillgång till 

information, vilket kan bidra till att öka en individs kompetenser. Det kan 

kopplas till läranderummet där Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och 

Skot-Hansen (2012) menar att folkbibliotekets miljö kan bidra till att 

möjliggöra individens möjligheter att handla i framtidens samhälle, ett 

samhälle där innovativa idéer kan komma att behövas. Av bibliotekariernas 

svar framkommer flertalet resonemang som kan kopplas till lärande på 

biblioteket. Exempelvis framhålls det av bibliotekarierna att folkbiblioteket 

är en viktig plats för lärande, framförallt i syfte att lära sig det svenska 

språket. Språket kan enligt bibliotekarierna ses som en framgångsfaktor i 

samhället och någonting som krävs för att så småningom kunna bli 

integrerad. Anna, Sara och Elias påpekar i intervjuerna vikten av att behålla 

och lära sig sitt modersmål som barn för att kunna få goda språkkunskaper i 

framtiden och att det därför viktigt att biblioteket erbjuder litteratur och 

medier på andra språk än svenska. Nyanlända barn och ungdomar har på 

biblioteket möjlighet att lära sig det svenska språket genom lättläst 

skönlitteratur, sagostunder, litteratur och andra medier hävdar 

bibliotekarierna. Detta skulle kunna kopplas till målsättningen 

empowerment, då det kan bidra till att barnet eller ungdomen kan känna att 

den har makt över den situation den befinner sig i genom att skaffa sig 

språkkunskaper. Anna påpekar också att få barnen att bli läsare är en 

avgörande faktor för att utveckla det svenska språket. Det läsfrämjande 

arbetet framhålls i intervjuerna som en av bibliotekets allra viktigaste 

uppgifter.   

Något som kan kopplas till four spaces-modellens målsättning upplevelse är 

att bibliotekarierna påpekar att barnavdelningen på biblioteket ska vara 

sådan att barnen ska kunna komma dit, upptäcka och leka, fråga saker och 

själva få ta del av och uppleva saker och ting. På så sätt kan upplevelser 

skapas och barnen kan lära sig saker. Genom olika programverksamheter 

betonar bibliotekarierna att barnen kan möta andra barn och kunna lära sig 

av varandra. För att lära sig krävs också att det skapas trygghet i exempelvis 

en grupp som besöker biblioteket, menar bibliotekarierna. Barnet eller 

ungdomen ska känna att den vågar använda det språk hen hittills kan, för att 

lära sig det måste personen känna en trygghet, hävdar flera av 

bibliotekarierna.  

Av det empiriska materialet framkommer av bibliotekariernas utsagor att ett 

centralt mål för bibliotekens verksamhet är att ge tillgång till olika slags 

resurser. Detta kan jämföras med Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och 

Skot-Hansen (2012) som i modellen menar att samhället ska erbjuda 
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”redskap” och att det är med hjälp av dessa ”redskap” som en individ sedan 

kan utvecklas till en självständig medborgare. 

8.4 Skapanderummet 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) påpekar att det 

med skapanderummet menas att biblioteket fungerar som en plats där 

användare kan interagera med varandra. Användaren blir inspirerad genom 

olika verktyg och aktiviteter som finns att tillgå på biblioteket. Det kan ske 

genom exempelvis spel, digitala verktyg, seminarier eller föreläsningar. 

Författarna framhäver att ord som arbeta och tillverka är centrala för 

skapanderummet. Här handlar det främst om begreppen engagemang och 

innovation (Jochumsen et al., 2012).  

Vad som framkommer av intervjuerna med bibliotekarierna är att de 

påpekar att skapanderummet är något som kan framkomma på 

folkbiblioteket genom att exempelvis skapa olika former av framförallt 

konstnärliga uttryck, vilket nyanlända barn och ungdomar kan skapa själva 

eller tillsammans med andra besökare. Max och Anna har exempelvis på 

sina bibliotek en ”pysselhörna” dit barn kan komma och skapa olika former 

av konst, själva eller tillsammans med andra. Detta kan kopplas till 

målsättningen innovation (jfr. Jochumsen et al., 2012). Bibliotekarierna 

påpekar också att det kan handla om programverksamhet som sker på 

biblioteken. Programverksamheter som bibliotekarierna framhäver kan 

exempelvis vara sagostunder som sker på andra språk, föreläsningar men 

också rundvandringar på biblioteket för nyanlända. Detta kan kopplas till 

det som Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) 

påpekar är meningen med skapanderummet, att användare på folkbiblioteket 

kan interagera med varandra. Författarna påpekar också att användarna kan 

bli inspirerade genom de olika verktyg och aktiviteter som finns att tillgå på 

biblioteket och att olika slags artistiska uttryck kan möjliggöras med hjälp 

av de resurser som finns att tillgå på folkbiblioteket. Av intervjuerna 

framkommer exempelvis att genom att använda sig av rekvisita under 

sagostunder kan gruppen som lyssnar på berättelsen bli engagerad. En annan 

viktig del som Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) 

lyfter fram i four spaces-modellens skapanderum är att folkbiblioteket också 

kan förmedla det som produceras på biblioteket till sina användare. Detta är 

dock inget som lyfts fram i intervjuerna med bibliotekarierna.  

Bibliotekarierna påpekar att det är av stor vikt att barnen ska tillåtas ha kul 

och ”bara få vara barn” på biblioteket. Max menar exempelvis att 

biblioteket inte behöver vara uppfostrande i samma utsträckning som skolan 

exempelvis kan vara. Biblioteket ska vara en plats skild från skolan. Max 

påpekar också att det är viktigt att barnen har kul på biblioteket. Sara och 

Maja påpekar att barnverksamheten på biblioteket ska fungera på ett sådant 

sätt att barnen får komma dit och där upptäcka, leka, fråga och själva få ta 

del av och uppleva saker och ting. Elias och Sara berättar att de arbetar 

mycket med frågor om hur biblioteket kan utformas på ett så bra sätt som 

möjligt för ett barn att använda sig av och att det ska vara kul för barnet att 

gå runt och upptäcka och bli engagerad. Detta kan kopplas till four spaces-

modellens målsättning engagemang (jfr. Jochumsen et al., 2012). 
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9 Slutsats och diskussion 

Inledningsvis i det här kapitlet redogörs för de slutsatser som kunnat dras 

utifrån analysens två steg. Fortsättningsvis förs en diskussion kring den 

metod och den teori som använts i studien, därefter förs en dialog mellan 

slutsatser och den tidigare forskning som presenterats tidigare i uppsatsen. 

Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning inom området. 

9.1 Slutsatser  

Syftet med föreliggande studie har varit att utveckla ny kunskap om 

bibliotekariers syn på folkbiblioteket som en möjlig plats för integration av 

barn och ungdomar. Studien har utgått från bibliotekariers perspektiv och 

följande tre frågeställningar har besvarats: 

• Hur resonerar bibliotekarier kring folkbiblioteket som en plats för möjlig 

integration av nyanlända barn och ungdomar? 

• Vilka problem och svårigheter upplever bibliotekarier att det finns med 

ett integrationsfrämjande arbete för nyanlända barn och ungdomar på 

folkbiblioteket? 

• Vilka möjligheter upplever bibliotekarier att folkbiblioteket har att bidra 

till integration av nyanlända barn och ungdomar?  

Av studien som gjorts har det visat sig att bibliotekarierna anser att 

folkbiblioteket på flera sätt har möjlighet att bidra till integration för 

målgruppen nyanlända barn och ungdomar. Bibliotekarierna uttrycker att 

det är viktigt att arbeta integrationsfrämjande på folkbiblioteket, eftersom 

det finns ett både tydligt och märkbart behov av att arbeta för och med 

användargruppen på folkbibliotek. Även om bibliotekarierna också hävdar 

att det finns vissa svårigheter med att arbeta för och med nyanlända barn 

och ungdomar är samtliga bibliotekarier positivt inställda till att fokusera på 

användargruppen i sitt arbete. För att möjliggöra integration på 

folkbiblioteket krävs att det också fokuseras på användargruppen i fråga. Av 

användargruppen nyanlända barn och ungdomar har det visat sig att 

biblioteken främst väljer att fokusera på nyanlända barn i småbarnsåldern 

upp till grundskoleåldern och inte på ungdomar i lika hög utsträckning i sitt 

arbete, särskilt vad gäller bibliotekens olika programverksamheter där 

biblioteken främst riktar sig till yngre barn. 

Enligt bibliotekarierna är de svårigheter och problem som finns med att 

arbeta integrationsfrämjande på folkbibliotek främst att det är svårt att nå ut 

till och marknadsföra sig mot användargruppen. Den grupp som är allra 

svårast att nå är ungdomar. Bibliotekspersonalen har svårt att veta hur de 

kan nå ut till användargruppen på ett bra sätt. Det är också många nyanlända 

som inte vet vad biblioteket är eller vad biblioteket kan erbjuda dem i 

särskilt stor utsträckning, menar bibliotekarierna. Ytterligare svårigheter är 

att det ibland kan vara svårt att kommunicera när barnet eller ungdomen inte 

kan det svenska språket så bra.  

Vidare kan konstateras att folkbiblioteket fungerar som en mötesplats, vilket 

kan bidra till integration för nyanlända barn och ungdomar enligt 
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bibliotekarierna eftersom de nyanlända barnen eller ungdomarna kan 

komma dit och möta andra personer, eller bibliotekspersonal. Detta är också 

något som belyses i samtliga biblioteks styrdokument. På biblioteket kan de 

nyanlända barnen och ungdomarna komma in i ett socialt sammanhang, 

vilket kan leda till empowerment, att barnet eller ungdomen känner att 

denne har makt över sin situation och sitt liv. Folkbiblioteket kan också 

bidra till integration genom att erbjuda barnet eller ungdomen en trygg plats, 

en plats i samhället där det är tillåtet att vistas utan någon motprestation. 

Enligt bibliotekarierna finns det också möjlighet att bidra till integration 

genom att arbeta relationsskapande, både när det gäller gruppaktiviteter men 

också mellan bibliotekspersonalen och de barn och ungdomar som kommer 

till biblioteket. Främst de tre bibliotekarier som arbetar på mindre bibliotek 

lyfter fram det här och hävdar att ambitionen de arbetar med är att erbjuda 

trygghet och personal som ser dem. Ett gott bemötande spelar en mycket 

viktig roll för att de nyanlända personerna ska inspireras till att fortsätta 

besöka biblioteket. De fortsatta besöken är i sin tur viktiga för att integration 

ska kunna möjliggöras. Det är också viktigt att välkomna hela familjen, 

eftersom föräldrarna kan nå barnen och tvärtom.  

Slutsatser som kan dras är också att folkbiblioteken, enligt bibliotekarierna, 

kan bidra till integration genom att erbjuda användarna olika typer av 

språkutvecklande verksamhet. Språket är viktigt för att kunna integreras in i 

ett nytt samhälle och på folkbibliotek kan det nyanlände barnet eller 

ungdomen få hjälp att lära sig det nya språket på flera sätt, samt att ta del av 

program och medier på det egna modersmålet. Bibliotekens ambition är att 

erbjuda både sagostunder på barnens modersmål, men också på lättare 

svenska. Att använda sig av rekvisita av olika slag under sagostunderna 

samt att erbjuda litteratur och andra medier kan bidra till empowerment, 

innovation och inspiration. Det gäller även den litteratur och de medier som 

finns på biblioteket. För att ett barn lättare ska kunna lära sig det svenska 

språket så småningom krävs att barnet först har goda kunskaper i det egna 

modersmålet, vilket är någonting som biblioteket kan hjälpa till med genom 

läsfrämjande arbete gentemot användargruppen. Folkbiblioteket kan även 

möjliggöra integration genom att erbjuda sina användare andra slags grupp- 

och programaktiviteter som exempelvis rundvisningar av biblioteket, 

pysselverkstäder och spelkvällar. Genom dem kan de nyanlända barnen och 

ungdomarna lära sig om biblioteket, men också inspireras och gå utanför sitt 

vanliga tankemönster. 

Därutöver kan folkbiblioteket även möjliggöra integration genom att 

exponera och lyfta fram litteratur och andra medier på mångspråk i det 

fysiska biblioteksrummet. De nyanlända barnen och ungdomarna kan då bli 

exponerade för litteratur och inspirerade till att ta del av den, i ett ytterligare 

led också lära sig nya saker. De nyanlända barnen och ungdomarna kan 

upptäcka sådant de kanske annars inte hade gjort, vilket kan bidra till 

innovation. Det går att använda sig av det fysiska biblioteksrummet på flera 

sätt, främst de bibliotekarier som arbetar på de mindre biblioteken 

framhäver att deras biblioteks ambition är att biblioteket ska vara ”som ett 

öppet vardagsrum”. Bibliotekarierna anser det är av stor vikt att 

information, litteratur och andra typer av medier tillgängliggörs för att bidra 

till integration.  
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En av de uppgifter som bibliotekarierna lyfter fram som allra viktigast är att 

verka läsfrämjande, samt att det således behövs olika slags läsfrämjande 

aktiviteter för att nå ut och inspirera användargruppen. Vikten av att arbeta 

med läsfrämjande aktiviteter beskriver bibliotekarierna är viktiga för att 

inspirera till öka läskunnighet, men också att de vill kunna bidra till en 

nyfikenhet att lära sig språket för de nyanlända. 

Det har visat sig att folkbiblioteket som en plats för möjliggörande av 

integration är någonting som kan kopplas till alla rum i four spaces-

modellen samt alla de målsättningar som i modellen målas upp. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att jag har kunnat identifiera de olika 

funktioner/rum som modellen beskriver och koppla dem till det dagliga 

biblioteksarbete som bibliotekarierna beskriver.  

9.2 Diskussion   

Av de intervjuer som gjorts i studien upplever jag att jag har fått en stor 

variation i svaren och att jag med hjälp av dem har kunnat besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Jag har fått ta del av bibliotekariernas tankar 

kring ämnesområdet på ett nyanserat sätt och också fått en stor variation i 

svaren. Det har även visat sig att det kan finnas ett mönster som vore 

spännande att undersöka, nämligen att det i studien framkommit några 

skillnader mellan de stadsbibliotek och mindre bibliotek som undersökts i 

studien. Det här var för mig ett något oväntat resultat som vore intressant att 

undersöka närmare.  

Vidare har four spaces-modellen varit betydelsefull på flera olika sätt för 

studien. Med hjälp av den har jag kunnat skapa struktur i och en djupare 

förståelse för det empiriska materialet. Med hjälp av modellen har jag 

kunnat se vilka funktioner folkbiblioteket har i arbetet med nyanlända barn 

och unga. Jag tog som utgångpunkt att möjliggörande av integration var 

någonting som kunde placeras i samtliga av de fyra olika rummen och 

kopplas till alla målsättningar, detta visade sig också stämma. Jag ser det 

som ett tecken på att modellen fungerade bra att använda för studiens 

ändamål. Det har dock funnits vissa svårigheter i att hålla isär de olika 

platserna, då de ofta överlappas. Att nämna är att jag vid studiens början 

även hade tänkt använda mig av ett sociokulturellt perspektiv i studien, men 

det föll bort under studiens gång eftersom jag ansåg det vara en bättre idé att 

istället fokusera enbart på four spaces-modellen. Hade det sociokulturella 

perspektivet också använts i studien hade jag exempelvis kunnat studera 

sociala- och lärandeprocesser än djupare än vad som nu har gjorts, vilket 

hade varit intressant i sammanhanget.  

I studien har det visat sig att de svårigheter och problem som finns vad 

gäller att arbeta integrationsfrämjande på biblioteket främst är att det är 

svårt att nå ut till användargruppen. Det här problemet verkar ligga mycket i 

det som också Pilerot och Hultgren (2017) påpekar i sin forskning, nämligen 

att bibliotekspersonal ofta upplever att kunskap och erfarenhet kring vad 

biblioteket erbjuder sina användare ofta saknas, vilket också är någonting 

som den här studiens resultat visar på. Hur det här problemet kan lösas är 

dock ingenting som bibliotekarierna påpekar, mer än att de gjorts försök att 

samarbeta med andra aktörer i samhället i vissa fall samt att några av 
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biblioteken ibland ordnar rundvisningar för nyanlända på biblioteket. I 

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest står det att en av de viktigaste 

verksamheterna för ett mångkulturellt bibliotek är ”att utveckla 

marknadsförings- och informationsmaterial i de former och på de språk som 

behövs för att locka olika grupper till biblioteket” (Svenska Unescorådet, 

2014). Bibliotekarierna påpekar att för att möjliggöra integration på 

biblioteket krävs att det fokuseras på användargruppen. Om det är svårt att 

nå ut till målgruppen blir det svårt att möjliggöra integration i den 

utsträckning biblioteken önskar. Ingen av bibliotekarierna nämner utåtriktad 

marknadsföring gentemot användargruppen nyanlända barn och ungdomar, 

utan talar enbart om vad som sker på och i bibliotekets rum. Samtidigt 

uttrycker bibliotekarierna att de vill kunna vara så behjälpliga som möjligt, 

vara välkomnande och kunna guida låntagarna i biblioteket och således även 

i det nya samhället. Det blir svårt om målgruppen inte tar sig till biblioteket 

eller förstår anledning till att göra det. Således blir det också svårt att 

möjliggöra till integration om kontakt inte sker mellan de nyanlända och 

biblioteket i den mån som önskas.  

Folkbiblioteket kan fungera som en mötesplats, har det visat sig i studien. 

Mötesplats är också ett begrepp som används i samtliga av bibliotekens 

styrdokument. Mötesplatsen kan i sin tur både vara hög- respektive 

lågintensiv. Detta är i linje med Vårheims (2014a, 2014b) och Audunsons 

(2005) forskning. I studien har det visat sig att biblioteket fungerar som en 

plats för möten kan leda till integration eftersom nyanlända barn och 

ungdomar får möjlighet att möta andra människor. Också detta stämmer 

överens med Vårheim (2008) och Audunson (2005), som exempelvis hävdar 

att lågintensiva mötesplatser är nödvändiga sett till en kontext av 

demokratisk mångkultur. Även Hultgren och Pilerot (2017) redogör för att 

biblioteket har potential till att vara en plats där barn och unga kan få 

möjlighet att träffa andra barn och unga samt vuxna, det kan ge dem en 

förståelse och mötena kan också leda till tillgång till kultur och litteratur.  

I studien har det visat sig att folkbiblioteket kan möjliggöra integration 

genom att erbjuda sina användare olika slags gruppaktiviteter som 

exempelvis sagostunder, rundvisningar av biblioteket, pysselverkstäder och 

spelkvällar. Vårheim (2014b) hävdar att program på biblioteket kan spela en 

viktig roll för att underlätta och påskynda förtroendeskapande processer, 

vilket i ett ytterligare led kan göra integrationen mindre traumatisk. Detta 

kan kopplas till studiens resultat där det framkommit att folkbiblioteket kan 

erbjuda en trygghet för den nyanlände.  

Bibliotekarierna resonerar även kring vikten av att arbeta relationsskapande 

när det kommer till att arbeta med nyanlända barn och ungdomar. Detta går 

i linje med det som Vårheim (2008; 2014a; 2014b) framhäver i sin 

forskning, att biblioteken på flera sätt kan bidra till att generera ett socialt 

kapital och ett socialt förtroende bland nyanlända. Enligt Vårheim (2014a) 

kan biblioteket erbjuda den nyanlände en trygg plats, på så sätt kan den 

utsatta situation denne befinner sig i att minska.  Enligt Socialstyrelsen 

(2015) är det många asylsökande som saknar ett socialt nätverk och även 

har begränsade språkkunskaper. Av studiens resultat kan det konstateras att 

många nyanlända barn och ungdomar är i stort behov av socialisering, vilket 

också är något som framkommer i den studie som Pilerot och Hultgren 
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(2017) har gjort. Sandin (2011) lyfter fram att det är i själva 

referenssamtalet som bibliotekarien kan bjuda in till dialog och försöka 

skapa en känsla av delaktighet och samarbete. I den studie som jag har gjort 

har det visat sig att det är någonting bibliotekarierna arbetar med, att ha 

ambitionen att se barnet och arbeta relationsskapande. Det är flera av 

bibliotekarierna som hävdar att trygghetsskapande är bland de allra 

viktigaste när det kommer till att arbeta med nyanlända barn och unga. Det 

är viktigt att arbeta trygghetsskapande vid sagostunder, program och även i 

mötet med barnet. Rydsjö (2007) hävdar i sin forskning att ett sätt att fånga 

barns uppmärksamhet på är att använda sig av rekvisita under sagostunder. 

Denna rekvisita kan fånga barnets uppmärksamhet, föra berättelsen framåt 

och även förstärka den. Rekvisitan kan även hjälpa till att förklara svåra ord 

eller händelser i berättelsen. För barn med annat modersmål än svenska kan 

rekvisita hjälpa till att konkretisera sagostunden. Detta framkommer också i 

min studie, att det är viktigt att tydliggöra vad som händer i stunden för att 

barnet ska känna sig trygg och också lära sig. Detta resonemang om vikten 

av trygghetsskapande processer, vilket bibliotekarierna i studien påpekar är 

en av de allra viktigaste delarna när det kommer till möjliggörande av 

integration på biblioteket, är dock inget som jag sett förekomma i särskilt 

hög grad i den tidigare forskning som gjorts.   

Att erbjuda sina användare olika språkutvecklande verksamheter kan bidra 

till integration för barn och ungdomar, framkommer i studien. Att erbjuda 

olika slags medier på andra språk än på svenska och medier på svenska 

anpassade för de nyanlända kan bidra till att de nyanlända barnen och 

ungdomarna kan lära sig det svenska språket. Enligt Ager och Strang (2008) 

är just språkkunskaper centrala för nyanländas möjligheter att kunna ta del 

av olika slags samhällstjänster och ta del av sociala nätverk. Detta kan i sin 

tur leda till att den nyanlände så småningom integreras i samhället. 

Bibliotekarierna i studien hävdar att läsfrämjande arbete är en av 

bibliotekets allra viktigaste uppgifter, i studien har det främst samtalats 

kring sagostunder för små barn. Sandin (2011) påpekar att det 

lässtimulerande arbetet i folkbibliotekets barnverksamhet innefattar metoder 

som att exempelvis ordna sagostunder för små barn samt att ordna 

bokklubbar eller boksamtal för att inspirera till läsning. 

Genom att utforma det fysiska biblioteksrummet efter användargruppens 

behov kan nyanlända barn och ungdomar exponeras för litteratur och andra 

medier, detta är inget som framkommer i särskilt hög grad i den tidigare 

forskning som gjorts. Det finns forskning kring hur barnbibliotek är 

utformade, Sandin (2011) framhåller exempelvis att bibliotekets fysiska rum 

utgör en del av hur barn får tillgång till berättelser av olika slag. 

Barnavdelningar på bibliotek har utformat olika metoder för exempelvis hur 

medier kan placeras för att barnet ska hitta och orientera sig i biblioteket. 

Det finns dock ingen forskning om hur biblioteksrummet kan utformas efter 

just nyanlända barns behov, trots att bibliotekarierna i studien påpekar 

vikten av exponering av litteratur på andra språk än svenska för 

användargruppen.  

Bibliotekarierna anser det är viktigt att information, litteratur och andra 

typer av medier tillgängliggörs för användargruppen nyanlända barn och 

ungdomar. Information om vad biblioteket erbjuder sina användare och vad 
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som kan göras på ett bibliotek är också viktiga aspekter att ta hänsyn till. 

Det här är någonting som går i linje med det som Vårheim (2014a) påstår, 

att en del av det sociala kapitalet handlar om att individen får tillgång samt 

åtkomst till olika slags informationsresurser, men också att få lära sig om 

olika färdigheter som kan behövas för att sedan använda sig av den här 

informationen i vardagen. Dessa olika ”färdigheter” är dock inget som lyfts 

fram i intervjuerna med bibliotekarierna. Enligt min mening kan det ha att 

göra med att vikten av informationskunnighet i större utsträckning fokuserar 

på den vuxna målgruppen av nyanlända.  

Varken i tidigare forskning eller i mitt resultat är nyanlända ungdomar och 

folkbiblioteket något som uppmärksammas i särskilt hög grad, det tycks 

vara en grupp som är svår att nå överlag. Också Rydsjö (2007) hävdar att 

barn- och ungdomsverksamheten på folkbibliotek främst verkar rikta sitt 

arbete mot förskolan och grundskolans lägre klasser. Vilka konsekvenser får 

detta, att biblioteken och bibliotekspersonalen inte riktar sig särskilt mycket 

mot ungdomar i sin verksamhet?  

9.3 Förslag på vidare forskning 

I den här studien har jag valt att rikta in mig på en viss målgrupp av 

nyanlända, nämligen nyanlända barn och ungdomar (vilka avser personer 

under 18 år). I studien har det undersökts hur bibliotekarier resonerar kring 

folkbiblioteket som en plats för integration av barn och ungdomar. Studien 

har väckt flera tankar som skulle vara intressanta att undersöka eller 

vidareutveckla.  

Det hade varit intressant att undersöka målgruppen utifrån ett 

användarperspektiv. Genom att göra det skulle kunskap kunna nås om vad 

användargruppen nyanlända barn och ungdomar själva vill ha ut av ett 

folkbibliotek i syfte att få hjälp att integreras in i det nya samhället. Särskilt 

intressant hade varit att undersöka användargruppen nyanlända ungdomar i 

åldern 13 till 18 år, eftersom det verkar saknas en stor lucka kring forskning 

om den användargruppen på folkbiblioteket. Hur använder de sig av 

folkbiblioteket? Vad önskar de själva få ut av ett besök på folkbiblioteket?  

Vidare hade det varit intressant att se till bibliotekarieprofessionens 

perspektiv i högre grad, hur ser bibliotekarier på sitt dagliga arbete med 

användargruppen nyanlända barn och ungdomar utifrån de 

arbetsbeskrivningar bibliotekarien har? Hur upplever de sin yrkesroll 

gentemot arbete med användargruppen nyanlända barn och ungdomar?  

Ytterligare något som har framskymtat i studien är att det kan finnas vissa 

skillnader i att arbeta integrationsfrämjande på de ”mindre” biblioteken 

jämfört med de ”större”. Här hade det varit intressant att göra en större 

jämförande studie. 
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Sammanfattning  

De senaste årens ökade flyktingströmmar har medfört nya 

informationsmässiga samt sociala behov som samhället behöver möta. En 

samhällsinstitution som har kommit att ta ett stort ansvar i den här frågan är 

folkbiblioteket. Barn och ungdomar som kommer nyanlända till ett nytt land 

är extra utsatta, och inte heller särskilt mycket forskning har gjorts kring den 

här användargruppen på folkbiblioteket. Därför är det viktigt att belysa 

frågor som rör användargruppen nyanlända barn och ungdomar på 

biblioteket.  

Syftet med föreliggande studie har varit att utveckla ny kunskap om 

bibliotekariers syn på folkbiblioteket som en möjlig plats för integration av 

nyanlända barn och ungdomar. Studien har utgått från bibliotekariers 

perspektiv och följande tre frågeställningar har besvarats: 

• Hur resonerar bibliotekarier kring folkbiblioteket som en plats för möjlig 

integration av nyanlända barn och ungdomar? 

• Vilka problem och svårigheter upplever bibliotekarier att det finns med 

ett integrationsfrämjande arbete för nyanlända barn och ungdomar på 

folkbiblioteket? 

• Vilka möjligheter upplever bibliotekarier att folkbiblioteket har att bidra 

till integration av nyanlända barn och ungdomar?  

För att uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar har 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer gjorts. Urvalet bestod av fem 

stycken barn- och ungdomsbibliotekarier från fem olika folkbibliotek runt 

om i landet. Intervjuerna som gjordes transkriberades och analyserades med 

hjälp av en tematisk analysmetod, detta var det första steget i studiens 

tvåstegsanalys. De sju teman som framkom av intervjumaterialet var: 

nyanländas utsatta situation, behov av att fokusera på användargruppen, 

språkutvecklande verksamhet, biblioteket som en plats för möten, det 

fysiska biblioteksrummet, marknadsföring samt lagar och styrdokument. 

Som ett andra steg i analysen analyserades intervjuresultatet utifrån 

Jochumsen, Hveengard Rasmussen och Skot-Hansens modell ”The four 

spaces” (2012). I modellen använde jag mig av de rumsliga begreppen 

inspirationsrummet, läranderummet, mötesplatsen och skapanderummet, 

samt de olika målsättningarna upplevelse, engagemang, empowerment och 

innovation. Det kan konstateras att alla de olika funktioner/rum samt dess 

målsättningar som four spaces-modellen beskriver har kunnat kopplas till 

det dagliga biblioteksarbete riktat till nyanlända barn och ungdomar som 

bibliotekarierna beskriver.  

Studien visar också att bibliotekarierna anser att folkbiblioteket på flera sätt 

kan möjliggöra för integration för målgruppen nyanlända barn och 

ungdomar. Bibliotekarierna anser det vara viktigt att fokusera på 

målgruppen, eftersom det finns ett märkbart behov av att arbeta för och med 

användargruppen på folkbiblioteket. De är också positivt inställda till arbete 

för och med användargruppen nyanlända barn och ungdomar på 

folkbiblioteket. Det finns vissa svårigheter att arbeta med målgruppen, det 

är främst att det är svårt att nå ut och marknadsföra sig till dem samt att det 
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kan finnas vissa språksvårigheter när det kommer till att kommunicera. 

Problemet ligger i att det är svårt att veta hur marknadsföring riktad mot 

målgruppen kan ske på ett bra sätt samt att nå ut på grund av 

språkförbistringar. Det här leder i sin tur till att det är svårt att nå ut med 

information om vad biblioteket erbjuder användargruppen. 

För att möjliggöra integration på folkbiblioteket krävs att det också 

fokuseras på användargruppen i fråga. Av användargruppen nyanlända barn 

och ungdomar har det visat sig att biblioteken främst väljer att fokusera på 

nyanlända barn i småbarnsåldern upp till grundskoleåldern och inte på 

ungdomar i lika stor utsträckning i sitt arbete, särskilt vad gäller 

bibliotekens olika programverksamheter där biblioteken främst riktar sig till 

yngre barn. 

Folkbiblioteket fungerar som en mötesplats, människor kan komma dit och 

träffa andra personer och bibliotekspersonal, vilket kan bidra till nyanlända 

barn och ungdomars empowerment. Folkbiblioteket erbjuder en trygg plats 

för den nyanlände och kan möjliggöra för integration genom att erbjuda 

användare olika typer av gruppaktiviteter. Dessa kan exempelvis vara 

sagostunder, rundvisningar av biblioteket och spelkvällar. Genom att arbeta 

relationsskapande finns möjlighet att bidra till integration, det gäller både 

under aktiviteter och program, men också mellan bibliotekspersonal och 

användare. Bibliotekarierna upplever att de nyanlända barnen ofta har ett 

stort behov av att socialisera sig, på biblioteket kan de erbjudas en trygg 

plats där de även kan sättas i ett socialt sammanhang. Bibliotekariernas 

ambition är att erbjuda trygghet och personal som ser dem. Att arbeta 

relations- och trygghetsskapande är något som framhålls som en av de allra 

viktigaste delarna i bibliotekets verksamhet när det kommer till 

möjliggörande av integration för målgruppen.  

Enligt bibliotekarierna är också det läsfrämjande arbetet ett av de allra 

viktigaste uppdragen biblioteket har vad gäller folkbibliotekets barn- och 

ungdomsverksamhet. Folkbiblioteket kan enligt bibliotekarierna bidra till 

integration genom att erbjuda sina användare olika typer av 

språkutvecklande verksamheter. Bibliotekens ambition är att erbjuda både 

sagostunder på barnens modersmål samt program på lättare svenska. Sådan 

verksamhet kan fungera inspirerande och de nyanlända barnen och 

ungdomarna kan lära sig det svenska språket, vilket är viktigt för att kunna 

integreras i samhället. Genom att använda sig av rekvisita under exempelvis 

sagostunder kan det tydliggöras vad som händer i stunden, vilket kan bidra 

till trygghet för den nyanlände som deltar. Bibliotekarierna hävdar att det 

också är av stor vikt att lära sig det egna modersmålet, eftersom det krävs 

för att sedan kunna lära sig det svenska språket så småningom. Biblioteket 

kan erbjuda de nyanlända barnen och ungdomarna litteratur och medier på 

andra språk, vilket bibliotekarierna menar kan bidra till integration. Det går 

att använda sig av det fysiska biblioteksrummet på flera sätt, barnet ska 

kunna ha kul och upptäcka olika saker i det fysiska biblioteksrummet. 

Genom att exponera och lyfta fram litteratur och andra medier på 

mångspråk i det fysiska biblioteksrummet kan de nyanlända barnen och 

ungdomarna bli exponerade av litteratur och inspirerade till att ta del av den 

och i sin tur också lära sig nya saker. Detta kan så småningom möjliggöra 

integration in i det nya samhället.  
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Bilaga A: Intervjuguide 

Hej!  

 

Tack så mycket för att du vill hjälpa mig med min undersökning genom att 

ställa upp på intervju!  

Nedan följer de frågor som jag har tänkt ställa vid intervjun. Frågorna 

visar i stora drag vad intervjun kommer att handla om, även om 

intervjuguiden kan komma att justeras något inför vårt samtal. Dina svar 

kommer att behandlas konfidentiellt och din medverkan redovisas med 

fingerat namn. Biblioteket kommer inte heller att namnges. I uppsatsen 

kommer dock basfakta om de representerade biblioteken att finnas med. 

Detta som stöd för analysen.  

Du kan närsomhelst under undersökningens gång välja att avbryta din 

medverkan.  

Med vänliga hälsningar 

Emma Andersson, student på masterprogrammet i Biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Högskolan i Borås  

 

Intervjufrågor:  

Om biblioteket och verksamheten 

• Berätta lite kort om ert bibliotek och er barn- och 

ungdomsverksamhet 

o Vilka är era användare?  

o Är det några särskilda grupper som besöker biblioteket i 

högre utsträckning?  

o Skulle du säga att ert bibliotek är välbesökt av barn och 

ungdomar? 

Om bibliotekets roll i samhället 

• Vilka uppgifter anser du är de viktigaste biblioteken har idag?   

• Vilka uppgifter anser du är de viktigaste inom barn- och 

ungdomsverksamheten på biblioteken idag? 

• Tycker du att biblioteken står inför några särskilda svårigheter eller 

utmaningar idag?  

o Vilka och varför? 

• Tycker du att biblioteken står inför några särskilda svårigheter eller 

utmaningar gällande barn- och ungdomsverksamheten? 

o Vilka och varför?  

 

 



  

 

Om biblioteket och integration 

• Hur definierar du integration?  

• Tycker du att det finns behov av att arbeta integrationsfrämjande på 

biblioteket? 

o Tycker du att det är viktigt? 

o Varför?  

• Vilka delar av er verksamhet tänker du kan fungera som en 

bidragande kraft till barn och ungas integration i samhället? 

o På vilket sätt? 

• Upplever du att du ofta kommer i kontakt med nyanlända barn och 

ungdomar i ditt dagliga arbete?  

o Har det förändrats sedan tidigare tycker du?  

• Upplever du att dina arbetsuppgifter har kommit att förändras under 

de senaste åren? 

o Finns det några svårigheter eller problem med det?  
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