
KANDIDATRUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2011:2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkbiblioteket – en plats för integration 
En kvalitativ undersökning av folkbibliotekariers synsätt och attityder 

 
 
 
 
 

EMIL BJÖRKANDER 
KARL PETTERSSON 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC BY-NC-SA Emil Björkander/Karl Pettersson 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



Svensk titel:   Folkbiblioteket – en plats för integration 

Engelsk titel:  The Public Library – a Place for Integration 

Författare:  Emil Björkander, Karl Pettersson 

Färdigställt:  2011 

Handledare:  Margareta Lundberg Rodin och Magnus Torstensson 

Abstract: The purpose of this thesis is to research public librarians view of 
the public library as a meeting place and how it may contribute to 
facilitate social integration. To study this we have asked the 
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The method we have used for this study is semi-structured 
interviews. Seven public librarians from the Gothenburg area 
were interviewed and the empirical material was analyzed using 
qualitative content analysis. 

As a theoretical foundation we have used Dorte Skot-Hansens 
model of the public library as a third place and Mikael Stigendals 
theory on social inclusion. Furthermore have we used research on 
the public library as a meeting place and social integration as a 
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Conclusions from the material gathered is that public librarians 
see the public library as a meeting place with potential to 
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1. Inledning 
Vi har under vår utbildning i biblioteks och informationsvetenskap vid ett flertal 
tillfällen diskuterat Bibliotekslagen. Just § 2 och § 8 är två paragrafer som vi har 
funnit intressanta: 

”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek.” (SFS 1996:1596, § 2) 

”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra 
språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.” (SFS 
1996:1596, § 8) 

Lagen är tydlig med att göra gällande att alla medborgare ska kunna använda sig av 
bibliotekets tjänster. Det undersöks även att minoriteters behov skall ägnas särskild 
uppmärksamhet. Vi ser § 8 som ett viktigt tillägg till § 2 eftersom minoriteters behov 
riskerar att skymmas av majoritetens. Ifall minoriteter inte har möjlighet att komma 
till tals eller på andra sätt uppmärksammas så blir integration problematisk. 

I dagens integrationspolitik anses sysselsättning vara det medel genom vilket man 
bäst uppnår integration. Regeringen har tagit intryck av vad man kallar ”traditionella 
invandrarländer” såsom USA, Kanada och Australien där man menar att arbetslinjen 
har givit goda resultat (Sabuni 2007). Denna politik har manifesterat sig i diverse 
arbetsmarknadsåtgärder som jobbskatteavdrag och sänkt arbetsgivaravgifter (Fler i 
arbete och fler företagare 2008). Om detta inte är en fungerande modell för alla, finns 
det andra samhälleliga instanser som kan bidra till integration? Skulle folkbiblioteket i 
så fall kunna vara en sådan?  

Vi är genom denna uppsats intresserade av att undersöka folkbibliotekariers syn på 
folkbiblioteket som social mötesplats och ifall de anser att denna mötesplats kan 
underlätta för integration. 

1.1 Folkbiblioteket som mötesplats 

Folkbiblioteket har med sin traditionella värdegrund erbjudit låga trösklar och en 
förankring för medborgarna till det lokalsamhälle dessa tillhör samt en möjlighet till 
deltagande och tillhörighet (Hansson 2005, s. 11-12). Det är just här som 
kultursociologen Dorte Skot-Hansens modell över biblioteket som en av de ”tredje 
steder” blir tillämplig. Dessa tredje platser är belägna mellan hemmet och arbetet. De 
definieras som fria från kommersiell påverkan och ålagda uppgifter. Som person är 
man alltså på dessa platser fri från krav på prestation och konsumtion. De tredje 
platserna skapar även möjligheter för spontana möten och samtal (Skot-Hansen 2001, 
s. 49). Enligt Hansson (2005, s. 18) bärs lokalsamhället upp av de möten och relation 
som förekommer i vår vardag. Folkbiblioteket är då en del av detta – ett så kallat 
”samhällets vardagsrum”. Hansson anser att det är dessa möjligheter för möten som 
minskar avståndet mellan människor, samt möjliggör meningsskapande. 

Sociologen Mikael Stigendal (2008, s. 64-65, 96-97) menar att de låga barriärer som 
karaktäriserar folkbiblioteket gör det till en bra mötesplats. Folkbiblioteket vänder sig 
till alla (något som står inskrivet i Bibliotekslagen 1996:1596 § 2), det krävs inga 
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särskilda resurser att vistas där med undantag för tid, och kraven på ordning hindrar 
inte i någon större utsträckning. Vidare menar han att man själv bestämmer när man 
går till biblioteket och hur länge ett sådant besök varar. Bibliotekarien har på grund av 
detta ingen nämnvärd makt över besökaren vilket inte ställer denne i en 
beroendeställning. Den tillåtande institution som Stigendal menar att folkbiblioteket 
idag är, möjliggör vad han kallar det mjuka innanförskapet. Detta innanförskap känns 
igen som ett ”meningssammanhang som kan få oss att känna en delaktighet.” 
(Stigendal 2008, s. 55) Vidare förutsätter det att meningssammanhanget är frivilligt. 
Stigendal talar om både systemintegration och mjuk integration, vi kommer i denna 
uppsats att intressera oss för den senare. 

1.2 Perspektiv på integration 

Begreppet ”integration” är vidsyftande och används på en rad olika sätt inom olika 
områden som exempelvis företagsekonomi och matematik. Denna uppsats fokuserar 
dock på begreppets samhällsvetenskapliga innebörd. Enligt Nationalencyklopedin 
definieras det som en ”process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet 
av en sådan process.” (Integration, NE, 2011-03-25) Vårt fall kräver en något mer 
utvecklad definition än så. Margareta Popoola (2002, s. 13-15) presenterar en mer 
vidgad definition av begreppet. Hon menar att integration innefattar följande 
perspektiv: sammanfogning, jämlikhet, rättvisa, utjämning, blandning, interaktion, 
inkludering, delaktighet, tillit och slutligen funktionell integration. Det förstnämnda, 
sammanfogning, kan betraktas på två sätt. Det första sättet innebär att två, eller fler 
jämnstarka grupper sammanfogas till en helhet genom anpassning i alla grupper. För 
att detta ska bli möjligt måste mekanismerna som för samman grupperna vara starkare 
än de som upplöser helheten. I det andra betraktas integrationen som något som 
endast är förbehållet en minoritet som ska försöka anpassa sig till majoriteten. 
Integration ses alltså som ett eftersträvansvärt tillstånd där majoriteten utgör normen 
till vilken minoriteten ska anpassas till. Genom att betrakta integration som sådan 
börjar man närma sig assimilation: det vill säga minoritetens totala anpassning till 
majoritetens värderingar. 

Popoola menar att jämlikhet och rättvisa är svårdefinierade begrepp eftersom de kan 
användas på olika sätt i politiska syften. I grunden finns tanken om människors lika 
värde men om detta ska uppnås genom rättigheter till likhet eller olikhet finns en 
oenighet om. Utjämning vad gäller socioekonomiska skillnader kan även knytas till 
de två ovan nämnda perspektiven. 

Blandning och spridning är två perspektiv av integration som förutsätter varandra. En 
spridning av en befolkningsgrupp med vissa egenskaper vad gäller kön, klass etnicitet 
och sexuell läggning torde också innebära en blandning, förutsatt att samhället är 
heterogent. Förhoppningen är att den interaktion mellan olika grupper som sannolikt 
följer en spridning ska ge upphov till en ökad ömsesidig förståelse. 

Perspektivet inkludering syftar till känslan av tillhörighet i olika samhällssektorer 
såsom inom utbildning eller arbetsmarknad. Processens beskrivs som aktiv och 
medveten och är den sociala uteslutningens motsats. Ett snarlikt perspektiv är 
delaktighet. Delaktigheten kan innebära en känsla av gemenskap där ömsesidighet 
vad gäller krav och motprestation är det som förbinder människor. Tillitsperspektivet 
inbegriper att integrationen bygger på dels förtroende för samhällsystemets 
organisationer och myndigheter och dels förtroende mellan olika individer inom 
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systemet. Som synes är tilliten tätt förbundet med delaktigheten då det ena till viss 
mån förutsätter det andra. 

Slutligen behandlar Popoola den funktionella integrationen. Perspektivet förordar 
minsta möjliga anpassning till majoritetens krav, vilket ger minoriteten större 
möjlighet att behålla levnadsmönster och värderingar. Detta perspektiv går att göras 
än mer öppensinnat om integrationen ses som tvåsidig och att även majoriteten kan 
räknas vara mer eller mindre integrerad. 

1.3 Social- och integrationspolitik i Sverige 

Runt det förra sekelskiftet började man i Sverige föra en socialpolitik som har många 
paralleller med dagens integrationspolitikiska frågor. Det var under denna tid som 
landet urbaniserades vilket medförde en utveckling av städer och arbetarstadsdelar. 
För att sörja för denna nya samhällsgrupp utvecklade men en politik som utformades 
efter arbetarnas behov men samtidigt hade ambitionen att omfatta hela befolkningen. 
Det, som då denna politik har samman med dagens integrationspolitiska strävan, är att 
ingen grupp ska diskrimineras, varken på grund av kön, ålder, sexuell läggning, 
handikapp, eller etnicitet. Andra beröringspunkter mellan den dåvarande 
socialpolitiken och den nuvarande integrationspolitiken är kopplingar till 
bostadssektor, arbetsmarknaden, fritid eller andra för människors livssituation viktiga 
områden (Popoola 2002, s. 36). 

Sveriges integrationspolitik har sin början i vad som kallades invandringspolitik. Den 
utvecklades i samband med arbetskraftsinvandringen som pågick mellan 1950- till 
1970-talen. Från sjuttiotalet förändrades invandringen till Sverige från arbetskrafts- 
till flyktingsinvandring. Under denna period fastslogs i grundlagen att etniska, 
språkliga och religiösa minoriteter ska ha möjligheten att behålla och utveckla ett eget 
kultur- och samfundsliv. 

Från åttiotalet genom nittiotalet skedde det en glidning i begreppsanvändningen. 
Istället för ”mångkultur” talades det om ”mångfald”. Mångfald är ett vidare begrepp 
och begränsas inte enbart till kultur relaterad till etnicitet, utan inkluderar även andra 
aspekter som kön, handikapp och sexuell läggning. (Popoola 2002, s. 28-31) Genom 
denna förändring finns idag en integrationspolitik som inte enbart koncentrerar sig på 
minoriteter utan ser till alla skikt i samhället: ”[m]ålet för integrationspolitiken är lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund.” (Mål och budget för integrationspolitiken 2006). 

1.4 Problemformulering 

Arbetslinjen kan säkerligen för många innebära en väg till integration. Men om nu 
inte alla människor i samhället får delta genom arbete, vad återstår? Vi frågar oss om 
inte integration också kan byggas på en mer frivillig karaktär?  

Kan sociala möten och annan samhälleligt deltagande bidra till integration? Kan 
folkbiblioteket som social mötesplats vara en av dessa bidragande faktorer? Vi vill 
med denna uppsats undersöka vilken syn folkbibliotekarier har kring dessa frågor. 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur folkbiblioteket kan fungera som social 
mötesplats med avseende på integration, sett ur ett biblioteksperspektiv. För att uppnå 
detta ställer vi oss följande frågor: 
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 Hur arbetar folkbibliotekarier med främjandet av biblioteket som social 
mötesplats? 

 Hur arbetar folkbibliotekarier med att skapa förutsättningar för ett mjuk 
innanförskap? 

Vi vill här klargöra att det mjuka innanförskap vi syftar till i frågeställningen ovan 
liknar de perspektiv på integration som Popoola ger. Koncist uttryckt går det att 
definiera det mjuka innanförskapet som frivilliga aktiviteter eller sammanhang som 
ger möjlighet till socialisering, känsla av delaktighet och ömsesidighet. Vi vill 
understryka att undersökningen inte kommer att besvara frågan om det arbete som 
bibliotekarierna utför faktiskt har denna effekt på besökarna. Det handlar istället om 
huruvida de arbets- och synsätt bibliotekarierna har ger möjlighet till att detta ska 
kunna ske. 

Vi har i denna uppsats valt att avgränsa oss mot att undersöka folkbibliotekarier som 
arbetar vid folkbibliotek i en svensk storstad. Folkbibliotekarier blir intressanta för 
vår undersökning då de står för kontakten mellan folkbiblioteket och användarna. 
Deras funktion som bibliotekarier ger dem en överblick av vad som sker på 
biblioteket och borde därmed ha intressanta svar att ge. 

Det är problematiskt att förhålla sig till integrationsbegreppet. Vanligen väcker det 
associationer till integration mellan olika etniska och kulturella grupper, men kan 
även innefatta integration mellan grupper baserade på ålder, samhällsklass, sexuell 
läggning och så vidare. I begreppet kan även föreställningen förekomma att 
minoriteten ska anpassa sig till majoriteten, något som inte är helt oproblematiskt och 
inte heller i linje med svensk integrationspolitik som förespråkar ett tvåsidigt 
förhållningssätt i enlighet med citatet ovan. Vi har så långt det är möjligt försökt att i 
materialinsamlingen inte förknippa integration med ”invandring” eller ”invandrare” 
och istället låtit våra respondenter själva tolka begreppet. Även i inläsningen av 
tidigare forskning har detta varit vår intention men det är problematiskt då det nästan 
uteslutande är det som behandlas. Våra försök till trots kommer en viss tyngd på 
integration mellan etniska grupper att märkas eftersom det just är detta begreppet 
brukar kopplas till. 

Ett annat centralt begrepp för denna uppsats är delaktighet. Stigendal (2008, s.51, 74) 
menar att begreppet innefattar både en faktisk delaktighet samt en känsla av 
delaktighet. Det görs en åtskillnad mellan dessa i form av att individen i olika 
situationer kan ha ett verkligt medinflytande, medan i andra saknar denne faktiskt 
medinflytande men känner sig ändå delaktig. Faktisk delaktighet är exempelvis där 
användaren har möjlighet att påverka bibliotekets verksamhet. En känsla av 
delaktighet kan exempelvis vara att känna sig som del av samhället, att i möten med 
andra människor få känna sig bekräftad.
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som behandlar biblioteket som 
mötesplats, biblioteket som bidragande faktor till integration samt den sociala 
dimension som innefattas i begreppet integration. Vi vill påpeka att forskningsfältet 
vad gäller biblioteket som mötesplats, men kanske främst det som rör integration är 
vidspänt. Det innefattar bland andra sociologiska, psykologiska, ekonomiska och 
politiska aspekter. Vi gör inga anspråk på att täcka hela fältet utan har istället valt 
texter som passar vår uppsats syfte.  

Avsnittet är disponerat på följande vis: först behandlas kortfattat folkbiblioteks 
mötesplatsfunktion, sedan integrationsarbete på bibliotek för att avslutas med några 
av de sociala aspekter som bär vikt i samband med integration.  

2.1 Folkbiblioteket som mötesplats 

I Barnet i centrum, skillnader mellan folkbiblioteket och skolbibliotekets uppgifter 
redogör Kerstin Rydsjö och Anna-Carin Elf för hur barnbiblioteket som en del av 
folkbiblioteket är utformat för att möta barns behov av både information och 
förströelse. Barnbiblioteket som resurstyp innefattar här möjligheter att förmedla både 
kunskap och kultur. Den kunskapsorienterade delen står för en större styrning och 
grupporientering, medan den kulturorienterade delen på ett vidare sätt innebär 
individorientering och frihet. Folkbiblioteket som kulturinstitution bidrar här till att 
skapa både identitet och självtillit i lokalsamhället. Detta sker under förutsättning att 
folkbiblioteket har en lokalsamhällelig förankring, som innebär att det delvis 
tillfredsställer det omkringliggande samhällets behov av information, kunskap samt 
kultur (Rydsjö & Elf 2007, s. 26). Undersökningar, som jämför biblioteksanvändande 
mellan ungdomar från Stockholms förorter gentemot ungdomar från Stockholms 
innerstad, visar att för många uppfyller folkbiblioteket en viktig social funktion. 
Ungas möjligheter till eget utrymme på grund av trångboddhet innebär en stor rad 
problematiserande faktorer, då bland annat möjligheter till umgänge med vänner i sin 
hemmamiljö. Folkbiblioteken kan här fylla en viktig funktion av socialt rum där det 
finns plats för att kunna träffa och möta sina vänner. Det lokala folkbiblioteket kan för 
många innebära en naturlig plats där unga känner sig hemma, där det är tryggt och 
välkommet att vistas. Undersökningar som genomfördes 1997 visar att 49 % av 1200 
tillfrågade bibliotekarier och biblioteksanvändare ser folkbiblioteket som ett 
samhällets vardagsrum och att denna funktion är mycket viktig. Många röster i denna 
undersökning om biblioteksanvändare och bibliotekarier ser på folkbiblioteken som 
en trygg och social mötesplats. Föräldrar anger Rydsjö & Elf vara en grupp som 
använder sig av folkbiblioteket som ett utflyktsmål. Biblioteket blir här en mötesplats 
som föräldrar med yngre barn anser ha stor potential.  Föräldrarna är trygga med att 
barnen själva kan röra sig och möta andra människor från andra sociala sammanhang 
än vad de i den övriga vardagen är vana vid, exempelvis i form utav skola, dagis eller 
hemmet. Folkbiblioteket utgör här en frizon där barnet självt för en stund bestämmer 
över vad det vill göra (Rydsjö & Elf 2007, s. 36). 

I magisteruppsatsen Biblioteket som mötesplats – vad menas med det? av Virpi 
Ingvarsson och Marja Kulju från Högskolan i Borås börjar författarna med att ange 
följande: ”[i] alla samhällen behövs mötesplatser, där människor kan träffas eller 
kanske bara se andra människor. Möten mellan människor sker på flera olika nivåer. 
De kan vara planerade eller oplanerade, tillfälliga, långvariga, medvetna, omedvetna 
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och ske med eller utan kommunikation.” (Ingvarsson & Kulju 2010, s. 1) Mötesplats 
blir enligt författarna ett abstrakt begrepp med många olika betydelser. Det går dock 
att dela in möten efter olika kategorier. På liknande vis som Ragnar Audunson (2005), 
vars text kommer behandlas senare, skiljer mellan högintensiva samt lågintensiva 
mötesplatser kategoriserar Ingvarsson och Kulju upp mötesplatser utefter ifall mötena 
är förväntade eller förutsättningslösa. På de högintensiva mötesplatserna sker de mer 
förväntade mötena, möten, som i förväg är bestämda att leda till interaktion. Dessa 
möten sker ofta med individer som i stort liknar en själv och delar gemensamma 
intressen. I de mer förutsättningslösa mötena som Audunson benämner som 
lågintensiva anses chanserna att träffa på personer med annan bakgrund större. De 
lågintensiva mötesplatserna är exempelvis platser som tågstationer eller affärer, det 
vill säga platser där många människor passerar och befinner sig, då ej för att i 
huvudsak möta andra, men där ändå många individers vägar korsas. Det görs även 
åtskillnad mellan privata och offentliga mötesplatser. Biblioteket kategoriseras 
således in i under benämningen offentliga mötesplatser, en plats där både 
lågintensiva, högintensiva och kulturella möten kan ske. Biblioteket som mötesplats 
blir här en länk mellan samhället och individen, en plats dit individen kan få vara 
ifred och möta sig själv men även känna en känsla av gemenskap i att bara befinna sig 
på samma plats som andra (Ingvarsson & Kulju 2010, s. 19). 

Biblioteket som mötesplats bidrar till nytta både ur ett samhälls- och 
individperspektiv. Tillhörighet, glädje och nöje, att växa som människa och 
avkoppling, en plats som bidrar till individens utveckling. Ur ett samhällsperspektiv 
kan möten som sker på biblioteken öka tilliten mellan människor och i stort öka 
tryggheten i ett samhälle där folk i större utsträckning litar på varandra. 

Användarundersökningen Frirum til integration visar att de flesta med utländsk 
bakgrund menar att de besöker folkbiblioteket för att låna diverse media, låta sig 
inspireras och hämta information. Väldigt få (2 %) beskriver det som en mötesplats. 
Trots att användarna själva inte ser biblioteket som en mötesplats så används det av 
många för att träffa vänner, använda internet eller delta i andra aktiviteter. Biblioteket 
blir således för många en plats där man av olika anledningar uppehåller sig. Även ifall 
biblioteket är en bra plats att träffa vänner menar undersökningens respondenter att 
det är svårt att komma i kontakt med personer man inte känner (Frirum til integration 
2001, s. 17, 32, 34). 

2.2 Folkbiblioteket som plats för integration 

Audunson (2005) skriver att det multikulturella samhället trots sin heterogenitet 
riskerar att bli uppdelat. Han menar att människor söker sig till människor som liknar 
dem själva med avseende på exempelvis intresse, kultur och klass. Denna uppdelning 
är ett hot mot demokratin eftersom grupper fjärmar sig från varandra på grund av 
deras olikhet, vilket kan leda till intolerans grupperna emellan. För att kringgå detta 
problem menar Audunson att det krävs mötesplatser där individer ur olika grupper 
kan träffas: så kallade ”lågintensiva” arenor. Lågintensiva arenor eller platser är 
viktiga eftersom vi exponeras för människor vi sällan möter. Oftast investerar vi tid 
och energi på vad som kallas högintensiva arenor där vi umgås med människor som 
liknar oss själva, som har samma intressen. Tanken är att genom ökad exponering av 
andra människor som är olika till kultur, klass, kön och så vidare än en själv skulle 
göra att man får en större förståelse för dessa. Detta leder i sin tur till en ökad tolerans 
(jämför med Popoolas interaktionsperspektiv som vi behandlade i uppsatsens 
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inledning). Folkbiblioteket skulle då vara en av dessa lågintensiva platser eftersom 
”[t]he local public library is an institution firmly embedded in the local community 
with links to practically speaking all sectors of activity in the community.” (Audunson 
2005, s. 432) Denna samhälleliga position möjliggör att människor från olika 
samhällssektorer kan mötas. 

Synnøve Ulviks artikel “Why should the library collect immigrants’ memories?” A 
study of a multicultural memory group at a public library in Oslo från 2010 redogör 
för en undersökning på Torshov folkbibliotek i Oslo. Studien fokuserar på ett 
delprojekt i vad som kallas PLACE-projektet (Public Libraries – Arenas for 
Citizenship). Delprojektet gällde en grupp personer som träffas för att berätta om sina 
minnen för varandra. Målet för gruppen var att skapa en aktiv dialog mellan personer 
med olika kulturell bakgrund och på så vis uppnå ökad respekt och förståelse, samt att 
etablera biblioteket som en mötesplats. Personer rekryterades till träffarna genom 
samarbete med en språkutbildning eftersom man hade upptäckt att det var lättare att få 
personer att återkomma till träffarna om de knöts till en mer formell aktivitet. Dock 
var närvaro vid träffarna fortfarande frivillig. Gruppens slutliga komposition var alltså 
immigranter från två språkklasser, en bibliotekarie, en ”minnesexpert” och Ulvik. 

Det resultat som framträder i undersökningen är förbättrade sociala och språkliga 
färdigheter samt ökad engagemang, trygghet och tillit i gruppen. Det som överraskade 
mest enligt Ulvik var att engagemanget i aktiviteten spillde över och ökade 
motivationen i språkutbildningen. Författaren är noggrann med att understryka att 
utbytet inom gruppen har varit givande för alla inblandade – både immigranter och 
infödda. 

Det övergripande målet med M. A. Paola Piccos (2008) undersökning Multicultural 
Libraries' services and social integration: The case of public libraries in Montreal, 
Canada har varit att efterforska huruvida biblioteken i Montreal underlättar 
immigranters integration efter att de genomgått det statliga introduktionsprogrammet. 
Tonvikt läggs på bibliotekens service både för integration men också för att tillåta 
immigranterna att bibehålla sina övertygelser och kulturella identitet. 

I de tre bibliotek som undersöktes fann Paola Picco tolv tjänster som kunde 
identifieras som riktade till immigranter samt underlätta integration och 
identitetsbevarande. I dessa tjänster ingick bland annat multikulturella samlingar, 
språkkurser och workshops i jobbsökning. 

Bibliotekarierna, som intervjuades, menade alla att biblioteket kunde understödja 
integration, dels genom de språkkurser och hjälp med jobbsökning som erbjuds och 
dels genom att det är en plats där besökare kan dela med sig av sin kultur, sina 
traditioner och övertygelser, lära känna andra samt stödja sin fortsatta utbildning. Om 
bibliotekarierna nu var överrens om att biblioteket kunde underlätta immigranternas 
integration så var de oeniga om hur detta skulle gå till. Paola Picco pekar på att en 
orsak skulle kunna vara att de för biblioteken gemensamma styrdokument inte 
innehåller operationella mål utan enbart visioner. Biblioteken har inte heller någon 
marknadsföringsstrategi gentemot immigranter. Detta menar författaren är 
problematiskt eftersom man genom att utveckla en sådan får kännedom om vilka 
behov målgruppen har och hur man kan tillfredställa dem. Det konstateras också att 
personalen på de tre biblioteken sammanlagt talar sjutton olika språk och har 
representanter från olika etniska grupper, varav en del själva är immigranter. 
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Slutligen drar Paola Picco slutsatsen att trots de brister, som de undersökta biblioteken 
har i sin service riktad mot immigranter, underlättar de trots allt integrationen 
samtidigt som de stödjer underhållet av deras kulturella identiteter. 

Michal Tannenbaum (2005) redovisar sin undersökning av språkets betydelse för tre 
etniska grupper hemmahörande i Israel i en artikel betitlad What’s in a Language? 
Language as a Core Value of Minorities in Israel. De tre etniska grupperna som 
undersöks är araber bosatta på israeliskt territorium samt judiska flyktingar och 
immigranter från forna Sovjetunionen och Etiopien. Resultatet visar att språket har 
olika innebörder och skäl till användning inom grupperna. Exempelvis beskrev de 
israeliska araberna arabiskan som vackert, viktigt, heligt, traditionellt och själva 
användningen är en handling mot den hegemoni som hebreiskan representerar för 
dem. Immigranterna från forna Sovjetunionen såg precis som araberna det egna 
språket som något centralt i deras kulturella identitet. Detta tar sig dock andra uttryck 
då man ser språket (ryskan) som en länk till ursprungslandets kultur som litteratur och 
teater. Den etiopiska gruppen såg den egna språkanvändningen främst som ett 
kommunikationsmedel inom släkten, speciellt med de äldre som inte kan hebreiska. 
De uttryckte rädsla över att förlora språket och med det möjligheten att kommunicera 
med släkten. Slutligen är Tannenbaum noga med att poängtera att språk inte 
bestämmer vilken etnicitet man har, dock bär det en viss signifikans för den egna 
identiteten. 

Situationen i Israel är förvisso problematisk att jämföra med Sverige och resultaten 
går inte utan vidare att överföra från det ena landet till det andra. Dock menar vi att 
artikeln visar på att språk kan ha betydelse för identitet och grupptillhörighet, vilket 
gör det viktigt att ta i beaktning. 

2.3 Den sociala dimensionen 

Hans Elbeshausen och Peter Skov (2004) redogör i sin artikel Public libraries in a 
multicultural space: a case study of integration processes in local communities för en 
undersökning av socialt kapital i etniska nätverk och hur nätverken interagerar med 
folkbiblioteket. 

Begreppet ”socialt kapital” har de lånat från Robert Putnam och hans 
forskningssammanställning Den ensamme bowlaren. Begreppet syftar till det värde 
som skapas i mellanmänskliga relationer och nätverk. Det visar sig konkret i och med 
att det påverkar barns valmöjligheter och framtidsutsikter och deras chanser till att få 
arbete samt att personer med ett större socialt kapital är mer toleranta än socialt 
isolerade personer (Putnam 2001, s. 311, 336-7, 375). Socialt kapital baseras på 
ömsesidighet i den bemärkelsen att när jag gör något för dig så förväntar jag mig en 
liknande tjänst tillbaka (Putnam 18-20). Vidare kan det fungera sammanbindande, 
vilket menas att det kan skapa en identitet, en känsla av samhörighet inom en grupp. 
Det kan även fungera överbryggande i den bemärkelsen att när kontakter knyts mellan 
olika grupperingar så kan det innebära att toleransen mellan dessa ökar (Putnam 2001, 
s. 18-23). 

Elbeshausen och Skov (2004) har undersökt en turkisk och en somalisk grupp i 
Holbæk för att se hur de bygger och ”förvaltar” sitt sociala kapital inom och utom den 
egna gruppen. Resultaten ställdes sedan mot den verksamhet biblioteket i Holbæk 
tillhandahåller. Den samhörighet och ömsesidighet som fanns inom grupperna visade 
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på ett starkt socialt kapital. Dock tenderade kapitalet att stanna inom gruppen och 
fungerade inte överbryggande. 

I sina slutsatser hävdar Elbeshausen och Skov att folkbiblioteket har en unik position 
eftersom det är en av få kulturella institutioner i Danmark som immigranter besöker. 
Biblioteket skulle kunna utnyttja denna position för att etablera sig som en öppen 
plats med funktionen som ”brobyggare” mellan olika etniska nätverk. Vidare menar 
författarna att missförstånd kan uppstå om biblioteket definierar sin service mot 
immigranter på en individuell nivå. Istället menar författarna att de samlade 
erfarenheter, attityder och föreställningar, som kan rymmas inom ett etniskt nätverk, 
är en resurs (det sociala kapitalet), som används i meningsskapande syfte när 
medlemmar ur nätverket möter institutionen folkbiblioteket. Man menar att detta 
förhållningssätt hjälper att motverka ett alltför starkt fokus på individen som enbart en 
produkt av sitt ursprungsland med dess estetiska, kulturella och språkliga koder. 
Istället är det önskvärt att ta i beaktning de erfarenheter som gjorts genom en 
transnationell bakgrund, konstruktionen av etniska sammanslutningar och deras 
symbolsystem. Författarna menar att det i detta utgångsläge integrationen först kan 
börja. 

I Emilia Forssells och Maria Ingemarssons studie Integrationsarbete i civilsamhället 
ges det exempel på hur viktigt de sociala relationerna kan vara för integration. De 
visar på att många av de nu åldrande personer, som invandrade för att arbeta, saknar 
vänskapsrelationer med svenskfödda. De beskriver sig som socialt isolerade eftersom 
arbetet inte nödvändigtvis inneburit upprättandet av sociala kontakter med 
svenskfödda (Forssell & Ingemarsson 2008, s. 64-65). Studien indikerar att det 
behövs fler platser än på arbetet där människor kan mötas. 

I studien Etninske minoriteter, frivilligt socialt arbejde og intregration undersöks 
huruvida föreningslivet kan bidra till integration. Resultatet visar att immigranters 
volontärarbete i föreningslivet är en bidragande faktor till integration, eftersom det 
engagerade och gav tillfälle till att samlas kring en aktivitet (Christiansen & 
Christiansen 2006, s. 195-6). Studien är intressant eftersom folkbiblioteket omnämns 
ett flertal gånger som samarbetspartner till föreningslivet. I rapporten redogörs för tio 
exempel på ideella föreningar och deras arbete. Ett sådant är upprättandet av ett slags 
”besökssystem” med syfte att få socialt isolerade människor möjligheten att träffa 
andra. Biblioteket fungerar i detta fall som en av flera förmedlare av dessa träffar. Ett 
ytterligare exempel är där biblioteket tillsammans med andra aktörer (lokalpolitiker, 
kyrkan, pensionärs- och kulturföreningar, lokaltidningen och polisen) ingår i ett 
lokalsamhälleligt råd, vilket ger stöd till unga män som hamnat utanför samhället. Det 
som biblioteket bistår med i detta fall är främst läxhjälp och tillgång till studieplatser. 
Författarna anser att ideella organisationer på ett bättre sätt kan nå ut till människor 
som samhällets institutioner ej når. De anser därför att det är viktigt för bland andra 
folkbiblioteket att inleda samarbeten med sådana organisationer (Christiansen & 
Christiansen 2006, s. 79-80, 126, 186). 
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3. Teori 
Vi kommer i detta avsnitt presentera Skot-Hansens modell om folkbibliotekets roll i 
lokalsamhället som en tredje plats och Stigendals teori om innan- och utanförskap och 
då i synnerhet folkbibliotekets relation till ett mjukt innanförskap. Vi kommer sedan 
visa hur vi menar att dessa teorier är sammankopplade. 

3.1 Folkbiblioteket som tredje plats 

Skot-Hansen målar upp en bild av det moderna samhället i kris. Hon menar att 
lösningen på krisen varken ligger i en ökning av statens makt eller en utbredning av 
den fria marknaden. Istället föreslår hon att kraften i det så kallade lokalsamhället kan 
vara ett svar på detta problem, eftersom detta lokalsamhälle ses av Skot-Hansens som 
en förutsättning för demokratin som samhällsform. 

Lokalsamhället kan enligt Skot-Hansen ses utifrån tre olika utgångspunkter: 
moralfilosofisk, sociologisk och politisk. Med en moralfilosofisk utgångspunkt menar 
Skot-Hansen att det som håller samman lokalsamhället är en gemensam moralisk 
värdegrund. Denna värdegrund kan givetvis skifta mellan olika samhällen och under 
tidsperioder. Den sociala utgångspunkten utgår från frivilliga sammanslutningar 
skapade på gräsrotsnivå. Spontana aktiviteter och handlingar som bidrar till en 
frigörelse gentemot den, enligt Skot-Hansen, alltför starka inskränkningen som stat 
och den fria marknaden utgör över samhället. Lokalsamhället utgör här en sfär som 
står under potentiell utveckling, något som Skot-Hansen anser kan utnyttjas och bidra 
i utvecklingen av det välfärdsamhälle som i framtiden kan ersätta välfärdsstaten. Med 
den politiska utgångspunkten menas den kritiska reflektion som är grundläggande för 
demokratin som samhällsform. Lokalsamhället innebär enligt denna inriktning en 
möjlighet till kritiska sammanslutningar som bildar opinion i det rådande samhället. 
Frivilliga opinionsbildande sammanslutningar med demokratiska och politiska mål, 
med utgångspunkt att i så stor omfattning som möjligt uppnå konsensus (Skot-Hansen 
2001, s. 46-49). Lokalsamhället utgör alltså en offentlig sfär där människor möts för 
att själva sätta dagordningen. 

Man frågar sig kanske då vilka platser, eller sociala rum, som lämpar sig för dessa 
möten. Skot-Hansen menar att folkbiblioteket skulle kunna utgöra en sådan plats med 
möjlighet för dessa potentiella möten eller sammanslutningar. Hon poängterar att 
folkbiblioteket varken ska försöka överta eller ändra vad lokalsamhället är. Dock 
menar Skot-Hansen att det finns sätt för folkbiblioteket att ingå i lokalsamhället och 
på så sätt möjliggöra denna kritiska reflektion. 

Ett av dessa sätt är att se folkbiblioteket som en så kallad tredje plats. Dessa tredje 
platser befinner sig någonstans mellan arbetet och hemmet, till exempel ett torg eller 
en park, ett så kallat hem utanför hemmet. Det är en plats dit folk frivilligt beger sig 
för att eventuellt möta andra, att delta och känna sig delaktiga, eller för att enbart 
finnas till. Skot-Hansen talar om dessa offentliga platser som är fria från intrång av 
kommersialism eller prestationskrav. Folkbiblioteket som social mötesplats får anses 
vara en sådan tredje plats, också den enda som finns tillgänglig inomhus. Givetvis 
behöver inte dessa möten äga rum, utan det viktiga är att det finns utrymme för att de 
ska kunna ske. Det är därför imperativt att man från folkbibliotekets sida har en öppen 
och tillåtande attityd för att för besökarna kunna skapa en känsla av delaktighet i 
samhället. 
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3.2 Innan- och utanförskap 

Det är främst begreppen systemintegration och mjukt innanförskap som vi vill åt i 
Stigendals teori. Dock måste vi först förstå vad han menar med att inte delta i 
systemintegrationen och det mjuka innanförskapet för att kunna titta närmare på dessa 
begrepp. Författaren skriver: ”[u]tanförskap blir helt enkelt inte begripligt om inte 
perspektivet vidgas och även den andra sidan av saken inbegrips, dvs (sic!) 
innanförskapet.” (Stigendal 2008, s. 45) Det ena ger således det andra. Vi kommer 
börja i omvänd ordning och redogöra för begreppet utanförskap och sedan gå vidare 
till vad ett innanförskap kan innebära. 

Stigendal poängterar att det utanförskap, som han syftar på, har en vidare definition 
än vad som talats om i valrörelserna 2002 och 2006. Begreppet innefattar med andra 
ord mer än enbart om man har en sysselsättning eller inte. Istället menar författaren att 
utanförskap kan sammanfattas som antingen att inte ha eller att inte göra. Avsaknad 
av ting som faller innanför samhällets normativa ramar såsom fullständiga betyg, 
språkkompetens, kunskap om ny teknik kan leda till att man i olika grad hamnar 
utanför. Effekten av detta kan bli att man inte är behörig för högre utbildning, inte kan 
delta i samtal eller inte få arbete eftersom man anses vara tekniskt okunnig. Andra 
exempel såsom ensamhet och maktlöshet kan leda till en känsla av utanförskap, vilket 
kan leda till en sämre självkänsla som i sin tur kan leda till en ovilja att delta. Det 
Stigendal eftersträvar är att förstå det samhälle, som människor kan innefattas i, eller 
uteslutas från beroende på om de har och gör, alternativt inte har och inte gör, vad 
som krävs av detta samhälle (Stigendal 2008, s. 44-45). 

Innanförskapet delas in i hårt och mjukt. Stigendal refererar till den tyska sociologen 
Ferdinand Tönnies och hans begrepp ”Gemeinschaft” och ”Gesellschaft”, där 
Gemeinschaft står för känslomässiga relationer och social integration i motsats till 
Gesellschaft som utgör instrumentella relationer och systemintegration (Stigendal 
2008, s. 50). Systemintegration kan beskrivas som fasta ramar som kan liknas vid de 
socionormativa krav, värderingar och riktlinjer som människor från samhället 
uppmanas att följa för att på så vis passa in. Beroende på hur dessa värderingar ser ut 
går det att på olika sätt och i olika grad falla utanför dessa. Det kan både innebära att 
man genom medvetet handlande ställer sig utanför normen, men det kan även 
innebära att vissa individer agerar på ett sådant sätt att de omedvetet bryter mot dessa 
riktlinjer. Exempel på systemintegration och instrumentella relationer kan vara i mötet 
mellan individen och exempelvis arbetsförmedlingen eller försäkringskassan, där det 
ställs krav på individen för att denna ska få något tillbaka. Det mjuka innanförskapet 
innebär i motsats till det hårda (systemintegrationen) social integration, det vill säga 
meningssammanhang där människor frivilligt väljer att ingå och känner sig delaktiga. 
Eller som Stigendal uttrycker sig när han talar om mjuk och hård integration: ”[d]en 
hårda handlar mer om att vara en kugge i maskineriet, den mjuka om del i en 
gemenskap.” (2008, s. 51) 

Enligt Stigendal (2008, s. 64-65) manifesteras systemintegrationen i tre typer av 
barriärer: 1) målgruppsbarriären definieras genom att de som inte ingår i målgruppen 
riskerar att stängas ute; 2) resursbarriären betecknar det man behöver ha för att kunna 
delta, exempelvis ekonomi, kunskap, boende och fullständiga betyg; och slutligen 3) 
ordningsbarriären vilken innebär de krav som man måste uppfylla för att få vara 
delaktig. Författaren menar att de ovan beskrivna barriärerna är låga på 
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folkbiblioteket. På grund av folkbibliotekets låga barriärer fungerar det enligt 
Stigendal som en brygga mellan samhällets utan- och innanförskap. 

3.3 Tillämpning av teori 

Vi kommer i detta avsnitt formulera hur vi ser kopplingar mellan dessa två teorier 
samt hur vi tänkt tillämpa dem. 

Det är folkbibliotekets funktion som tredje plats som möjliggör det mjuka 
innanförskapet. Den potentiella mötesplats som folkbiblioteket kan vara innebär att 
man som person blir bekräftad genom att mötena är förutsättningslösa. Mötena är inte 
formella som i kontakt med exempelvis myndigheter som skulle kunna representera 
det hårda innanförskapet (systemintegration). Att bara se, möta eller samtala med 
andra, att ha en samhällelig knutpunkt att besöka skapar en känsla av delaktighet. 
Denna delaktighet är en del av det mjuka innanförskapet som i sin tur är en del av 
integrationen, i likhet med det hårda. 

Nedan har teorierna konkretiserats till vad vi anser utgör dess innehåll. 

En tredje plats definieras som: 

 En plats mellan hem och arbete. 
 En plats man får vistas på utan motprestation. 
 En plats utan kommersiell påverkan. 

Förutsättningar för mjukt innanförskap skapas genom: 

 En aktivitet eller sammanhang av social natur. 
 Aktiviteten eller sammanhang som ger en känsla av delaktighet. 
 Deltagandet i aktiviteten eller sammanhanget är frivillig och på eget bevåg.  

”Aktivitet” begränsas inte enbart till exempelvis en programverksamhet såsom 
bokprat utan har den vidare innebörden att man gör något vad nu det än må vara. 
”Socialt” kan både innebära att en ingår i faktiskt samtal med andra personer, men 
även att detta inbegriper att enbart se andra, att vara i närheten av andra individer. 
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4. Metod 

I detta kapitel beskriver vi den metod som vi har använt till denna uppsats. Vi 
kommer här att redovisa val av metod, urval av respondenter, genomförandet av 
själva intervjuerna för att avsluta med en diskussion kring metodens tillämpning och 
eventuella svårigheter med arbetet. 
 
4.1 Metodval 

Vi har i vår undersökning anlagt ett kvalitativt angreppssätt. Vi är inte intresserade av 
att studera ”hur många” eller ”hur mycket”, utan det vi istället är ute efter är vad 
bibliotekariers syn på folkbibliotek som plats och hur denna kan utgöra möjligheter 
till integration. 

Vi har som vi tidigare nämnt inga anspråk på att kunna säga något om hur detta 
förhåller sig på alla folkbibliotek genom tid och rum. Istället är vi intresserade av en 
inblick i hur folkbibliotekarier resonerar kring dessa frågor. 

Vi anser att semistrukturerad intervju är den metod som är bäst lämpad för att besvara 
våra frågeställningar. Pål Repstad (2007, s. 13) anser att kvalitativa metoder kan 
användas för att karaktärisera, förmedla egenskaper eller framträdande drag hos ett 
fenomen. Vi menar att den semistrukturerade intervjun är fördelaktig för oss då den 
erbjuder både en strukturerad grund, men tillåter även att sidospår kan utvecklas 
utifrån de svar vi erhåller. Dessa sidospår ser vi som en tillgång då de kan ge oss 
inblick i saker vi tidigare inte funderat över. Repstad anser just att syftet med 
intervjuer är att få respondenten att prata om saker som denne tycker är viktiga, det är 
just detta som forskaren är intresserad att få reda på. (Repstad 2007, s. 98). 

Den kvalitativa intervjun ger som bekant ett material som har en narrativ karaktär: ett 
tidigare skede som återberättas. Detta innebär att vissa saker kan medvetet eller 
omedvetet utelämnas av respondent. Det kan röra sig om känsliga uppgifter som man 
inte vill utelämna eller rent av glömska. Vissa respondenter är mer reflekterande och 
bättre på att verbalt återge ett händelseförlopp, upplevelser eller erfarenheter än andra. 
Vi har försökt motverka dessa tendenser genom att genomföra ett flertal intervjuer 
med olika respondenter. Sannolikheten ökar därmed att vi får ett bredare, mer 
nyanserat material. 

Vi har i vår undersökning intervjuat sju folkbibliotekarier. Vi är medvetna om att 
dessa sju personer inte ger en uttömmande bild av folkbibliotekariers uppfattningar 
gällande vårt ämne. Vi är inte heller ute efter en objektiv och allomfattande sanning 
(om nu en sådan ens står att finna). Vårt kunskapsanspråk är istället att försöka skildra 
en viss del av verkligheten såsom våra respondenter ser den genom det arbete de utför 
vid de folkbibliotek de har erfarenhet från. 

4.2 Urval 

Utifrån vårt syfte finner vi det lämpligt att intervjua folkbibliotekarier. Vår primära 
utgångspunkt i urvalet av respondenter har varit folkbibliotekarier med tidigare 
erfarenhet av arbetet med frågor rörande integration på folkbibliotek i 
Göteborgsområdet. Då menar vi specifikt de aspekter av integration som vi är 
intresserade av, exempelvis språkkaféer, beståndsutveckling, programverksamhet. Det 
vill säga verksamhet som kan inräknas i den ”tredje platsen”. Vi har även sökt 
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bibliotekarier som arbetar på dels stadsbiblioteket men också något av de många 
stadsdelsbibliotek som finns i staden. Eventuellt skulle det kunna finnas skillnader i 
arbetssätt eller erfarenheter man gjort eftersom besökargruppens egenskaper skulle 
kunna skilja sig mellan olika stadsdelar. De utvalda folkbibliotekarierna får här anses 
ha olika typer av erfarenheter inom dessa berörda ämnen och dessa även från olika 
bibliotek samt bibliotekstyper i Göteborg. Respondenterna vi intervjuat har arbetat 
med dessa frågor under olika lång tid. 

Vi har per telefon och e-post hört av oss till olika bibliotekschefer i Göteborg och 
frågat om de kunnat rekommendera någon ur bibliotekspersonalen som passar in 
under vår urvalsbeskrivning till att besvara frågor om vårt ämne. De har sedan 
vidarebefordrat vårt meddelande och återkommit när de funnit någon som passat. Vi 
har därefter skickat ett informationsblad berörande intervjun till respondenten. Vi har 
här fått lita på bibliotekschefernas omdöme kring lämpliga personer. Vi får även ta 
hänsyn till olika tillfälligheter som kan påverkat urvalet av de respondenter de i 
slutändan vidarebefordrat till oss, exempelvis vilka som under denna undersöknings 
utsatta tidsplan som har haft tid att träffa oss etc. Vi har sedan tagit kontakt med 
personen i fråga, avtalat tid och informerat denne kring frågor rörande konfidentialitet 
samt hur vi planerat att genomföra intervjun. Vi har anpassat tid och plats för 
intervjun efter respondentens möjligheter och önskemål. 

4.3 Genomförande av intervjuerna 

Vi har genomfört våra sex intervjuer på av respondenten utvald plats. Vi har i samtal 
innan intervjun kommit överens om avskilda samt tysta och lugna platser för att skapa 
så bra förutsättningar som möjligt för att undvika alltför många störningsmoment.  

Intervjuerna har tagit någonstans mellan trettio och femtio minuter där alla fortlöpt på 
ett tillfredställande vis utan några egentliga problem.  

Vi har vid genomförandet av våra semistrukturerade intervjuer använt oss av en 
gemensam intervjuguide (se Bilaga) för att på så vis få så likvärdiga frågor som 
möjligt. Viss variation har uppkommit på grund av respondenternas olika svar, vilket 
har resulterat i olika följdfrågor från vår sida. Intervjuguiden anser vi har fungerat väl 
som ett stöd för oss och strukturerat samtalet utefter de frågor som vi varit 
intresserade av att få svar på. 

Vi har delat upp intervjuerna i två faser. I den första fasen har vi försökt småprata och 
ställa några frågor om respondentens yrkesbakgrund. Vår tanke bakom detta är att 
vänja respondenten vid intervjusituationen eftersom detta möjligtvis inte hör till 
vardagen. I den andra fasen har vi försökt fokusera samtalet kring de frågor vi har 
velat ha besvarade. Vi har försökt uppmuntra respondenterna till att utveckla sina svar 
och visat intresse för eventuella sidospår som respondenterna kommit in på. På detta 
vis har vi velat ge respondenten bekräftelse på att vi är intresserade av vad just de har 
att säga. Vissa utvecklingar av samtalet fann vi också fruktbara eftersom det gav 
ämnet nya infallsvinklar och ett bredare perspektiv. 

Vi har även väntat något med att stänga av bandspelaren efter att själva intervjun tagit 
slut. Det är vår erfarenhet att det är i detta skede av samtalet som intressanta saker kan 
dyka upp eftersom att respondent och intervjuare inte längre behöver förhålla sig till 
intervjufrågorna. Det finns möjlighet att fundera över vad som yttrats under samtalet 
och eventuellt tillägga något som inte dryftats. 



  17

Vi har med respondentens tillåtelse gjort ljudupptagningar av alla intervjuer. 

När materialinsamlingen var till ända lyssnade vi igenom alla intervjuer var för sig 
och markerade de avsnitt som vi fann relevanta för vår undersökning. Sedan delade vi 
upp ljudupptagningarna mellan oss för att transkribera de delar vi fann användbara. 

4.4 Pilotstudien 

Under vår auskultation i kursen Biblioteks- och informationsvetenskapliga fallstudier 
II fick vi möjlighet att genomföra två stycken pilotintervjuer med personal från det 
besökta biblioteket. Dessa två pilotintervjuer gav oss en viss föraning om hur vårt 
metodval skulle fungera i den huvudsakliga undersökningen. Vi fick även bekräftat 
att vår intervjuguide i stort fungerade väl och att vi endast behövde göra några mindre 
ändringar. Utöver detta gav dessa två intervjuer oss tillfället att bättra på vår 
intervjuteknik. Exempelvis kände vi oss säkrare på hur man på ett bra sätt ställer 
följdfrågor genom att öva vår förmåga att aktivt lyssna och analysera svaren under 
intervjuns gång. Slutligen menar vi att pilotstudien gav oss möjligheten att se på vår 
fråga på nära håll och att tiden mellan den och den primära undersökningen gav oss 
tid att överväga vilken riktning vi skulle ta. Förhållningssätten mikro och makro är en 
viktig del det kvalitativa angreppssättet (Repstad 2007, s. 27-28) för att motverka 
”närsynthet” och gör det lättare för oss att förhålla oss kritiskt till empirin. 

4.5 Validitet och reliabilitet? 

Validitet betyder ungefär ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser 
att undersöka” (Bjereld, Demker, Hinnfors 2002, s. 108). Syftet med denna 
undersökning har varit att undersöka folkbibliotekariers syn på och erfarenheter av en 
viss företeelse, nämligen folkbiblioteket som tredje plats och dess koppling till 
integration via ett mjukt innanförskap. Frågan är då om vi verkligen har lyckats att 
genom våra intervjuer fånga detta. Risken finns att våra frågor har ställts på ett 
otydligt sätt eller missuppfattats av respondenterna, vilket kan medföra att de inte 
svarat på det vi frågat efter. Ytterligare en risk är att respondenterna inte varit 
fullkomligt ärliga i sina svar. Det sistnämnda kan vara svårt för oss att kontrollera 
eftersom det trots allt gäller deras erfarenheter. Dock har vi försökt råda bot på de 
svårigheterna genom att omformulera frågor när vi uppfattat att de inte blivit helt 
förstådda eller bett respondenterna utveckla eller förtydliga sådant vi inte förstått. 

Om validiteten säger hur giltigt ett forskningsresultat är så innebär reliabiliteten hur 
tillförlitligt det är (Bjereld, Demker, Hinnfors 2002, s. 110). Det är dock 
problematiskt att översätta reliabilitet i strikt kvantitativ tradition till en kvalitativ 
undersökning. Med dess ursprungliga innebörd följer nämligen att 
materialinsamlingen går att upprepa. Detta är ett märkligt förhållningssätt när det 
kommer till kvalitativa intervjuer eftersom interaktionen sannolikt kommer förändra 
både forskarens och respondentens förförståelse om det fenomen som intervjun 
behandlar. Med andra ord är det i princip omöjligt att återskapa de exakta 
förhållandena som rådde under en intervju vid en annan tidpunkt, även ifall 
personerna som är inblandade samt intervjuguiden är desamma (Trost 2005, s. 99-
101). Vi har försökt parera detta problem genom att beskriva metoden utförligt för att 
läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om resultatens reliabilitet. Vi kommer 
i slutdiskussionen behandla eventuella problem vi uppfattat i resultatets validitet och 
reliabilitet. 
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4.6 Metoddiskussion 

Vi är väl medvetna om att själva intervjun i sig innebär en viss forskarpåverkan 
gentemot respondenten. Situationen kan kännas konstlad och det kan innebära en viss 
press från respondenten gentemot denne själv att ge ”rätt svar” på våra frågor. Att vi 
som intervjuar kommer från Bibliotekshögskolan i Borås skapar förmodligen även det 
en viss typ av samtal som eventuellt inte hade förekommit om det var någon annan 
som ställde frågorna. 

Vid en av intervjuerna hade den tillfrågade avdelningschefen utan vår vetskap bett en 
av de anställda vid avdelningen att medverka vid vår intervju, eftersom denna ansågs 
var väl insatt i de frågor som vi var intresserade av. Avdelningschefen trodde att de 
båda i kombination skulle kunna ge bättre och mer utförliga svar. Vi funderar på om 
relationen mellan nyanställd och chef eventuellt kan ha påverkat intervjusituationen. 

På grund av platsbrist intervjuades en av respondenterna i bibliotekets personalrum en 
stund innan lunchrasten. Vi var förvisso ostörda under själva intervjun men den 
stundande lunchrusningen kan ha haft en stressande inverkan på samtalet. I vissa fall 
är det som är önskvärt inte det samma som vad som är möjligt och i det här fallet hade 
en lugnare plats för intervjun varit att föredra. 

4.7 Metod för analys av empiri 

Vårt empiriska material kommer att analyseras med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. Enligt Yan Zhang och Barbara Wildemuth (2009, s. 308-9) används 
den kvalitativa innehållsanalysen för att undersöka attityder, att tolka textens innehåll, 
det som explicit sägs, både det manifesta men även det latenta. Göran Borgström & 
Kristina Boréus (2005, s. 16) beskriver att språket uttrycker tankar och idéer, 
beskriver världen omkring oss, något som de benämner som innebördsaspekten. 
Eftersom vi är intresserade av att kunna urskilja en helhet i empirin så torde kvalitativ 
innehållsanalys vara ett adekvat val. 

Vi har läst oss det empiriska materialet upprepade gånger. Sedan har vi var för sig 
utifrån teorin (se avsnitt 3.3), tidigare forskning och intervjuguiden sökt efter idéer 
och teman som sedan samlas i de kategorier som vi under analysens gång byggt upp. 
Som hjälp till att kategorisera empirin har vi använt oss av rubriker som efter hand har 
reviderats i samband analysens fortskridande. Slutligen har vi jämfört och diskuterat 
likheter och olikheter i vår respektive kodade empiri. Tillvägagångssättet har varit ett 
försökt till att uppnå en väl grundad analys genom intersubjektivitet. Bergström & 
Boréus (2005, s. 36) beskriver att intersubjektiviteten är god ifall flera personer 
kommer fram till liknande slutsatser efter uttolkning av samma material. Om en och 
samma person kommer fram till samma resultat av samma material vid olika tillfällen 
får intrasubjektiviteten anses vara god. Vi kommer i diskussionskapitlet återkomma 
till vilket utfall detta tillvägagångssätt har haft. 

De kategorier som vi gemensamt kommit överens om att använda oss av vid 
genomgång av vårt empiriska material är följande: 

 Tredje plats 
‐ En plats mellan hem och arbete 
‐ En plats fri från krav på motprestation 
‐ En plats fri från kommersiell påverkan 
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 Mjukt innanförskap 
‐ Social natur 
‐ Frivillighet 
‐ Delaktighet 
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5. Resultat och analys 
Vi börjar detta kapitel med att presentera undersökningens respondenter. Sedan följer 
en analys utifrån referat och citat ur vårt empiriska material. 

5.1 Presentation av respondenter 

Vi har valt att använda oss av det könsneutrala personliga pronomenet ”hen” istället 
för han, eller hon. Valet grundar sig i att respondentens kön för undersökningen får 
anses vara av en mindre omfattande roll. För att göra språket mindre tungt har vi 
emellanåt förkortat ”respondent” till ”R”. 

Respondent 1 arbetar för tillfället som folkbibliotekarie på ett sambibliotek i utkanten 
av stadens centrum. Hen har tidigare jobbat med uppsökande verksamhet såsom 
bokbuss, arbetsplatsbibliotek och boken kommer. 

Respondent 2 jobbar som vuxenbibliotekarie på ett stadsdelsbibliotek i ytterområdena 
och ansvarar för bland annat medieinköp. Hen har även arbetat med uppsökande 
verksamhet men också som barnbibliotekarie. 

Respondent 3 ansvarar som barnbibliotekarie för medieinköp, bokprat, sagostunder 
och kontakten med förskolorna i bibliotekets upptagningsområde. Hen har tidigare 
jobbat som vuxenbibliotekarie. 

Respondent 4 arbetar som inköpsansvarig av utländsk litteratur och har även hand om 
ett från biblioteket utåtriktande och uppsökande arbete gentemot låntagare med annat 
modersmål än svenska. Hen jobbar även i projektform med en rad olika uppgifter 
relaterat till vuxenbildningsförvaltningen och de övriga folkbiblioteken i staden för att 
nå ut till människor tillhörande andra språkgrupper. 

Respondent 5a och 5b. Här arbetar respondent 5b med beståndsutveckling av litteratur 
på utländska språk och respondent 5a arbetar med mer administrativa frågor. På detta 
bibliotek prioriteras ungdomar, barn och nyanlända som användare. Om de två 
respondenterna är enhetliga i sina svar så kommer dessa inte att åtskiljas i 
resultatredovisningen utan presenteras som ”Respondent 5”.   

Respondent 6 arbetar för tillfället som folkbibliotekarie på ett av stadens 
sambibliotek. Hen har tidigare en längre erfarenhet av arbete gentemot nyanlända och 
socialbiblioteksverksamheter i olika projektformer.  

Biblioteken vi uppsökt för våra intervjuer har varit av olika slag med olika visioner 
och mål. Biblioteken är belägna i olika stadsdelar och områden i Göteborg, allt från 
stadens centrum till stadens ytterområden och förorter. Vi är återigen inte ute efter att 
jämföra olika stadsdelar och dess bibliotek med varandra, utan det är i huvudsak de 
olika bibliotekariernas erfarenheter som vi är intresserade av. 

5.2 Folkbibliotekets funktion som social mötesplats 

Detta avsnitt kommer behandla hur bibliotekarierna arbetar med bibliotekets funktion 
som social mötesplats och de eventuella utmaningar de möter i detta arbete. 

Till att börja med är samtliga respondenter vi intervjuat eniga om att folkbiblioteket 
har en viktig funktion som mötesplats sprungen ur en demokratiaspekt kring vad ett 
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folkbibliotek som plats skall utgöra. Det är även något som alla i större eller mindre 
utsträckning jobbar med i sitt dagliga arbete.  I våra intervjuer har framkommit att 
respondenterna anser att det är viktigt att i så stor omfattning som möjligt verkligen 
nå ut till alla användare. Detta försöker man förverkliga genom att erbjuda olika typer 
av verksamheter som på olika sätt riktas gentemot befolkningen i folkbibliotekets 
närområde. 

Respondent 1 anser att folkbiblioteket definitivt är en social mötesplats och inte 
enbart ett ställe där man lånar en bok, utan även kan vara en plats där en sätter sig för 
att ta en kopp kaffe. Det är en smältdegel där alla kan träffas och mötas. 

R3, R4 och R6 nämner att folkbiblioteket är just ett av de få ställen i samhället där 
man har möjlighet att träffa olika typer av människor som en inte skulle träffa någon 
annanstans. Människor från olika åldrar, olika länder och kulturer samt klasser möts 
på en så att säga fri mötesplats där det även finns en stor möjlighet för möten dessa 
individer emellan. Respondent 3 utvecklar resonemanget och nämner att biblioteket är 
mer lättillgängligt just eftersom det inte sysslar med myndighetsutövning: 

Jag tror att det som gör ett bibliotek till en mötesplats är det att alla människor är 
välkomna hit oberoende av kultur, ras, religion. Alla är på lika nivå oberoende 
om du är arbetslös eller inte. Det är ingen som vet. Vi vet inte det. /…/ …och så 
är det [biblioteket] ingen myndighet och det är för många människor väldigt 
viktigt. Att vi har inget myndighetsutövande. Det gör att det är lättare att komma 
hit och slippa alla frågor, än om det är en myndighet till exempel 
Försäkringskassan och socialkontoret. (Respondent 2) 

R5 anser att det är av stor vikt att den lilla individen skall ha rättigheten att utvecklas 
och erkännas viktig, att den skall få ha roligt och lära sig nya saker. Folkbiblioteket är 
ett av de få ställen dit folk kan gå där det är kravlöst och efter egna villkor. Ett ställe 
där det är gratis, dit man kan gå för att bli underhållen, söka kunskap eller möta andra. 
Just folkbibliotekens gratisprincip är något som R2 också vidhåller som viktigt. 

Respondent 3 ger exempel på att många människor som kommer in till biblioteket var 
dag för att läsa tidningen och träffa sina vänner. Barn som spelar datorspel med 
varandra eller tipsar varandra om böcker. Hen uppmärksammar också mötet mellan 
bibliotekarier och besökare. R1 anger att man ibland får en personlig relation med 
ungdomar och ensamma personer som letar efter någon att ty sig till. Bibliotekarien 
blir för ungdomarna en slags ”vuxen person” som man kan samtala med. 

Under samtalens gång tog respondenterna upp delar ur biblioteksverksamheten som 
de menar möjliggör möten. Här dyker olika exempel upp, men i första hand är det i 
synnerhet bibliotekens programverksamheter som respondenterna diskuterar utifrån. 
Exempel på dessa har varit dels olika former av mer målgruppsinriktad verksamhet i 
ett försök att locka en viss användargrupp till biblioteken. Även ifall man riktar sig till 
en specifik grupp är man noga med att påpeka att syftet inte är att exkludera, alla är 
ändå välkomna. Man försöker nå ut till nya målgrupper som vanligtvis inte använder 
sig av biblioteket i så stor utsträckning. Debatt och diskussionskvällar, poesiaftnar och 
annan kulturell verksamhet, språkkaféer, läxhjälp, skollovsaktiviteter, datorkurser och 
ungdomsgrupper är exempel på verksamheter som förekommer. 

Härigenom får vi således en viss inblick i hur folkbiblioteken i Göteborg arbetar med 
frågor som berör folkbiblioteket som social mötesplats. Vi ställer i vår intervju frågan 
ifall det finns bakomliggande mål och visioner som grund för detta arbete. Vår 
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förhoppning är att få en indikation på om detta arbete bedrivs av enstaka eldsjälar 
eller om det är något som folkbiblioteken i Göteborg aktivt för på agendan. I vissa fall 
är svaret från respondenterna tydligt, medan andra ger ett mer flytande svar. 

Exempelvis säger R3 att ett av målen på respondentens bibliotek är att det skall 
fungera som mötesplats för de boende i området. Hen nämner att man tidigare 
arbetade mycket för att göra biblioteket så tillgängligt som möjligt genom utökade 
öppettider. Det fanns även då en uttalad ambition att biblioteket skulle vara en plats 
där man kunde sätta sig ner att prata en stund. Förvisso kanske inte enbart för mötets 
skull utan även för språkträningens. Det sistnämnda verkar vara ett genomgående 
tema i just detta biblioteks verksamhet. 

R4 och R5 anger att det finns en stor demokratisk grundtanke bakom denna fråga. 
Folkbiblioteket som mötesplats skall finnas till för alla och alla skall även få reda på 
att biblioteket finns till för dem. 

Vi vill att biblioteket skall vara en mötesplats för alla Göteborgare. Alla 
Göteborgare skall veta var nånstans biblioteket finns. Vi skall möta alla 
Göteborgares behov står det skrivet i vår vision… och visst det låter ju stort, 
men förhoppningsvis når vi kanske dit. (Respondent 5). 

Dock menar R4 att det är svårt för biblioteken att få information om bibliotekens 
icke-användare och hur man skall få tillgång till deras åsikter om hur folkbiblioteket 
kan utvecklas och bli intressant för dem. R5 anger att de vid dennes bibliotek har som 
vision att alltid utgå utifrån användarens perspektiv. Genom att arbeta med 
fokusgrupper, användarundersökningar och att lyssna till användaren i det dagliga 
arbetet vill de sätta användarens behov främst. 

R5 anser att folkbiblioteken i mångt och mycket lyckas att uppnå dessa visioner i sitt 
faktiska arbete. De menar inte att resultaten är perfekta och det finns därför mycket 
kvar att jobba med. Det hävdas att man har stor kännedom om vilka hinder som står i 
vägen och på vilka sätt de skulle kunna arbeta om nu tillräckliga resurser fanns. 

Enligt Skot-Hansen definieras en tredje plats som en plats mellan hem och arbete 
samt att vistelsen där är fri från prestationskrav och kommersiell påverkan. 
Respondenternas svar stämmer väl överens med definitionen. För det första är 
folkbiblioteket en plats mellan hem och arbete anser respondenterna. Detta anses även 
vara en av de ytterst få platser inomhus som tillstår dessa möjligheter. För det andra är 
biblioteksbesöket, oavsett om det gäller lån, vistelse eller deltagande i 
programverksamhet, i stor utsträckning helt gratis. Folkbiblioteket är öppet och ska 
rikta sig till alla medborgare. Respondenterna anser att mötesplatsen som 
folkbiblioteket i många fall utgör är en stor del av folkbibliotekens uppgift. Att arbeta 
med dessa frågor innefattas även som en viktig del av deras dagliga arbete. I samtalen 
vi haft med respondenterna framkommer att detta är något som de personligen tycker 
är viktigt, inte enbart som en del av sin yrkesroll. 

Respondenterna benämner ofta folkbiblioteket som en fri mötesplats. I enlighet med 
Skot-Hansens modell ser respondenterna på folkbiblioteket som en plats där man fritt 
kan uppehålla sig. Det är ingen som ifrågasätter besökarens närvaro och vad dennes 
ärende är, såtillvida man inte överskrider de ordningsregler som finns på biblioteket 
(jämför med Stigendals (2008) ordningsbarriärer). Respondenterna anser att 
folkbiblioteket skall vara en plats där man har rätt att söka information och samtidigt 
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kunna bli underhållen. Vidare menar de att det är av stor vikt att bibliotekets tjänster 
skall vara gratis. Vad gäller den kommersiella påverkan är inte respondenterna 
intresserade av att sälja in varor till besökarna, utan man vill istället att biblioteket ska 
vara en plattform från vilken värden såsom demokrati och tolerans kan förmedlas. 

Hittills har möjligheterna och förhoppningarna med biblioteket som mötesplats 
dryftats. Det har även varit intressant att höra vad respondenterna har att säga om 
eventuella hinder och problem med arbetet att förverkliga mötesplatsen. Till denna 
fråga har vi fått en stor variation i svaren från de olika respondenterna. Några av 
respondenterna anser att det i marknadsföringen är svårt att hitta rätt kanaler för att nå 
ut till alla potentiella användare. De anser att faktorer som språk, var man annonserar 
och vilken datorkompetens användare har kan begränsa spridningen. R6 ansåg att 
många folkbibliotek gör det relativt enkelt för sig genom att lägga ut mycket av sin 
information enbart genom bibliotekets hemsida. Hen anser då att det är många som 
inte använder sig av datorer på grund av olika orsaker. R6 anser att det kan finnas 
anledningar som många i den homogena bibliotekariekåren har svårt att förstå, såsom 
kulturella skillnader berörande tradition, uppväxt och språk. 

Det ges exempel på problem och barriärer som i längden eventuellt kan leda till att 
användaren känner sig ovälkommen till folkbiblioteket. På så sätt blir mötesplatsen ej 
längre aktuell ifall användarens intresse att uppsöka biblioteket avtar. En av dessa 
barriärer är av språklig natur. Enligt R3 kan för vissa det skrivna ordet innebära en 
barriär på biblioteket eftersom det är så textcentrerat. Hen tror att en del besökare kan 
känna sig utanför: ”[m]an kan ju vara väldigt begåvad men ha en dålig läsförmåga 
och då kan biblioteket säkert vara en… ja, man kan känna sig dum och så.” 
(Respondent 3). Vidare tror hen att bibliotekssamlingens uppbyggnad säkert kan te 
sig något märklig och kan då innebära ett hinder för de som inte vill eller kan fråga 
om hjälp. 

R1 och R3 nämner båda bibliotekslokalens utformning som ett hinder för 
mötesplatsen. Det kan vara informations- och lånediskars ofördelaktiga placering som 
får besökare att eventuellt dra sig för att fråga bibliotekarien. Det kan även vara svårt 
att anpassa lokalen för funktionshindrade på grund av att biblioteket är beläget i en 
byggnad som från början inte var tänkt för ändamålet. Ytterligare arkitektoniska 
spörsmål är folkbibliotekets placering i stadsdelen. För att vara en naturlig mötesplats 
anser R4 att det är viktigt att biblioteket ligger väl placerat utefter vart i området folk 
rör sig. 

Ljudnivån är något som flera av respondenterna nämnt som både ett hinder och en 
möjlighet. Man önskar att lokalerna var stora nog för att tillåta olika avdelningar 
såsom tysta läserum och samtalsvänliga platser. I dag finns det risk att användare 
störs av andras samtal. Samtidigt vill respondenterna i många fall inte säga till eller 
”hyscha” åt folk, eftersom de ser vikten av samtalet och gläds över att möten äger rum 
på deras bibliotek. R1 uttrycker det uppluckrade kravet på tystnad som: ”den här 
stämpeln av finkultur tror jag håller på att försvinna rätt mycket” och ser det som 
något positivt. 

Bemötandet anses vara ett hinder och en möjlighet i att få människor att känna sig 
välkomna. Respondenterna menar att faktorer som kan påverka huruvida besökaren 
känner sig hemma eller obekväm innefattar både hur man uppför sig mot dessa, men 
även vilken identitet man innehar och hur man ser ut. Ett högt arbetstempo inger en 
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känsla av att man inte har tid för alla besökare hävdar R1. Därtill menar hen att den 
utrustning som är till för att avlasta bibliotekarien, det vill säga låne- och 
återlämningsautomater, kan innebära ett hinder eftersom: 

automatiken är inget bra vad gäller att möta folk, för att de som kommer in på 
biblioteket och är äldre vill bli bekräftade och sedda. De vill inte ha en automat 
med koder och sådär. /…/ Det är väldigt problematiskt för jag känner att vi inte 
hinner med folk som har kommit för att träffa en levande människa. (Respondent 
1) 

Som vi nämnde tidigare så anger flera av respondenterna att man i bibliotekens 
måldokument har visioner om att nå ut till alla potentiella biblioteksanvändare. Det är 
något som de inte anser är fullt möjligt, men ändå värt att eftersträva. För att förbättra 
biblioteksservicen försöker man genom exempelvis fokusgrupper och brukarråd 
skaffa sig en bild av användarnas behov. Med detta tillvägagångssätt är 
förhoppningen att man ska få en större förståelse för faktorer vilka kan utgöra ett 
hinder för biblioteksbesök. Dessa hinder kan vara av organisatorisk, traditionell eller 
kulturell natur. Exempelvis har man på vissa bibliotek uppmärksammat att nyttjandet 
skiljer sig mellan män och kvinnor. Kvinnorna besöker ofta programaktiviteter men 
sitter sällan och läser och samtalar i tidningsavdelningen, något männen i större 
utsträckning gör. Respondenterna frågar sig vad detta beror på och menar att det kan 
vara problematiskt att ha en uppfattning om, eftersom man inte vill göra antaganden 
kring bakomliggande orsaker. Ytterligare problematik att nå potentiella användare 
återfinns i bibliotekariernas marknadsföringsstrategier. Att hitta rätt kanaler för varje 
målgrupp menar respondenterna är angeläget och fokus på marknadsföring via 
internet ses som ett problem då alla inte har tillgång till teknologin. Liknande 
problematik återfinns i Paola Piccos studie (2008) där författaren menar att 
bibliotekariernas okunskap om användarna gravt försvårar marknadsföring mot dessa. 
För en lyckad marknadsföringsstrategi krävs kännedom av målgruppen. Dock nämner 
flertalet av våra tillfrågade respondenter att detta är något som de aktivt söker ökad 
förståelse om. Några av biblioteken använder sig av målgruppsstudier för att få 
kännedom om potentiella faktorer som går att arbeta med för att i framtiden få ett 
bättre resultat. Bibliotekens brukarråd är även här en stor hjälp. 

Vissa av våra tillfrågade respondenter anser att det finns problematik med olika 
former av språkbarriärer. Först och främst hindrar det samtalet med andra människor: 
både med andra användare och med bibliotekspersonal. För det andra kan 
fokuseringen på textburen information utgöra ett hinder. Personer med lässvårigheter 
eller bristande kunskap i svenska kan således inte ta del av informationen. 

Faktorer, som respondenterna ser som viktiga för hur väl biblioteket fungerar som 
mötesplats, är lokalens placering, storlek och utformning. De menar att biblioteket bör 
ligga i lokalsamhällets centrum där människor rör sig i vardagen. Då blir biblioteket 
en mer naturlig mötesplats: besöket blir mer spontant än planerat. På de mindre 
biblioteken uppmärksammar man den konflikt som finns mellan det traditionella 
tystnadsanspråket och samtalet. Respondenterna menar att lokalerna inte är tillräckligt 
stora för att kunna dela upp dem i olika zoner: vissa avsedda för tystnad och andra för 
konversation samt andra ljudliga aktiviteter. 
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5.3 Arbetet för ett mjukt innanförskap 

Vår uppfattning är att respondenterna arbetar för ett mjukt innanförskap. Vi kommer i 
avsnittet nedan ange vilket tillvägagångssätt de har för at uppnå detta, samt vilka 
problem de ställs inför. Dispositionen följer Stigendals teori i den bemärkelsen att vi 
kommer behandla det mjuka innanförskapet utifrån de tre punkterna social natur, 
frivillighet samt delaktighet. Avslutningsvis avrundar vi med att återknyta till hur 
bibliotekets arbete kan bidra till integration. 

5.3.1 Social natur 

Samhället utgörs av dess invånare och det skulle kunna upplevas som isolerande ifall 
man varken såg eller träffade särskilt många ur andra samhällsgrupper. R2 nämner att 
man som biblioteksanvändare på folkbiblioteket i många fall kommer i kontakt med 
individer, som man kanske aldrig annars hade träffat. Därtill menar de att biblioteken 
de jobbar vid är en av de få mötesplatserna som finns tillgängliga i närområdet. 
Biblioteken anses ge möjlighet till att upprätta sociala nätverk något som Putnam 
(2001) menar påverkar barns utveckling, möjligheter att få arbete samt att det ökar 
toleransen mellan människor. Detta går även att koppla till Audunsons (2005) låg- 
och högintensiva arenor. Biblioteket blir en plats där man ges möjlighet att träffa 
människor som är olik en själv, vilket eventuellt medför en förståelse för dessa 
olikheter. 

Flera av våra tillfrågade respondenter funderar på hur man genom riktade 
verksamheter attraherar olika typer av besökare. De frågar sig på vilka sätt besökare 
kan lockas till biblioteken och möjliggöra möten dem emellan. Förutom poesiaftnar, 
författarkvällar, utställningar och andra kulturella evenemang så är språkkaféet ett bra 
exempel på att sammanföra personer med olika språkliga bakgrunder. 

Bibliotekarierna nämner att man via föreningslivet försöker nå grupper, som man 
annars har svårt att nå. Att bibliotek samarbetar med föreningar framkommer många 
gånger i Christiansens och Christiansens (2006) studie, som också visar att 
föreningslivet bidrar till integration. Ur ett integrationsperspektiv torde samarbetet 
mellan bibliotek och föreningar därför vara eftersträvansvärt. 

Det ges även exempel på programverksamhet, som samlar människor över 
generationsgränserna. Vissa respondenter nämner bibliotekets läxhjälp som en tjänst 
som vuxna nyttjar men ibland tar med sina barn till. Även det omvända ges exempel 
på då man på många av folkbiblioteken riktar sina resurser i mångt och mycket 
gentemot barn och ungdomar. Här finns en rad olika aktiviteter och 
programverksamheter riktade gentemot dessa grupper. För de små barnen finns 
barnteatrar att tillgå, ofta innebär detta ett nytt socialt sammanhang för barnet, och i 
många fall även för dess medföljande förälder/rar. Detta stämmer överens med den 
bild som Rydsjö och Elf (2007) delger i sin studie. 

Respondenterna menar att ett mediebestånd av god kvalité är en av flera 
förutsättningar för att locka olika typer av besökare till biblioteket. Man försöker ta 
hänsyn till demografin i närsamhället, både vad gäller språk och läskunnighet. 
Förutom detta köps litteratur in på efterfrågan och utefter lånestatistik. 

Det gäller att vara hörsam i sitt bemötande gentemot besökarna anser respondenterna. 
Enligt dem kan vissa möten med bibliotekarien spela en större roll än vad man kan 
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ana. Det är enligt respondenterna viktigt att bemöta folk på ett bra sätt och inte 
nedvärdera en annan människa. Flera av de tillfrågade respondenterna anser att man 
vill bemöta folk på ett sätt som man själv som person önskar att bli bemött. Att 
uppmärksammas och ses som en person av vikt för biblioteket är säkert en stor 
anledning varför många ständigt återkommer. 

Det fanns respondenter, som ansåg att endast ”slå upp” biblioteksdörrarna inte är 
tillräckligt, utan att det krävs ett aktivt socialt arbete för att sammanföra olika 
besökargrupper. Denna brist gör att respondenterna känner sig otillräckliga. De ser 
risker med att det kan uppstå konkurrens mellan dessa grupper om inte 
bibliotekspersonalen aktivt arbetar med att motverka sådana tendenser. Detta 
påminner om det som Elbeshausen och Skov (2004) benämner som sammanbindande 
och överbryggande socialt kapital. Bibliotekarierna verkar vara intresserade av det 
överbryggande sociala kapitalet för att uppnå ökad förståelse och intresse grupper 
emellan. Hur detta bör ske är man dock oense om. Vissa menar att det är en del av 
arbetsuppgiften som bibliotekarie, medan en respondent menar att bibliotekarier är 
medieförmedlare och inte har tid att arbeta med integrationsfrågan. Hen hävdar därför 
att man bör använda sig av personal som är utbildad och mer kompetent när det gäller 
socialt arbete. 

5.3.2 Frivillighet 

Vad gäller frivilligheten i användning av folkbiblioteket omnämns det av 
respondenterna som en ”frizon”, ett ”kravlöst” nyttjande och att bibliotekarierna inte 
lägger sig i vad användaren gör när denne befinner sig på biblioteket. Deltagande i 
bibliotekens olika aktiviteter anses även vara helt och hållet frivilligt. Dock talas det 
om olika typer av barriärer kring användarnas frihet. Exempelvis finns det olika typer 
av ordningsbarriärer att förhålla sig till. Gränser och acceptans är något som uppfattas 
relativt olika hos respondenterna. Det verkar inte finnas några tydliga riktlinjer från 
bibliotekens sida utan detta är något som bibliotekarierna förhåller sig till utifrån de 
situationer som uppkommer. I många fall uppfattas det sociala mötet och pågående 
samtal som viktigare än tystnaden på biblioteket.  

Kravet på lånekort (förutsatt att man vill låna medier) är kanske det främsta 
typexemplet på något som inte är frivilligt. Respondenterna omnämner ett flertal 
exempel på användare som haft förutfattade meningar om att detta skulle innebära en 
kostnad eller vara mer komplicerat att införskaffa än vad det i själva verket är, något 
som lett till en stor lättnad och förvåning för den nye lånekortsinnehavaren då detta 
inte visat sig vara sant. Vidare ges det exempel på ett antal tillfällen då problem 
uppstått när den presumtiva låntagaren saknar adress eller inte vill uppge 
personuppgifter på grund av att de har varit hem- eller papperslösa. Dock har man 
kunnat lösa detta genom att exempelvis kontakta personens språklärare som har 
kunnat gå i god för och styrka personens identitet. 

Även ifall respondenterna menar att biblioteksbesöket är av en frivillig karaktär så 
kan man fråga sig till vilken grad det verkligen är så. Genom våra intervjuer 
framkommer exempel på biblioteksanvändning utifrån en från skola eller 
Arbetsförmedlingen ålagd uppgift. Det kan i dessa fall röra sig om läxhjälp, 
jobbsökning eller liknande. 

Respondenterna anser även att det på folkbiblioteket skapas en annorlunda social 
relation jämfört med andra offentliga sociala institutioner. Folkbiblioteksanvändaren 
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behöver varken vara patient, arbetslös, bidragstagare etc. Biblioteket med personal har 
inget myndighetsutövande och fodrar lite av besökaren. Besökaren behöver inte 
motivera sitt besök för någon annan än sig själv. 

5.3.3 Delaktighet 

Många exempel på vad som skulle kunna innebära en form av delaktighet framträder i 
våra intervjuer. Det är för oss problematiskt att avgöra ifall respondenterna talar om 
faktiskt delaktighet eller en känsla av delaktighet eftersom dessa är tätt förknippade 
samt att det ena inte utesluter det andra. Således kommer vi använda oss av begreppet 
delaktighet oavsett om det gäller faktisk delaktighet eller en känsla av en sådan. 

Respondent 4 utrycker vikten av folkbiblioteket som ett lokalsamhälleligt nav, en för 
användarna naturlig och öppen mötesplats som befinner sig i deras näromliggande 
område. Att möta andra och att känna igen dem, att våga samtala med människor om 
allt mellan himmel och jord. Att människor inte skall bli så isolerade från varandra 
som de är i dag.  

På en del bibliotek har man försökt arbeta med delaktighet genom att upprätta så 
kallade brukarråd. Brukarrådens uppgift är att diskutera bibliotekets verksamhet och 
försöka anpassa den efter de behov som kan finnas i närsamhället. På R3:s bibliotek 
har man försökt att inkludera personer från de språkgrupper som finns i området, både 
besökare och icke-besökare. Ur just detta brukarråd har det sprungit en rad olika 
programverksamheter. Personer i rådet har även kommit med inköpsförslag och i 
vissa fall på grund av sina språkfärdigheter varit behjälpiga vid själva inköpen. 
Information på både anslag, hyllor och böcker har också anpassats till de olika 
språken som talas i området. 

R4 anger under vårt samtal att en sådan enkel sak som en datorkurs verkligen kan få 
folk att få ett helt annat deltagande i samhället än tidigare. Genom internet öppnar sig 
en ny värld med olika informationskanaler och sociala aktiviteter som i mångt och 
mycket kan få användaren att känna en större delaktighet. 

I ett av biblioteken finns även ett medborgarkontor. R2 anser att detta är en tjänst som 
kan få människor att känna sig delaktiga i samhället. Medborgarkontoret blir en form 
av intermediär mellan invånarna och myndigheter då det bland annat kan hjälpa till 
med att läsa brev från dessa, överklaganden, konsumentfrågor och annan 
samhällsinformation. 

Bibliotekspersonalen har gjort försök i att minska avstånd och barriärer mellan 
bibliotekarier och användare. I vissa av dessa möten kan bibliotekarien bli en person 
för ensamma människor att ty sig till. I vissa möten med ungdomar fungerar här 
bibliotekarien som en vuxen person som de kan fråga om olika saker. Att få en 
hälsning eller ett trevligt bemötande från bibliotekarien, kan för denne person spela en 
stor roll i form av bekräftelse. Bekräftelsen kan innebära att man känner sig som del 
av ett sammanhang. Precis som Stigendal (2008, s. 98) skriver så handlar det inte 
enbart om en fysisk närvaro för att vara delaktig. Utan även det känslomässiga utbytet 
med personal kan ha stor inverkan. 

Färdigheter, som kan ses som självklart att kunna i dagens samhälle anser 
respondenterna kan producera en klyfta mellan de som kan och inte kan; de som har 
och inte har. Även Stigendal (2008) talar om detta som en gräns mellan innan- och 
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utanförskap. Att få möjlighet att lära sig dessa färdigheter kan skapa en känsla av 
delaktighet. Dator- internetsurfkurser nämns vid ett flertal tillfällen som just en sådan 
tillgång. 

En annan tydlig potential för delaktighet är de brukarråd som finns på vissa av 
biblioteken. Att kunna göra sig hörd och känna att man kan påverka sin omgivning 
kan eventuellt skapa en känsla av delaktighet. 

Något som respondenterna nämner som särskilt viktigt är ett gott bemötande av 
bibliotekets användare. En respondent nämner att man vill bemöta andra såsom man 
själv vill bli bemötta. Olika scenarion utspelar sig dagligen på biblioteken och 
givetvis är varje möte bibliotekarie och användare emellan unikt eftersom det är 
resultatet av en rad olika faktorer. Dock finns en ständig risk i att kategorisera 
människor och inte se den egentliga individen. Elbeshausen och Skov (2004) hävdar 
integration först kan börja då man ser personen och dess samlade erfarenhet fram tills 
idag och inte enbart som en produkt av sitt ursprungsland. I bibliotekens 
programverksamheter omnämndes även vissa risker för så kallad exotism. Det kan 
ibland bli olyckligt när man från bibliotekets sida ibland ser på individer som enbart 
representanter av en särskild grupp, även ifall de själva inte identifierar sig med denna 
grupp. 

Språkinlärning och då framför allt inlärning av svenska är något som återkommer som 
något respondenterna anser är viktigt för integration. Flera av dem menar att det är 
svårt att kunna navigera i dagens samhälle utan att kunna språket och det är av den 
anledningen man fokuserar på detta. Språkkaféer anses vara ett bra exempel på hur 
man arbetar med integration. Upplägget för dessa sammankonster varierar på olika 
bibliotek. På vissa bibliotek är det svenska språket i fokus och på andra är det själva 
samtalet och mötet som är det centrala, vilket språk man talar inte är av samma vikt. 
Samtalet kan också vara mer eller mindre strukturerat. I vissa fall behandlar 
språkkaféet ett i förväg bestämt tema. Ofta har detta tema något att göra med 
företeelser i det svenska samhället såsom traditioner eller olika samhällsfunktioner, 
men går bra att tala om annat. Temana fungerar då främst som ett sätt att börja 
samtalet. I andra fall så är samtalet mer förutsättningslöst, det vill säga att man själv 
bestämmer ämne allt eftersom samtalet fortgår. 

Enligt R2 så startade språkkaféet på hens bibliotek efter att flera besökare efterfrågat 
sådan verksamhet: ”[d]et har vi haft sedan flera år tillbaka. Då var det jag och en 
kollega som startade det för det var flera som sa att: ’kan inte ni börja med för vi 
känner ingen svensk? Vi får aldrig prata svenska. Vi kan bara prata här med dig.’”  

Språkkaféet utgör här en viktig roll enligt R4.  Det finns många av de som lär sig 
språket som har ett stort behov av att prata vardagssvenska. Många pratar enbart 
svenska genom skolan, eller på jobbet, men när man kommer hem så pratar man sitt 
modersmål. Det kan vara en stor hjälp i att våga använda sig av det nya språket med 
andra nya, främmande människor och pröva sina nya kunskaper. 

Vidare lägger respondenterna stor vikt vid språkkunskaper och menar att de kan vara 
ett hinder för delaktighet. Samhället och samhällsinformationen är i stor utsträckning 
textcentrerat, vilket gör det svårt att känna sig faktiskt deltagande i samhället om 
språkkunskapen brister. Som vi redan nämnt ges exempel som språkkafé, läxhjälp, 
tillhandahållande för låntagaren lämplig litteratur för att på så vis i vissa avseenden 
underlätta. Språkkaféet kan ha ytterligare användningsområden. Det kan exempelvis 
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användas till att samtala med andra kring aktuella debattfrågor, kultur eller egentligen 
vad som helst. Något som kan få deltagaren att känna sig mer ajour med samhället 
denne deltar i. Språkkaféet uppkom från början utifrån tillfrågningar av ett biblioteks 
användare, som ville prata svenska och lära känna svenskar eftersom de själva inte 
gjorde det. Den här programverksamheten liknar de minnesberättarträffar som 
beskrivs av Ulvik (2010). Där var bibliotekets intentioner främst att samla individer 
kring en gemensam aktivitet för att genom mötet öka förståelsen för varandra. 
Insamlingen av minnen var endast en biprodukt. Precis som på språkkaféerna behöver 
inte diskussionstemat vara det väsentliga, utan det viktiga är enligt bibliotekarierna att 
människor närvarar oavsett anledning. 

R5 och R6 berättar att man genom olika ansvarsgrupper köper in litteratur på olika 
språk utifrån efterfrågan. Det ena biblioteket genomför en demografisk undersökning 
utifrån vilka som bor i närområdet medan det andra hör sig för genom SFI-lärare och 
andra som har bra vetskap om vilka nya användare och språkgrupper som anlänt. Här 
nämns att individer från de olika språkgrupperna har olika språkkunskaper och behov, 
något som respondenterna anser är att biblioteken har ansvar att ta hänsyn till i sitt 
arbete. Vid biblioteket där R3 arbetar styrs inköp delvis av vad som efterfrågas. Detta 
anses vara problematiskt då vissa användargrupper har lättare att göra sin röst hörd. 
Detta kan då påverka inköpen eftersom det är svårt att veta vad som efterfrågas om 
man inte får vetskap om detta anser R4. Eftersom hen själv köper in media på många 
olika språk vet hen att det är svårt att som ensam bibliotekarie att överblicka ett språks 
litterära område. Därtill kan det vara problematiskt att finna distributörer som 
tillhandahåller medier på det efterfrågade språket. Hen menar att om ett fåtal personer 
som specialiserat sig inom olika språkområden sköter inköpen, så har de större 
möjlighet att göra ett gott arbete jämfört med om bibliotekarierna på stadens alla 
bibliotek som då eventuellt inte har samma kunskaper eller tid. 

5.3.4 Arbetet för integration 

Våra tillfrågade respondenter anser att folkbiblioteket som mötesplats kan ha en viktig 
roll i integrationsrelaterade frågor.  

Nyanlända svenskar är enligt respondenterna några som i stor omfattning använder 
sig av folkbiblioteken. Enligt R4 använder dessa folkbiblioteket procentuellt sett i 
större omfattning än ”gammelsvenskarna”. 

I många fall pratas det om själva mötesplatsen som biblioteket utgör. Att bara träffa 
andra människor, att se ”den andre” och att möta varandra minskar de klyftor som kan 
finnas mellan olika individer. Detta leder, enligt flera av respondenterna, till minskade 
fördomar. Följande citat är ett exempel på detta: 

Eftersom det är ett sätt att få kontakt med människor, både svenskar som är 
uppvuxna i Sverige, och människor från andra länder. Då kan vi lära av varandra 
för det är det vi behöver, så att vi inte är rädda för varandra. (Respondent 3) 

Under våra intervjuer framkommer att respondenterna anser att det är viktigt att i ett 
tidigt skede komma i kontakt med de nyanlända. Vanligtvis förekommer samarbeten 
med Arbetsförmedlingen och SFI. Dock önskar flera av respondenterna att kontakt 
skulle kunna ske vid ett ännu tidigare skede och att samarbetet med ovan nämnda 
parter skulle vara av mer omfattande grad. I dagsläget får folkbiblioteket endast 
möjlighet att informera om vad de resursmässigt kan bistå med först i samband med 
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SFI-undervisningen. Respondenterna önskar att detta skulle kunna ske redan vid de 
första informationstillfällena som ges via Arbetsförmedlingen. 

Att komma till biblioteket och upptäcka att det finns böcker och tidningar på ens eget 
språk kan bidra till att man som människa och individ känner sig bekräftad. Enligt R5 
kan detta leda till att man känner sig mer välkommen. Det är även något som kan 
väcka ett engagemang, en vilja att ta del utav och i sin tur förhoppningsvis leda till att 
underlätta ens första tid i det nya landet. Mötet med biblioteket kan även ge kunskap 
och inspirera, något som hen anser står i kontrast till mycket av den ”tråkinformation” 
som man genom diverse myndigheter får tillgång till under den första tiden. 

Folkbiblioteket kan enligt respondenten i vissa fall även fungera som en länk till det 
tidigare hemlandet. Detta kan ske genom exempelvis dagstidningar, 
internetanvändning etc. Kanske ser besökaren någon annan som läser samma tidning, 
vilket ibland kan leda möten och diskussion. Att ha den här länken kan till viss mån 
enligt R6 leda till en större trygghet i övergången till den för många nya situationen. 
Vidare menar respondenten att detta eventuellt kan vara avgörande för ett 
samhällsdeltagande och i att våga möta nya människor. 

Respondent 4 berättar att de tidigare hade personalutbildning att tillgå i arbetet med 
hur man arbetar med att ta emot nyanlända. Hen anser att det är olyckligt att dessa 
kurser inte längre ges i lika stor omfattning. Vidare tycker hen att bibliotekarierna i så 
stor utsträckning som möjligt försöker att få kunskap kring vilka olika grupper som 
kommer, vilka språk som finns representerade och om vad de genom biblioteket 
kommer att behöva få hjälp med. Samarbeten runt dessa frågor sker ofta i samarbete 
med lärare och ledning från omkringliggande skolor, Arbetsförmedlingen och SFI. 

Respondenterna vill gärna se på biblioteket som en plats där alla typer av möten är 
möjliga. Det verkar som att de har stora förhoppningar och är beredda att utveckla 
arbetet kring dessa frågor ytterligare. 

Ja, egentligen borde det ju gå. Man träffas ju och sitter sida vid sida vid 
datorerna. Man kanske går på en kurs och t.o.m. kan man spela schack med 
någon annan även ifall man knappt kan prata så det skulle kunna vara möjligt 
tycker ju jag. Man kan ha olika aktiviteter: läsecirklar och sådant och det har vi 
haft en period men det var inte så många som kom. Men det var olika personer 
som kom och det kändes på ett sätt roligt att den och den som aldrig skulle möts 
annars. De blev lite bekanta med varandra. Och då kan vi vara en spindel i nätet 
om vi ordnar mer och drar igång mer aktiviteter. För barn också förstås. Det blir 
mer naturligt för barnen att de träffar andra oavsett vilket språk de pratar. Vissa 
grupper kanske umgås mer med varandra men de har ju andra kompisar så på sikt 
kan man ändå ha lite ljus syn tycker jag. (Respondent 2) 

R6 har i samtal med olika användare fått reda på att många av dem uppsöker olika 
folkbibliotek i andra stadsdelar än sin egen. Användarna har berättat att biblioteket 
och dess besökare på ett sätt ger en bild av stadsdelen och dess invånare. För den 
nyfikne användaren är detta enligt R6 ett sätt att se och kanske möta nya människor. 

Dock finns en del svårigheter vilka respondenterna uppmärksammar. R2 menar att 
även ifall det är många som dagligen kommer till biblioteket för att läsa tidningen och 
träffar andra människor så är de flesta män. Hen undrar vad det beror på och varför 
kvinnorna inte kommer till biblioteket och funderar över om de jobbar, studerar, är 
hemma eller vad det beror på. Vidare menar hen att det är svårt att föra samman 
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grupper. När man exempelvis riktar sig till en specifik förening i samband med 
programverksamhet så är det av förklarliga skäl inte så många andra förutom personer 
från just den föreningen som deltar. Respondenten menar att detta givetvis inte är 
något fel i sig, utan är mer ett förlorat tillfälle för möten. En annan respondent 
uttryckte att det ibland kan finnas risk för exotism speciellt i samband med kulturella 
aktiviteter. Hen uttrycker det som: ”…det blir lite exotism på något vis. ’Nu ska vi 
titta på dom här och va dom kan.’” (Respondent 1) 

Respondenterna verkar dela uppfattningen som framförs i Paola Piccos (2008) studie 
att biblioteket både ska bidra till integration samtidigt som det ska underlätta för 
personer att underhålla sina uppfattningar och kulturella identitet. På så vis lägger 
man tonvikt på integration i dess egentliga betydelse i motsats till assimilation. Att 
arbetet med att tillhandahålla exempelvis litteratur på olika språk är viktigt blir tydligt 
i ljuset från Tannenbaums (2009) studie, vilken visar att just språk har betydelse för 
personers identitet och att det används på olika sätt för att återskapa denna. 
Respondenterna anger att det ofta kan vara viktigt och innebär en styrka för individen 
att kunna återkoppla till sitt tidigare liv i processen att finna sin väg till det nya. 

Sammanfattningsvis hävdar vi att många av respondenternas yttranden även stämmer 
överens med de perspektiv på integration som Popoola (2002) presenterar. 
Exempelvis är respondenterna av den uppfattningen att mötet mellan människor som 
är olika kan ge upphov till en ömsesidig förståelse. Det är något som innefattas i det 
Popoola benämner som spridning, blandning och interaktion. Vidare tillhandahåller 
biblioteken material på många olika språk, vilket möjliggör att både kunna förkovra 
sig i det nya landets språk men samtidigt behålla kontakten med det gamla. Detta 
liknar vad som kallas funktionell integration. Särskilt en respondent omnämner det 
som Popoola anger som utjämning, eftersom det i de möten som sker på biblioteket 
ofta är svårt att bilda sig en uppfattning om vem den andre är. Det går i mötet ej att 
uppfatta annat än ytliga attribut som i särskilt stor omfattning inte talar om 
socioekonomisk status, utbildning etc. Individerna blir i mötet i stor omfattning 
neutrala inför varandra. Slutligen anser vissa respondenter att exempelvis deltagande i 
brukarråd, datorkurser eller biblioteket som en plats att gå till skulle kunna medföra 
att människor känner sig delaktiga i samhället. Respondenternas uppfattning stämmer 
med andra ord överens med de perspektiv av integration som Popoola kallar 
inkludering och delaktighet.
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6. Diskussion 

Vi kommer i detta kapitel redogöra för våra slutsatser, diskutera hur arbetet med 
undersökningen fortlöpt samt behandla några av de reflektioner som uppkommit 
under arbetet. 

6.1 Slutsatser 

I detta avsnitt behandlar vi de mönster som på vi kunnat utröna genom vår analys. Vi 
började vår uppsats med de nedanstående frågeställningarna. 

 Hur arbetar folkbibliotekarier med främjandet av biblioteket som social 
mötesplats? 

Genom olika former av aktiviteter och marknadsföring anser respondenterna att 
folkbiblioteket kan attrahera människor från närområdet, i många fall sker detta 
genom bibliotekens olika programverksamheter. Att människor vistas på 
folkbiblioteket leder här i olika omfattning till sociala möten. Respondenterna anger 
att verksamheten inte alltid leder till dessa egentliga möten, men det viktiga är att 
möjligheterna finns. Genom vissa programverksamheter går folkbiblioteket mer aktivt 
in för att få användarna till samtal och diskussioner, men de låter fortfarande dessa 
vara av en fri och öppen karaktär så att användarna själva kan bestämma innehåll och 
styrning.   

Våra tillfrågade respondenter anser att folkbiblioteket är en viktig social mötesplats. I 
samtalen nämns många olika spektra av denna. Flera av de exempel som 
respondenterna ger och diskuterar kring inryms i Skot-Hansens tredje plats, det vill 
säga en plats utan krav på motprestation, en plats som finns mellan hem och arbete, en 
plats utan kommersiell påverkan. Respondenterna anser att folkbiblioteket som social 
mötesplats är en demokratisk och viktig rättighet som skall finnas till för alla invånare 
oberoende av ålder, kön, sexuell läggning, kroppsfunktioner eller ursprung.  

 Hur arbetar folkbibliotekarier med att skapa förutsättningar för ett mjuk 
innanförskap? 

Bland folkbibliotekens programverksamheter nämns språkkaféerna av många 
respondenter som en lyckad sådan. Här möts folk med olika modersmål för att 
tillsammans samtala med varandra. I vissa fall är fokus på att få öva sig att sina 
färdigheter i svenska, medan andra för diskussioner på fler språk än enbart svenska. 

Enligt respondenterna är det viktigt att ha en plats att känna sig välkommen till och att 
på olika sätt känna sig delaktig i ett sammanhang. Att befinna sig på en plats som inte 
är hemmet, att bara titta på folk, att bli sedd av andra spelar en stor roll. 
Folkbiblioteket menar respondenterna ger möjlighet till detta eftersom det är mindre 
tydligt vem du är på biblioteket. Du kan vara arbetslös, studerande, förälder och så 
vidare. Social status och samhällsgruppstillhörighet blir på biblioteket mer 
värdeneutralt än i många andra sammanhang. 

Att bli sedd, känna att det läggs resurser på mig som individ, att det finns litteratur 
och tidningar på olika språk anses av respondenterna vara delar som kan få användare 
att känna sig bekräftade som individer. Även i mötet med bibliotekarien, att bara bli 
hälsad på, eller att föra en kortare diskussion är något som våra respondenter anser 
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kan leda till bekräftelse. Exempel ges även på ungdomar som i vissa fall tyr sig till 
bibliotekarien som en vuxen person att kunna tillförlita sig på i samtal. Att ha ett 
ställe att gå till, att delta i bibliotekets programverksamheter eller brukarråd anser 
respondenterna vara delar av en helhet som kan få individen att känna sig delaktig i 
samhället. 

Om man jämför med de olika perspektiv av integration som vi presenterat går de att 
koppla samman med de yttranden respondenterna ger angående det vi anser syftar till 
mjukt innanförskap. Respondenterna anger i stort att de tycker det är viktigt med den 
såkallade funktionella integrationen, de menar att individen dels kan fungera i ett för 
denne nytt land, men man har även möjlighet att hålla kvar vid sitt gamla jag. Därtill 
försöker respondenterna ge ett gott bemötande till biblioteksbesökarna, oavsett vilka 
det är. Dock finns det skillnader i hur de angriper denna uppgift.  

Genom att människor av olika slag möts och eventuellt samtalar med varandra anser 
många av respondenterna att dessa möten bidrar till att många ser igenom sina 
fördomar och ser den egentliga människan bakom den förutfattade fasaden. Att 
människor möts och samtalar med varandra anses vara en viktig del av integration. 

6.2 Reflektioner kring vårt insamlade material 

Utifrån våra tillfrågade bibliotekariers syn kan vi bilda en uppfattning om att dagens 
integrationspolitik med arbetslinjen i fokus på många områden går att bredda. Vårt 
fokus har i denna studie legat på det mjuka innanförskapet. På många sätt kan 
biblioteket här fungera som både plats och aktör för att berika människors olika 
former av möten. Möten människor emellan kan leda till ett samhälle där människor i 
större grad tenderar att lita på och visa större tolerans för varandra. 

Förutom svar på våra frågeställningar har givetvis ytterligare frågor dykt upp under 
arbetets gång. På vilka sätt kan folkbiblioteken utveckla sitt arbete med dessa frågor? 
Är det från alla håll önskvärt att de gör det? Finns det några andra samhälleliga 
institutioner som i framtiden skulle kunna motta personer utan myndighetsutövning 
såsom folkbiblioteken gör idag? Likaså uppkom frågor kring folkbibliotekariers 
yrkesidentitet. Ska bibliotekarier syssla främst med medieförmedling eller innefattar 
arbetet även mer sociala frågor, såsom i vårt fall integration? Vi upplever från de 
tillfrågade respondenternas svar att detta är ett arbete som behandlas olika beroende 
på plats, situation och olika behov. Det verkar inte alltid finnas särskilt tydliga 
direktiv för det mer socialt inriktade arbetet. Det verkar istället uppkomma mer 
spontant utefter de behov som finns vid varje enskilt bibliotek. Behövs det i längden 
mer tydliga direktiv från högre ort, eller är det något som i sin tur medför hinder för 
lokala variationer? I vissa avseenden kan det nog vara önskvärt att behålla ett större 
lokalt inflytande. I undersökningen framkom exempel på fall där bibliotekarien tänjt 
på reglerna vad gäller lånekort för att kunna erbjuda samma service till människor 
som inte har möjlighet att styrka sin identitet med ID-handlingar eller saknar 
bostadsadress. Detta skulle då kunna vara ett bra exempel på att en alltför stark 
centralstyrning är problematisk då den kan hindra enskildas möjlighet att agera. 

Genom våra intervjuer får vi reda på att folkbibliotekens vision inom 
Göteborgsområdet är att nå ut till alla potentiella användare. Vissa av bibliotekarierna 
resonerar om hur man kan nå ut till fler än vad en gör idag samt att de försöker skaffa 
sig kunskap om dessa icke-användare. Trots detta är de medvetna om att alla inte är 
intresserade av vad biblioteket har att erbjuda och menar att frivilligheten är önskvärd. 
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Kanske är möjligheten att välja att inte gå till biblioteket en av dess främsta 
förtjänster? Till skillnad från exempelvis grundskolan, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan blir man inte bestraffad ifall man inte följer de krav som ställs. 
Individen har således rätt att välja att inte delta. Att vilja delta behöver inte vara en 
självklarhet. Detta resonemang vill vi koppla till Stigendal: 

Den som har en okritisk inställning hamnar inte alltid utanför. Tvärtom kan en 
okritisk inställning vara ett kännetecken på innanförskap. Den som har en kritisk 
inställning kan mycket väl vara den som hamnar utanför. Ofullständiga betyg 
behöver inte tyda på att man saknar ett kritiskt och självständigt tänkande. 
(Stigendal 2008, s. 45) 

När vi talat med bibliotekarierna har de nämnt bemötande som något för dem centralt. 
De verkar vara måna om att i sitt arbete bemöta människor på ett korrekt sätt. Ett gott 
bemötande är dock problematiskt då det förutsätter att man i viss mån känner den 
person som man bemöter. Flera av våra tillfrågade bibliotekarier omnämner kulturella 
skillnader som man i många fall inte har tillräcklig vetskap om som kan vara 
problematiskt. För att skaffa sig en trygghetskänsla i mötet med en okänd person kan 
man ibland utgå från sina tidigare erfarenheter och kategoriserar den andre individen 
efter dessa. En bibliotekarie nämner att denne försöker utgå ifrån att vara helt och 
hållet neutral i sitt bemötande med nya personer, dock frågar vi oss ifall detta är 
möjligt? Kön, ålder, uppfattat etnicitet, klädsel och andra yttre attribut avspeglas 
ständigt gentemot våra erfarenheter från personer vi tidigare mött. Precis som 
Elbeshausen och Skov (2004) säger så är det viktigt att komma ihåg att en individ är 
mer än mer en produkt av exempelvis sitt ursprungsland. Trots problematiken är det 
betryggande att höra att detta är något bibliotekarierna resonerar kring och försöker 
komma till rätta med. 

6.3 Reflektioner över vårt tillvägagångssätt 

I analysen har det varit svårt för oss att avgöra om bibliotekarierna har syftat på 
faktisk delaktighet eller en känsla av delaktighet. Detta påverkar således analysen 
eftersom Stigendals mjuka innanförskap endast inbegriper en känsla av delaktighet. 
På grund av detta har vi i vår analys varit tvungna att inkludera även den faktiska 
delaktigheten vilket påverkat undersöknings resultat. 

Som vi nämnde i avsnittet om reliabilitet så är det problematiskt att tala om 
tillförlitlighet i naturvetenskaplig bemärkelse i kvalitativa studier, eftersom både 
forskare och respondent förändras under processens gång. Det kan dock vara 
intressant att fråga sig om vi hade erhållit andra svar ifall vi valt andra respondenter. 
Det är sannolikt att anta att så vore fallet eftersom det påvisats skillnader mellan 
respondenterna i vårt urval. Det vore också troligt att bibliotekarier som arbetar under 
andra omständigheter också har en annan syn på frågan och borde därmed svara 
annorlunda. Dock finns det stora likheter mellan våra respondenters utsagor vilket 
skulle kunna indikera att vi skulle fått liknande svar även ifall vi valt andra 
respondenter. Vad gäller folkbibliotekets mötesplatsfunktion kan detta eventuellt bero 
på att den har en plats i bibliotekariers kollektiva medvetande eftersom idén har varit 
etablerad sedan länge. 

I metodavsnittet behandlade vi även vårt tillvägagångssätt vid analysen. Våra 
förhoppningar var att genom inter- och intrasubjektivitet göra analysen så tillförlitlig 
som möjligt. Då vi självständigt läst igenom det empiriska materialet har vi upplevt 
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att vi överlag återfunnit samma kategorier i texterna. Det har förekommit vissa 
omvärderingar och nyfunna analytiska enheter under inläsningens gång men dessa har 
inte nämnvärt påverkat våra respektive analyser. Vad gäller de kategorier vi på var sitt 
håll utarbetade under inläsningen så stämde dessa ganska väl överens med varandra. 
Detta berodde nog till stor del på att vi båda utgick ifrån Skot-Hansens och Stigendals 
relativt tydliga teorier och byggde kategorierna utefter dessa. De skillnader som ändå 
uppkom diskuterades och kompromisser utarbetades. De gånger vi var oeniga rörde 
främst specifika företeelser som vi ville behandla i analysen. 

Denna undersökning skulle istället kunna gjorts ur ett användarperspektiv vilket hade 
kunnat leda till ett mer värdefullt resultat. En sådan studie hade kunnat ge vår 
undersökning ett ytterligare värde, eftersom man då hade kunnat jämföra användare 
och folkbibliotekariers utsagor. Dock insåg vi i planeringen av studien att urvalet av 
respondenter i en sådan undersökning var mycket problematiskt, eftersom det är svårt 
att undvika att kategorisera människor. Det blir extra känsligt när man som forskare 
bestämmer vilken kategori en person ska tillhöra, eftersom det inte är säkert att 
personen i fråga vill tillhöra kategorin denne blir tilldelad. Detta gör också att det blir 
komplicerat att komma i kontakt med för en sådan undersökning relevanta 
respondenter. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka de språkkaféer som 
huserar på flera folkbibliotek i landet. På så vis undviker man urvalsproblematiken 
eftersom respondenterna inte riskerar att delas in i kategorier baserade på exempelvis 
härkomst, något som kan vara stigmatiserande, utan istället blir intressanta på grund 
av vad de gör.
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7. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur folkbibliotekarier ser på biblioteket 
som mötesplats och ifall funktionen kan bidra till integration. Vi menar att begreppet 
integration har en vidare betydelse än enbart integration mellan olika etniska grupper. 
Vi har därför intresserat oss för hur folkbiblioteket som mötesplats har möjlighet att 
förenkla integration mellan olika individer samt för den enskilde individen skapa en 
känsla av samhälleligt deltagande. Våra frågeställningar är: 

 Hur arbetar folkbibliotekarier med främjandet av biblioteket som social 
mötesplats? 

 Hur arbetar folkbibliotekarier med att skapa förutsättningar för ett mjuk 
innanförskap? 

Vi har använt oss av två teorier i vår undersökning. Den ena är Skot-Hansens teori om 
biblioteket som tredje plats, vilken definieras som en plats mellan hem och arbete 
samt är fri från krav på motprestation och kommersialism. Den andra är Stigendals 
teori om det mjuka innanförskapet, vilket innefattar socialt syftande aktiviteter och 
sammanhang, samt är frivilliga och inger en känsla av delaktighet. Den sistnämnda 
teorin ämnar vi anknyta till integrationsbegreppets sociala aspekter.  

Det empiriska materialet består av sex semistrukturerade intervjuer med sju 
folkbibliotekarier. Urval av respondenter har gjorts efter geografiskt läge samt vilka 
arbetsuppgifter och erfarenheter de har. Vi har även använt oss av kvalitativ 
innehållsanalys eftersom vi har varit intresserade av att analysera det latenta och 
manifesta i det textuella innehållet. Vi har inte varit intresserade av att jämföra 
bibliotekariernas arbete sinsemellan utan fokuserat på en större förståelse av helheten. 
Analysen har skett i flera steg där vi först genomfört varsin analys av materialet för att 
sedan jämföra dessa för att uppnå ökad intersubjektivitet. 

Folkbiblioteket som social mötesplats är något, som samtliga respondenter i våra 
intervjuer benämner i ett positivt ordalag. Det är något som aktivt diskuteras och 
värnas om. De anser att mötesplatsfunktionen är viktig eftersom den medför att 
biblioteksbesökarna under rätta förutsättningarna kan komma i kontakt med andra 
människor, som de kanske i vanliga fall inte skulle mött. Dock ser respondenterna en 
konflikt mellan tystanden, som biblioteket traditionellt stått för, och de ibland 
högljudda samtal, som förs på biblioteket. Genom att rikta verksamhet mot olika 
grupper försöker man locka dessa till biblioteket för att på så vis upprätta biblioteket 
som mötesplats. Exempel på sådana programverksamheter är språkkaféer, läxhjälp, 
författaraftnar. Även samarbete med offentliga och ideella organisationer är ett 
tillvägagångssätt. Respondenterna menar att trots det stora arbete som läggs på dessa 
uppgifter är det svårt att nå alla potentiella användare, eftersom man inte vet vilka 
kanaler man ska använda.  

Att träffa och se andra människor leder enligt våra respondenter i många fall till att 
bryta ner människors fördomar. Att folkbiblioteket som mötesplats kan underlätta för 
integration är något som våra respondenter svarar jakande till med vissa reservationer.  

Det sociala mötet med andra människor och biblioteket kan i stort även få individen 
att känna sig mer samhälleligt deltagande. Något som av respondenterna ofta 
omnämns är vikten av frivillighet som folkbiblioteket innefattar i jämförelse mot 
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andra offentliga institutioner. Respondenterna nämner brukarråd som en möjlighet att 
som användare delta i bibliotekets vilket kan ge en känsla av delaktighet. 

Vi har delat upp vardera teori i tre deldefinitioner. Med hjälp av dessa har vi 
kategoriserat resultatet och på så vis genomfört analysen. Överlag stämmer 
respondenternas yttranden och den tidigare forskningen överens med dessa kategorier. 
Dock finns det faktorer som försvårat analysen. Exempelvis har det varit 
problematiskt att skilja faktisk delaktighet från en känsla av delaktighet i 
respondenternas utsagor. 

Diskussion behandlar frågor och resonemang, som uppkommit under 
undersökningens gång, och inte legat innanför uppsatsens egentliga ramar, men vilka 
vi ändå anser är relevanta och intressanta. Förutom detta reflekterar vi även över hur 
väl våra metodval har fungerat för undersökningen.  

Slutligen under rubriken slutsatser har vi redovisat vår undersöknings sammanställda 
resultat utifrån teori och analys. Studiens bibliotekarier anser att folkbiblioteket är en 
social mötesplats med potential att bidra till integration.
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Bilaga: intervjuguide 
1. Vad jobbar du med här? 

2. Har du jobbat på några andra bibliotek? 

a. I så fall vilka arbetsuppgifter hade du då? 

3. På vilket eller vilka olika sätt ser du som bibliotekarie på folkbiblioteket som en 
social mötesplats? 

a. Vilka visioner har i så fall funnits som utgångspunkt? 
b. Har folkbiblioteken i sitt faktiska arbete lyckats närma sig dessa visioner? 
c. Upplever du att biblioteket skulle kunna fungera som en plats där 

användaren kan känna delaktig i samhället? (skapa mening, inte känna sig 
utanför: ex. arbetslösa osv.) 

d. Utifall de inte har lyckats, i så fall vilka problem har uppstått och vilka 
orsaker tror du ligger bakom dessa? 
 

4. Folkbiblioteket skall ju vara öppet och tillgängligt för alla människor utan 
motprestation från denne. Tycker du att det kan finnas hinder eller problem för 
vissa typer eller grupper av användare? 

a. I så fall hur upplever du dessa? 
 

5. Hur jobbar folkbibliotek som du har erfarenhet från gentemot grupper med 
särskilda resursbehov? 

a. Hur diskuteras arbetet gentemot olika användargrupper hos de 
folkbiblioteken som du har erfarenheter från? 
 

6. Hur arbetar ni med beståndsutveckling utifrån olika språk? 
 

7. Om vi tar användargruppen nyanlända som exempel, hur jobbar då 
folkbiblioteken gentemot dessa? Hur förs diskussioner (planering, seminarier, 
APT) på arbetsplatsen? 
 

8. Tror du att biblioteket som mötesplats kan underlätta integrationen? 
(tydliggörande: mötet mellan människor så att de känner en delaktighet i 
samhället, och biblioteket representerar då som offentlig plats samhället) 

a. Tror du att biblioteket kan underlätta/bidra till möten mellan olika 
grupper? 
 

9. Är det något mer du vill tillägga? 
 
10. Om jag skulle komma på att det är något mer jag behöver fråga om, går det bra att 
återkomma? 


