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Abstract: The aim of this essay is to investigate how to work in a project 

when to reach a new audience. We have seen that a large part of 
librarywork can not be measured using numbers and statistics, and 
consider that this work should be recognized. The essay starting 
point is a project run by the City of Malmö, the Ida Project. The 
project approached a new target group for the library with the focus 
on non-instrumental activities, where the project's goal was to work 
with empowerment, proximity and information. Thus, we see an 
interest in studying the lessons learned here. To answer the aim of 
the essay we pose three questions;  
Did the projects location have any significance for the 
implementation of the project? 
Did the project promote any meetings within the group? 
How did the libraries work to include the target group in society? 
We have used qualitative interviews and four libraries were 
interviewed. We use the model developed by Casper Hvnegaard 
Rasmussen, Henrik Jochumsen and Dorte Skot-Hansen (2011) as 
an analytical tool to see how the Ida Project has worked to reach 
their target audience. Our conclusion is that the project contributed 
a more flexible library that could operate outside  traditional 
boundaries. The project strengthened the library's non-judgmental 
and secure environment. The project promoted various meetings in 
an inclusive environment and contributed to creative alliances on 
several different levels. 
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1.     Inledning 

 
Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grund- 
läggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom 
välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina 
demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i 
samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av 
demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och 
obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. 
(Unescos Folkbiblioteksmanifest 2000, s.9). 

 
Med dessa rader inleds Unescos biblioteksmanifest, vilket tydligt visar bibliotekens uppdrag; 
tillgång till information är nödvändig för att man som individ ska kunna delta i samhället och 
utöva sina demokratiska rättigheter.  Utan tillgång till varierad information blir det svårt att 
fungera som medborgare i samhället. 
 
Bibliotekets roll som informationsspridare är viktig då det vänder sig till alla grupper oavsett 
ekonomisk och social ställning. Det kan därmed bidra till att lägga en viktig grund för 
demokrati i samhället (Höglund & Wahlström, 2010). För att biblioteket ska fungera som 
informationsspridare och ses som en demokratisk institution i samhället, krävs en 
medvetenhet om vilka biblioteket vänder sig till, samt vilka som inkluderas i bibliotekets 
nuvarande arbete. De grupper som inte inkluderas i bibliotekets arbete, omfattas heller inte av 
dess funktion som informationsspridare. 
 
Statistik från SOM-institutet1 visar att personer som är inte är svenska medborgare, eller som 
är födda utomlands använder biblioteket mer än människor som har växt upp i Sverige 
(svensk biblioteksförening, 2008). Det tyder på att biblioteket har en viktig funktion för de 
personer som är nyanlända i Sverige och att biblioteket kan ha en stor betydelse i 
integrationen av nykomna medborgare, både ur ett informations- och delaktighetsperspektiv. 
Biblioteket kan även spela en viktig roll som mötesplats när man är nyanländ, idag är det en 
av få offentliga platser i samhället där människor med olika bakgrund kan mötas på ett 
avslappnat sätt (jfr Aabø & Audunson 2012; Höglund & Wahlström 2010; Atlestam 2012 
mfl.). 
 
I Malmö inledde Stadsbiblioteket 2006 ett arbete mot en för biblioteket ny målgrupp. 
Stadsbiblioteket tog tillsammans med andra aktörer i staden initiativ till Ida-projektet med 
ambitionen att utveckla bibliotekens roll för vuxnas lärande med fokus på SFI-studenter2. Det 
som från början fick oss intresserade av Ida-projektet var att det ur ett biblioteksperspektiv 
innehöll så många delar av bibliotekets verksamhet som vi ansåg intressanta att studera. Inom 
Ida-projektet arbetade biblioteken med delaktighet, information och i förlängningen 
inkludering och vi såg här en chans till att få en inblick i hur man i praktiken arbetade med 

                                                
1 SOM-undersökningarna görs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet och undersöker svenskars åsikter och 
vanor (svensk biblioteksförening 2008). 

2 SFI är en förkortning av svenska för invandrare, vilket är en kvalificerad språkutbildning som syftar på att ge 
personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i det svenska språket (Skolverket 2014). 
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dessa frågor. Vi såg även ett intresse i att följa arbetet med en för biblioteket ny målgrupp 
som tidigare inte inkluderats i bibliotekets arbete. Vår önskan har varit att få en inblick i hur 
biblioteket kan använda sig av riktade projekt i arbetet med att nå nya grupper. 
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2. Problembeskrivning     

Malmö är en stad med en stor variation och mångfald bland befolkningen. Det är en av 
Europas snabbast växande städer, med en stor inflyttning (Stigendal & Österberg 2013, s. 
45f). Inom Malmö finns stora socioekonomiska skillnader och sedan tre år tillbaka finns ett 
samarbete inom Malmö stad under namnet Malmökommissionen. Kommissionens uppdrag är 
att arbeta mot social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa inom Malmö. I rapporten 
tolkar man och likställer definitionen av en socialt hållbar stad med att “minska den ojämnlika 
hälsan i Malmö och göra de sociala benämningsfaktorerna för hälsa mer jämlika” (Stigendal 
& Österberg 2013, s.5).  
 
Vi finner många gemensamma beröringspunkter mellan Malmökommissionens rapport och 
Ida-projektet som arbetade med delaktighet, närhet och information som mål. Trots att Ida-
projektet utfördes innan Malmökommissionen påbörjades, anser vi att det är det ett projekt, 
som till stor del är angeläget även idag. För människor som är nyanlända i Malmö från andra 
länder (här omfattas inte Danmark och Norge) har kommunen ett ansvar att erbjuda svenska 
för invandrare - SFI (Skolverket 2014). Inom Ida-projektet såg biblioteket ett behov av att 
etablera ett samarbete mellan vuxenutbildningar som SFI och biblioteket, då man såg de 
vuxenstuderande som en viktig målgrupp. Med projektet ville biblioteket behovsanpassa 
servicen för målgruppen och se förbi den traditionella biblioteksservicen (Agborg & Berger 
2009). Malmö är en stad med stor inflyttning och den grupp med vuxenstuderande, främst 
från SFI, som omfattades av Ida-projektet är fortfarande en aktuell grupp för biblioteket. 
Därmed ser vi ett behov att studera arbetet som gjordes under Ida-projektet. Vi ser även Ida-
projektet som ett intressant exempel på hur biblioteket kan arbeta inkluderande mot grupper 
som tidigare inte inkluderats i det traditionella biblioteksarbetet samt hur biblioteket genom 
att arbeta i ett projekt, kan nå en ny målgrupp. 
 
Folkbiblioteket är den mest besökta kulturinstitutionen, som förutom fri tillgång till 
information ger allmänheten möjlighet till att ta del av skönlitteratur, utbildningsstöd, 
folkbildning och mer därtill. Dock är forskningen kring detta sparsam. Hur biblioteken 
fungerar mäts främst genom officiell biblioteksstatistik där utlån och ibland 
publikundersökningar redovisas (Höglund 2008, s.4). Vi menar därför att det är viktigt att 
belysa även övrig verksamhet som sker på biblioteken och inte endast det som kommer fram i 
den officiella statistiken (se även Atlestam 2012; Matarasso 1998; Vårheim 2014). Därför ser 
vi det arbete som utfördes inom projektet på Malmös bibliotek som intressant att belysa och 
lyfta fram, samt eventuellt dra nytta av de erfarenheter som gjordes. Studier som framhäver 
och påvisar bibliotekets icke-instrumentella arbete är viktigt, samtidigt som det kan ge idéer 
och inspiration för vidare arbete på biblioteket. 

2.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka hur bibliotek kan arbeta i projektform när de vill nå en ny målgrupp. 
För att nå vårt syfte söker vi svar på följande frågeställningar; 

• Har projektets fysiska placering haft någon betydelse för dess genomförande? 
• Har projektet främjat möten inom gruppen? 
• Hur har biblioteken inom projektet arbetat för att inkludera den aktuella målgruppen i 

samhället? 
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Vår avsikt är inte att göra en komparativ studie om hur det är att arbeta i projekt jämfört med 
hur biblioteken arbetar i den ordinarie verksamheten, och vi kommer i studien att koncentrera 
oss på projektformen. För att besvara syfte och frågeställningar använder vi oss av kvalitativa 
intervjuer med de involverade bibliotekarierna, våra frågeställningar utgår därmed ifrån 
bibliotekariernas upplevelser av projektet.  

2.2 Begreppsdefinitioner 
 
Delaktighet: här använder vi oss av den betydelse som användes inom Ida-projektet (Agborg 
& Berger 2009). Det innebär att deltagarna fick tillgång till samhälls- och 
arbetsmarknadsinformation med målet att deltagarna genom projektet skulle känna sig som en 
del i samhället.              

Målgrupp innefattar de deltagare som projektet vände sig mot. Projektet riktade sig till 
lågutbildade och studieovana vuxna, men gruppen bestod främst av studenter vid SFI vilket 
innebar att många var nyanlända i Sverige. I uppsatsen använder vi oss också av begreppet 
deltagare, i bemärkelsen de individer som deltog i projektet.  

Icke-instrumentell verksamhet: med detta begrepp syftar vi på konkreta aktiviteter som tar 
plats på biblioteket och som inte kan mätas i siffror och statistik. 

2.3 Disposition 
 
I kapitel ett går vi igenom vår ingång till ämnet. Vi fortsätter i kapitel två med att gå igenom 
problembeskrivning, syfte och frågeställningar samt förklarar relevanta begrepp. I kapitel tre 
går vi igenom Ida-projektets bakgrund samt tidigare forskning, för att gå vidare med metod 
och material samt etiska tankar i kapitel fyra. I kapitel fem tar vi upp vår teoretiska ansats, 
samt går igenom de för teorin aktuella begreppen. Vidare förklarar vi här också hur vi 
applicerar dessa begrepp på vår empiri. Kapitel sex presenterar våra informanter samt sätter in 
empirin under de enligt oss aktuella begreppen i teorin. I kapitel sju kopplar vi vår empiri till 
tidigare forskning samt svarar på vårt syfte. Vi avslutar därefter i kapitel åtta med reflektioner 
och förslag på fortsatt forskning.  
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt går vi först kort igenom Ida-projektets bakgrund för att därefter fortsätta med 
att presentera den tidigare forskning som vi anser vara relevant underlag för vår studie. Ida-
projektets bakgrund utgör första avsnittet och därefter har vi delat in litteraturen i fyra avsnitt 
där vi utgår från de teman som vi anser förenar den valda litteraturen. 

3.1 Ida-projektet 
 
Från och med 1997 startade stadsbiblioteket i Malmö ett samarbete med utbildnings- 
förvaltningen, där Stadsbiblioteket servade de komvux-utbildningar i centrum som saknade 
ett eget bibliotek. Inspirerade av studieresor till andra bibliotek (London, Århus och Queens), 
växte det hos några bibliotekarier fram en önskan om att utveckla och fördjupa dessa 
aktiviteter till att bli en mer organiserad verksamhet för målgruppen vuxenstuderande.  
 
Ida står för information, delaktighet och arbete och det övergripande målet för projektet var 
att ge deltagarna en “ökad delaktighet i samhället”. Inom projektets målgrupp fanns många 
lågutbildade och studieovana vuxna, gruppen bestod främst av studenter vid SFI vilket 
innebar att många var nyanlända i Sverige. Projektet avslutades i dess dåvarande form 2009 
med målet att projektet skulle övergå till en levande verksamhet. De involverade biblioteken 
hade inte arbetat med dessa frågor tidigare och Ida-projektet innebar ett nytt grepp på en 
målgrupp som tidigare inte fått så mycket fokus från biblioteket. 
 
Det formulerades tre principer som biblioteken arbetade utifrån genom hela projektet: 
Närhetsprincipen: att skapa lärmiljöer nära användaren.  
Behovsprincipen: målgruppens behov skulle styra verksamheten. 
Integrations/delaktighetsprincipen: man ville erbjuda stöd i studiesituationen samt samhälls- 
och arbetsmarknadsinformation. Fokus låg här på en stöttande och motiverande roll snarare 
än en pedagogisk lärarroll (Agborg & Berger 2009). 

3.2 Biblioteket och inkludering 
 
I detta avsnitt ligger fokus på bibliotekets inkluderande uppdrag och hur biblioteket kan 
fungera som en mötesplats med tyngdpunkt på neutralitet och inkludering. Denna forskning 
betonar vikten av att skapa fler gränsöverskridande mötesplatser i samhället, där invånarna 
ges möjlighet till delaktighet och inkludering.  
 
Som inflyttad till ett nytt land är språket en viktig komponent för att komma in i det nya 
samhället. De danska biblioteksforskarna Hans Elbeshausen och Peter Skov tar i Public 
Libraries in a multicultural space: A case study of integration processes in local communities 
(2004) upp hur biblioteken kan stödja integrationsprocesser mer effektivt. Författarna 
diskuterar de kärnvärden som biblioteket står för, samt hur dessa kan skapa osynliga barriärer 
som hindrar möjligheter för samarbete och ömsesidig tillit. De poängterar vikten av att sätta 
sig in i de olika kulturella förutsättningarna som finns för de olika etniska grupperna, för att 
på rätt sätt kunna bjuda in dem i samhället. De menar att man måste hitta en balans mellan de 
olika värderingar och normsystem som finns i både den “gamla” och den “nya” kulturen. 
Biblioteken kommer, enligt författarna, att vara ett effektivare stöd i integrationsprocessen om 
de samarbetar med de kulturella nätverk som redan är etablerade i samhället. Därmed kan 
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även förståelsen för etniska minoriteter, samt vilka frågor och problem som är av betydelse 
för dessa öka. 
 
Samhället vinner, enligt den norska biblioteksforskaren Ragnar Audunson, på att skapa fler 
lågintensiva mötesplatser där människor från samhällets olika grupper kan mötas. I artikeln 
The public library as a meeting‐place in a multicultural and digital context: The necessity of 
low‐intensive meeting‐places (2005) skiljer han på högintensiva och lågintensiva arenor. 
Högintensiva arenor karaktäriseras enligt Audunson av sammanhang där man träffas för att 
man har ett gemensamt intresse, värderingar eller åsikter. Med lågintensiva mötesplatser avser 
han offentliga arenor, där människor från olika samhällsklasser med olika åsikter och 
värderingar kan mötas. Personer som annars inte naturligt skulle mötas. Enligt Audunson är 
biblioteket en av de få lågintensiva mötesplatser som finns i samhället som på samma gång 
kan vara högintensiv. Han betonar vikten av fler mötesplatser som är både hög- och 
lågintensiva för att underlätta gränsöverskridande möten i samhället.  
 
Behovet av mötesplatser där människor kan mötas över gränserna betonas även i 
Malmökommissionens rapport Malmös väg mot en hållbar framtid: hälsa, välfärd och 
rättvisa (2013). Redaktörer för rapporten är Mikael Stigendal och Per-Olof Östergren. En av 
rapportens slutsatser är att det bör finnas mötesplatser i staden, där möjlighet ges till möten 
där både sammanbindande och överbyggande socialt kapital3 kan växa. Rapporten tolkar 
sammanhängande socialt kapital som banden inom en grupp med gemensam identitet, och 
överbyggande socialt kapital som de band som sammanför människor från olika grupper. De 
menar att det behövs inkluderande miljöer i staden, som uppmuntrar till möten och 
sammanhållning mellan olika grupper och individer. Vidare ser författarna hur delaktighet i 
samhällslivet och känslan av en social samhörighet i närmiljön har en stor betydelse för vår 
upplevda och mentala hälsa.  
 
Mikael Stigendal, professor i sociologi på Malmö Högskola, har undersökt biblioteket som en 
mötesplats i boken Biblioteket i samhället: en gränsöverskridande mötesplats? (2008). I sin 
studie intervjuar han bibliotekarier om hur de ser på utanförskap på bibliotek och inser 
svårigheten med begreppet. Han menar att begreppet utanförskap dels beror på vilken 
verklighet det pekar ut och dels i vilket sammanhang det ingår. Stigendal kommer fram till att 
utanförskapet beror på att man antingen inte har, eller inte gör det som fodras. Han menar 
vidare att utanförskap förutsätter innanförskap. Inom begreppet innanförskap fokuserar han på 
begreppet integration och det som man är integrerad i kallas för innanförskap, således blir den 
som inte är delaktig inte heller integrerad. Stigendal går vidare in på hur biblioteket kan 
befinna sig i gränslandet mellan innanförskap och utanförskap. Han menar att det är i 
kontakten med bibliotekspersonalen som man inkluderas i bibliotekets sociala sammanhang 
och i förlängningen, i samhället. 

 3.3 Bibliotekets icke-instrumentella fokus 
 
Här fokuserar vi på forskning kring det arbete på biblioteket som inte alltid är mätbart, samt 
vikten av synliggöra detta arbete. I likhet med dessa forskare ser vi hur viktigt det är att 

                                                
3 Malmökommissionen använder sig av Robert Putnams definition av socialt kapital. Enligt honom innebär 
socialt kapital de särdrag såsom tillit, normer och sociala nätverk, som kan förbättra den sociala samhörigheten 
och deltagandet i samhället (Putnam 1993, s. 167). 
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fokusera på icke-instrumentellt biblioteksarbete för att biblioteket ska kunna verka som en 
inkluderande mötesplats som når hela samhället. 
 
Francois Matarasso, kulturpolitisk specialist har studerat 18 olika biblioteksprojekt och 
undersökt deras sociala betydelse i Beyond book issues: the social potential of library projects 
(1998). Matarasso menar att folkbiblioteket etablerades med tanken att skapa en social 
förändring i samhället genom att tillhandahålla och ge alla tillgång till litteratur. Han menar 
att biblioteket måste förändra sig i takt med samhället, samtidigt som det måste anpassa sig 
till sina användare. Biblioteken måste således kontinuerligt förnya sina mål och strategier. 
Matarasso framhäver vikten av att biblioteken kan påvisa vilka vinster som faktiskt görs i de 
projekt som drivs på biblioteken, vinster som inte kan redovisas i bokutlåningsstatistik. Han 
fokuserar på den icke-instrumentella biblioteksverksamheten och kommer i sin studie fram till 
hur värdefullt det är att arbeta med riktade biblioteksprojekt.  
 
De norska forskarna Svanhild Aabø, Ragnar Audunsen och Andreas Vårheim undersöker i 
artikeln Use of Library Space and the Library as Place (2010) vad besökarna gör på 
biblioteket. På så sätt vill de öka förståelsen för bibliotekets betydelse som mötesplats och hur 
biblioteket kan vara med och stödja samhället att nå dess sociala mål och Författarna menar 
att det är viktigt att undersöka vad biblioteksbesökarna gör på biblioteket för att kunna förstå 
vilken typ av institution biblioteket är. De betonar vikten av att undersöka aktiviteter på 
biblioteken utöver bokutlåning. Enligt Ingrid Atlestam, bibliotekschef i Göteborg, är 
bedömning av utlånings- och besökssiffror ett trubbigt sätt att undersöka ett biblioteks 
framgång. I artikeln Det mångspråkiga biblioteket - en nödvändig utopi (2012) menar hon att 
dessa siffror inte visar hela bilden av hur ett bibliotek klarar av sitt samhällsuppdrag. 
Bibliotekets uppgift att anpassa sin verksamhet efter omgivningen, förutsätter enligt Atlestam 
en nära kontakt med lokalsamhället. 
 
ESME och Biblioteksvännerna (2012) skriven av Randi Myhre, AnnaCatrin Elf och Gülüzar 
Tuna är en artikel som beskriver EU-projektet Libraries for All - ESME. Detta var ett 
samarbete mellan folkbibliotek och ideella föreningar där vi kan se paralleller med Ida-
projektet. Projektets syfte var att synliggöra, bemöta och integrera invandrare i 
biblioteksverksamheten samt belysa deras behov. De redogör för hur de har arbetat med en 
mångkulturell referensgrupp och hur denna innebar ett nytt och viktigt arbetssätt för 
biblioteket. Referensgruppen bestod av bibliotekarier, boende i området med olika 
språkbakgrund, en representant från immigrantinstitutet och tre masterstudenter härifrån som 
hade olika bakgrund. Som läsare får man ett intressant inifrånperspektiv i denna artikel.  

3.4 Bibliotek och exkludering 
 
Liksom forskarna i detta avsnitt menar vi att biblioteket måste arbeta för att nå exkluderade 
samhällsmedborgare. I dessa studier fokuseras det på ett behov av uppsökande verksamhet för 
att nå de grupper som inte känner sig inkluderade och som inte söker sig till biblioteken. De 
betonar vikten av att vara uppdaterade på sitt närområde och dess invånare. Det lyfts i dessa 
artiklar fram att en stor utmaning för biblioteken är att nå de medborgare med 
språksvårigheter.  
 
De engelska forskarna Dave Muddiman, Shiraz Durrani, Marin Dutch, Rebecca Linley, John 
Pateman och John Vincent undersöker i Open to all? The public library and social exklusion 
(2000) hur man arbetar med socialt exkluderade grupper. De tar upp nödvändigheten av att 



 10     

biblioteket ändrar sitt arbete och vem det riktar sig till för att bli ett bibliotek öppet för alla. 
Alla är inte inkluderade i bibliotekets arbete och nås därför inte av den fria tillgången på 
information som biblioteket tillhandahåller. Även Atlestam (ibid.) ifrågasätter om biblioteket 
vänder sig till alla. Hon menar att det inte räcker att vända sig till en majoritet av samhället 
och att varje bibliotek har ett ansvar att göra en omvärldsanalys och anpassa sin verksamhet 
efter sitt närområde. 
 
Liksom Atlestam påpekar Muddiman et al. (ibid.) att det är viktigt att biblioteken inte bara ser 
sig som förmedlare, utan också omvärderar sin roll och undersöker vilka man vänder sig till 
och hur man gör det. De finner bland annat att planerade samarbeten med andra 
organisationer i en större helhet har varit framgångsrikt hos biblioteken, samt att det är viktigt 
att biblioteken är länkade till det lokalsamhälle som det befinner sig i. För att nå de grupper 
som man finner exkluderade från den nuvarande biblioteksservicen är det viktigt med 
uppsökande verksamhet. Enligt Atlestam (ibid.) har en fjärdedel av landets befolkning olika 
läs- och skrivsvårigheter vilket tyder på att denna grupp behöver stöd i vårt textbaserade 
samhälle. Hon menar att personer med språksvårigheter och låg utbildningsnivå ofta inte är 
biblioteksanvändare och att biblioteket återigen behöver börja arbeta uppsökande för att nå 
dessa. 
 
Enligt de danska biblioteksforskarna Nanna Kann-Christiansen och Jack Andersen ligger en 
av bibliotekens utmaningar i att nå denna grupp med språksvårigheter. I artikeln Developing 
the library. Between efficiency, accountability and forms of recognition (2007) betonar de att 
biblioteken representerar en läsande och skrivande kultur. För dem med negativa erfarenheter 
av läsning är biblioteket inte en välkomnande institution eftersom de inte tillhör den kulturen, 
något som man från bibliotekets håll måste ha förståelse för. Det är viktigt att biblioteket 
omprövar sin roll för att få olika sociala grupper att känna att biblioteket vänder sig till dem 
och att det är något som angår dem. 
 
Kann-Christiansen och Andersen är kritiska till de, som de anser, nyliberala tankar i 
biblioteksutvecklingen, med effektivitet och lönsamhetstankar som följd. De menar att 
biblioteken istället måste ta sin utgångspunkt i dess demokratiska uppdrag och de vinster som 
inte är direkt ekonomiskt mätbara. Istället för att försöka sälja sina aktiviteter som en produkt, 
bör biblioteket rikta uppmärksamhet mot biblioteket som en plats där sociala, kulturella och 
ekonomiska skillnader upplöses och där en lågintensiv mötesplats uppstår (jfr Audunson 
2005). Författarna ser bristen på erkännande hos grupper och individer som det främsta 
problemet i vårt moderna samhälle. Utan erkännande som grupp eller individ blir det svårt att 
fungera som en del av samhället, vilket de anser i förlängningen är ett hot mot det 
demokratiska samhället. De menar att biblioteket därför måste uppmärksamma vilka grupper i 
samhället som kämpar för att bli erkända och vilka grupper som biblioteket idag 
uppmärksammar.  

3.5 Tillit och socialt kapital på bibliotek 
 
I detta sista avsnitt tar vi upp forskning som fokuserar på bibliotekets förtroende i samhället 
samt hur biblioteket kan hjälpa svaga grupper i samhället. Dessa forskare diskuterar 
biblioteket som trygg plats samt hur tillit kan bidra till att skapa socialt kapital. De betonar 
också vikten av att komma fram till hur man kan undersöka dessa två begrepp. 
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Andreas Vårheim forskar kring bibliotek och socialt kapital. I artikeln Social capital and 
public libraries: The need for research (2007) diskuterar han hur biblioteken enligt honom är 
lämpade för att generera tillit eftersom de redan har ett högt förtroende i samhället. I en studie 
av ett biblioteksprojekt för norska invandrare, undersöker han om och hur det genererar tillit 
hos deltagarna. Han menar vidare i artikeln Trust and the role of the public library in the 
integration of refugees: The case of a Northern Norwegian city (2014a) att liknande forskning 
behövs från hela världen för att kunna utvärdera om och hur tillit på bibliotek kan genereras. 
Tillsammans med Sven Steinmo och Eisaku Ide diskuterar han bibliotekets generalitet i Do 
Libraries Matter? Libraries and the Creation of Social Capital (2008). De anser att om 
biblioteket inte sedan tidigare hade haft det anseende som det har, så hade det inte kunnat 
attrahera och hjälpa de svaga grupper, som biblioteket kan idag. De menar att bibliotekets 
universalitet är grundat i informationsservicen och dess kvalitet, att det är en trygg plats att 
vara på och att det är lika för alla.  
 
Biblioteket har ett väl inarbetat rykte och är en institution som många känner ett högt 
förtroende för vilket den svenska SOM-undersökningen, Användningen och attityderna: en 
rapport om folkbibliotek baserad på SOM-undersökningen (2009) visar. Det är en nationell 
undersökning över olika institutioner sammanställd av Lars Höglund och Eva Wahlström 
(2009) och resultaten visar att biblioteket har ett högt förtroende hos allmänheten. Bland ett 
30-tal studerade institutioner och grupper så ligger biblioteken i topp. I undersökningen 
framkommer att de som känner till och använder biblioteket är mer positiva än de som inte 
gör det, således har erfarenheten av biblioteksbesök stor betydelse för förtroendet. Höglund 
definierar förtroende med att man kan lita på någon. Tillit är ett annat liknande begrepp som 
syftar på övertygelsen om någons, eller en institutions, trovärdighet och goda avsikter (2009 
s.17). 
 
Nancy Kranich, amerikansk biblioteksforskare Nancy Kranich anser i Libraries create social 
capital (2001) att biblioteken förbereder medborgarna för ett livslångt samhälleligt 
medborgarskap. Hon menar att det är viktigt att biblioteket samarbetar med olika externa 
organisationer i samhället för att bygga nätverk i samhället. Det främsta sättet för biblioteket 
att bygga socialt kapital menar Kranich, är genom att erbjuda en allmän plats där medborgare 
kan arbeta tillsammans, både på individuell och samhällelig nivå. Det är viktigt att biblioteken 
kan visa vad det kan och vilken skillnad som det kan göra i samhället. 
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4. Metod och material 

I detta kapitel går vi igenom vår metod och material. Vi tar upp hur vi har gått tillväga i vårt 
urval av empiri och tidigare forskning. Kapitlet är indelat i tre underkapitel där vi inleder med 
metod, går vidare till urval och genomförande och därefter avslutar med etik.  

4.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Vår ambition har varit att undersöka hur bibliotekspersonalen har arbetat med Ida-projektet. 
Eftersom vi inriktat oss på ett speciellt fokus, där vi är intresserade av personliga tankar och 
upplevelser har den bäst lämpade metoden varit kvalitativa intervjuer. Vi har intresserat oss 
för ett specifikt ämne och har funnit det lämpligt att använda en intervjuguide med 
övergripande frågor. Detta till trots, har det varit viktigt att ha en frihet och flexibilitet att 
avvika från de övergripande frågorna när det har behövts, en flexibilitet man har med 
kvalitativa intervjuer (Bryman 2011, s. 414f). 
 
Under intervjuerna har vi använt oss av en intervjuguide (se bilaga 1 & 2). Intervjuguiden har 
använts som en utgångspunkt och grund att falla tillbaka till. I de flesta intervjuerna har det 
blivit ett flytande samtal där vi inte följt intervjuguiden från början till slut. Det är inte alltid 
vi har behövt ta upp alla frågor och informanterna har fått prata fritt. Tre av fyra intervjuer har 
spelats in och transkriberats ordagrant, vid den fjärde fallerade tekniken och vi har därför 
utgått från våra minnesanteckningar. Intervjufrågorna har formats utifrån tidigare forskning i 
ämnet, för att besvara vårt syfte.  

4.2 Urval och genomförande  
 
Vi har använt oss av ett målinriktat urval innefattande de bibliotek som ursprungligen var 
delaktiga i projektet (Bryman 2011, s. 434). Vi har intervjuat fem bibliotekarier på fyra olika 
bibliotek. Enligt den information vi fick om projektet i början av vår efterforskning, rörde det 
sig om sex bibliotek som var med i Ida-projektet. Två av biblioteken avböjde tyvärr vår 
förfrågan om intervju. Det ena med motiveringen att de inte varit delaktiga i projektet och det 
andra med motiveringen att de inte hade tid. Vi har således genomfört fyra intervjuer med de 
bibliotek som ursprungligen var med i projektet. Antalet medverkande bibliotek i projektet 
har inneburit en naturlig avgränsning för studien. Det kan tyckas vara få intervjuer för studien, 
men de genomförda intervjuerna har varit grundliga, mellan en timme och en och en halv 
timme långa. Vi anser därmed att vi fått in tillräckligt uttömmande empiri för studien. Enligt 
Kvale och Brinkmann är det inte mängden intervjuer som är betydelsefullt, utan syftet med 
studien och de medel som finns att tillgå. Med stöd av Kvale och Brinkmann, anser vi att vi i 
vår studie har använt oss av de intervjupersoner som funnits tillgängliga och som är relevanta 
för studien (2009, s. 129f).  

Den första kontakten togs via mejl, här informerade vi om vårt uppsatsämne, samt frågade om 
de kontaktade biblioteken var intresserade av att ställa upp på en intervju. På ett av 
biblioteken var informanterna inte verksamma under perioden för Ida-projektet, men de var 
väl insatta i det fortsatta arbetet efter projektets slut, samt hur de idag arbetar med dess frågor. 
Eftersom denna intervju inte handlar specifikt om Ida-projektet, har vi endast använt denna 
empiri då vi anser att den kan komplettera och förstärka mer allmänna åsikter. Vi anser ändå 
att den har varit till stor hjälp i arbetet, med mycket användbar information.  
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Vi har valt att omväxlande använda begreppet informant och bibliotekarie i texten, vi åsyftar 
då de bibliotekarier som vi har intervjuat. Både informanterna och biblioteken har fiktiva 
namn i studien. Intervjuerna har vi gjort tillsammans för att få en så homogen uppfattning av 
intervjun som möjligt och för att kunna diskutera resultatet utifrån samma premisser. Vi anser 
att det har varit en fördel att vara två vid intervjutillfällena då en har kunnat inta en mer 
observerande roll när den andra ställt frågor och vice versa. 

För att bearbeta vårt material har vi använt oss av en modell utformad av de danska 
biblioteksforskarna Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen och Dorte Skot-
Hansen, från Biblioteket i byudviklingen (2011). Med utgång i deras modell har vi delat in 
vårt resultat under de tre begreppen space, place, relations (se mer under teoriavsnittet), för att 
därefter analysera materialet utifrån vårt syfte och frågeställningar. Vi har läst intervjuerna 
flera gånger och sedan gjort en grovsortering där vi delat in empirin under de tre begreppen 
ovan. Fortsättningsvis har vi valt ut vilka delar av empirin vi funnit relevanta samt lyft fram 
belysande citat. I analysen har vi delat in empirin i olika underkapitel för att tydliggöra vad 
som kommit fram. Det empiriska materialet går att placera in under flera olika rubriker och vi 
finner att gränserna ibland har varit flytande. Våra indelningar är således inte definitiva och 
skulle någon annan göra om analysen med vår empiri, hade det säkerligen blivit en helt annan 
analys. Vi vill också betona att då vi endast intervjuat bibliotekarier i denna studie, är det 
deras tolkning som vi baserar vår analys på. Eftersom de har varit inblandade i projektet är det 
sannolikt att de därmed tenderar att se fördelar framför nackdelar. Vi har försökt ha ett öppet 
förhållningssätt inför vad som sagts.  

Artiklar och övrigt material har vi inte haft något större problem med att finna. Vi började 
med att söka efter uppsatser i BADA och i dessa kom vi i kontakt med ytterligare intressant 
litteratur som sedan ledde oss vidare. Överlag tycker vi att det har varit lätt att få fram 
relevant litteratur. 

4.3 Etik 
 
Det finns en viss risk med att utgå från minnesanteckningar då man inte kan garantera att man 
till 100 % minns rätt. Vi anser emellertid att denna risk minimerats eftersom vi varit två under 
intervjun som har fått samma uppfattning av vad som sagts.  

Både bibliotek och informanter är anonyma i uppsatsen. Även om vi i intervjuerna inte 
diskuterar känsliga ämnen har vi valt att göra biblioteken och informanterna anonyma, detta 
eftersom vi inte kan se någon vinst med att skriva ut deras riktiga namn. Vi inser att det är 
enkelt att ta reda på vilka bibliotek som deltog i projektet om man verkligen vill, då vi inte har 
gett projektet ett fiktivt namn. Det skulle vara svårt att skriva om projektet utan att ange dess 
rätta namn. Informanterna är medvetna om att det blir svårt att garantera total anonymitet. 
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5. Teori 

I detta kapitel går vi igenom vår teoretiska ansats som bygger på en modell utformad av de 
danska biblioteksforskarna Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen och Dorte 
Skot-Hansen i boken Biblioteket i byudviklingen (2011). Vi kommer nedan att gå igenom hur 
författarna använder sig av denna teori, därefter diskuterar vi hur vi använder oss av modellen 
i analysen av vår empiri. 

5.1 Modell över ”biblioteket i byudviklingen” 
 
Författarna menar att dagens bibliotek innebär mycket mer än bokutlåning och att deras roll är 
mer komplex än tidigare. Enligt dem avspeglas detta i bibliotekets förhållande till plats, rum 
och relationer. För att analysera sambandet mellan folkbiblioteket och lokalsamhällets 
utveckling undersöker de bibliotekets förhållande till dessa olika områden. Syftet med deras 
studie är att visa hur bibliotek kan framhäva städerna som kreativa och nyskapande, möta de 
boendes behov av upplevelser och mötesplatser, samt utveckla den kreativitet som finns i 
staden genom nya relationer och samarbeten (2011, s11f).  
 

 

 
Bild 1. Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen 2011, s.16 

 

För att få en bild av bibliotekets del i stadsutvecklingen har de utarbetat en modell där de 
strukturerat sin analys utifrån begreppen place, space och relations, (se bild 1). Utifrån de tre 
områdena har de sedan utvecklat sammanlagt nio olika roller som biblioteket kan ha. 
Författarna använder sig av rollerna för att belysa olika betydelsefulla sidor hos biblioteket. 
Samtidigt som biblioteken bidrar till staden måste det anpassa sig till stadens krav och behov i 
utformning av arkitektur, inredning och relationer (2011, s. 16f). För att visa att det handlar 
om en ömsesidig och pågående relation mellan stad och bibliotek så har författarna valt att 
illustrera det med dubbelriktade pilar. 
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5.2 Vår tolkning av modellen 
 
Vi har valt att använda modellen med utgångspunkt i Ida-projektet för att undersöka 
projektets roller i förhållande till målgruppen. Därmed väljer vi att använda modellen ur ett 
annat perspektiv än vad författarna gör. I stället för att se till hur biblioteket kan vara med och 
påverka i en strategisk stadsplanering, väljer vi att använda modellen som ett analytiskt 
redskap där vi studerar hur biblioteken genom Ida-projektet har arbetat för att nå den aktuella 
målgruppen. 
 

 
Bild 2. Vår tolkning av hur modellen kan användas. 

 
Till skillnad från Hvenegaard Rasmussen et al.´s modell som utgår från biblioteket, så utgår vi 
från Ida-projektet för att på så sätt kunna tolka Ida-projektets olika roller (se bild 2). Det har 
inneburit att vi har tolkat begreppen rörande bibliotekets roll annorlunda än den ursprungliga 
modellen, för att anpassa modellen efter vårt syfte. För att på bästa sätt använda modellen på 
vår empiri har vi valt att skala bort begreppen ikon, upplevelserum och hybrida kulturarenor 
då vi anser att de lämpar sig bättre i Hvenegaard Rasmussen et al.´s analys av stadsutveckling 
och därmed inte är helt användbara i vår studie. Vi har behållit de dubbelriktade pilarna i vår 
modell då vi liksom Hvenegaard Rasmussen et al. anser att rollerna och projektet påverkar 
varandra. För att inte frångå den ursprungliga modellen i allt för stor utsträckning, har vi valt 
att behålla begreppens namn efter författarnas modell, dock med en något försvenskad 
version. 

5.3 Bibliotekets olika roller 
 
Under de tre begreppen place, space och relations har författarna fokuserat på de olika roller 
som biblioteket kan få i relation till stadsutvecklingen. Vi kommer här att gå igenom 
författarnas definition av begreppen, följt av vår tolkning och hur vi kommer att använda oss 
av begreppen i vår analys. 
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5.3.1 Place 
 
Placemaker. Författarna definierar rollen placemaker som betydelsen av bibliotekets 
placering och hur det kan vara en del av en strategisk kulturbaserad stadsutveckling. 
Biblioteket fungerar som en mötesplats och rum med faciliteter, aktiviteter och upplevelser 
som är attraktiva och intressanta för de boende i området. Fokus ligger på att stärka 
närområdet och biblioteket används för att skapa liv i och utveckla stadsdelarna, vilket i sin 
tur kan stärka de boendes livskvalitet (Hvenegaard Rasmussen et al. 2011, s.67). I vår analys 
använder vi begreppet placemaker för att belysa betydelsen av projektets fysiska placering 
och hur det på olika sätt påverkade omgivningen. Vi har insett att vi måste skilja på 
bibliotekets placering och projektets placering. Därmed skiljer sig vår tolkning från den 
Hvenegaard och Rasmussen et. al gör. De utgår från biblioteket som en fast plats i staden 
(ibid.), emedan vi utgår från Ida-projektets fysiska placering. Vi fokuserar därmed på 
innebörden av projektets roll som placemaker och inte bibliotekets.  
 
Katalysator; biblioteket ses som en igångsättare och drivkraft i lokalsamhället för att styrka 
stadsdelens identitet. Hvenegaard Rasmussen et al. ser hur biblioteket kan användas som en 
drivande kraft i överordnade kulturbaserade strategier för att kunna genomföra sociala och 
ekonomiska lyft i samhället (2011, s.79). Vi använder begreppet katalysator för att undersöka 
Ida-projektets eventuella verkan som katalysator och igångsättare för deltagarna, men även 
för övriga inblandade i projektet. Här fokuserar vi på de eventuella olika processer som 
projektet satte igång, samt konsekvenserna av dem. 

5.3.2 Space 
 
Open-minded mötesplats fokuserar på gator och speciellt torg som ett “open-minded” 
stadsrum. Författarna ser hur biblioteket kan fungera som en sådan plats, ett levande rum i 
staden, en attraktiv och inkluderande plats där folk gärna uppehåller sig och dröjer sig kvar. 
Biblioteket kan ses som en ram runt de olika funktioner och aktiviteter som pågår inne i 
byggnaden (2011, s. 118f). Vi använder begreppet för att undersöka Ida-projektets roll som en 
inkluderande mötesplats och en trygg ram kring de aktiviteter som pågick inom projektet. 
 
Public domain ses som en plats i samhället där ett brett utsnitt av stadens befolkning kan 
mötas. Begreppet handlar både fysiskt och socialt om att överskrida gränser och sett från ett 
stadsplaneringsperspektiv kan biblioteket genom sin placering överbrygga gränser i den 
sociala geografin (2011, s.133). Där författarna delvis fokuserar på begreppet som ett 
strategiskt instrument i stadsplaneringen, väljer vi att fokusera på de eventuella möten som 
skedde inom Ida-projektet och hur de aktiviteter som fanns inom Ida-projektet i så fall bidrog 
till dessa. 

5.3.3 Relations 
 
Partnerskaper och kreativa allianser; författarna belyser bibliotekets roll i samarbeten mellan 
olika parter inom den privata och offentliga sfären. De poängterar vikten av att avgränsa 
begreppet från sponsorer, konsulttjänster och olika former av kundrelationer. Partnerskap 
innebär att bägge parter bidrar med resurser och får ut något av samarbetet, vilket i sin tur kan 
bidra till en stadsutveckling på nya plan (2011, s.190ff ). Vi använder oss av begreppet för att 
belysa betydelsen av de olika samarbetena som fanns inom Ida-projektet, samt vilken 
eventuell betydelse det fick för de inblandade parterna. Liksom Hvenegaard Rasmussen et al. 
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undersöker vi samarbeten inom projektet där externa parter gått in med resurser och fått ut 
något av samarbetet. 
 
Kreativa arbetslag4 handlar om hur biblioteket kan stödja och ta tillvara på de kreativa och 
innovativa krafter som finns i staden. Genom att vara en plats där kreativitet ges utrymme kan 
kulturella tendenser som exempelvis DIY-kulturen5 ges utrymme att växa och synas. 
Författarna tycker att det är viktigt att fokusera på ungdomskulturen och deras förehavanden 
för att på så sätt utveckla den kreativa staden ytterligare (2011, s.200ff). Vi vill med detta 
begrepp belysa projektet roll som tillvaratagare och se om projektet eventuellt uppmuntrade 
och tog tillvara på deltagarnas kreativitet och kunskaper. 
     
  

                                                
4  Författarna använder sig här av den danska termen kreative vækstlag, vi har översatt termen till kreativa 
arbetslag då vi anser att den passar bättre i denna studie (Hvenegaard Rasmussen et. al. 2011, s. 200). 
 
5 DIY-kulturen är ett begrepp som Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen använder sig av och står 
för Do-it-yourself. Det översätts enkelt till gör-det-själv-kultur som har blivit sätt att ställa sig utanför 
marknadsekonomin och konsumtionssamhället (2011, s.201). 
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6. Resultat och analys av empirin 

Här nedan följer en presentation av den insamlade empirin från våra intervjuer med de 
aktuella biblioteken. Vi har valt att dela in vår empiri utifrån tre huvudkapitel, space, place 
och relations. Därefter delar vi in varje huvudkapitel i ytterligare två underkapitel vardera 
utifrån de roller som Hvenegaard Rasmussen et al. (2011) använder sig av i sin modell. 
Kapitlet inleds med en kort presentation av de olika biblioteken med tillhörande informant, 
för att därefter gå vidare med vår analys av empirin. 

6.1 Presentation av informanterna 
 
Ida-projektet var en gemensam satsning som startade med stadsbiblioteket och tre 
stadsdelsbibliotek. De ansvariga bibliotekarierna träffades regelbundet och diskuterade de för 
Ida-projektet aktuella frågorna tillsammans. Biblioteken hade även gemensamma 
fokusgrupper med lärare och elever. Dock såg projektet olika ut på varje bibliotek och var och 
en arbetade efter de förutsättningar och behov som fanns i området. En av våra informanter 
menar att det har sett väldigt olika ut på de olika biblioteken vilket gör att det nästan inte går 
att tala om ett Ida-projekt.  
 
På bibliotek A arbetar Ann. Innan Ida-projektet servade Anns bibliotek Malmös komvux-
bibliotek med böcker, men de arbetade inte mot de, för Ida-projektet, specifika målgrupperna 
på något annat vis. En direkt effekt av Ida-projektet var att Lärcentrum startades upp, som nu 
är inne på sitt femte år. Lärcentrum kan sägas vara en förlängning av Ida-projektet, även om 
det finns en del skillnader. Här har målet varit att ta ett bredare grepp om lärandet och rikta 
sig till alla, inte bara målgruppen inom Ida. 
 
Bodil arbetar på bibliotek B, inte heller här fanns några riktade aktiviteter för den aktuella 
målgruppen innan Ida-projektet. Här startades olika tema-träffar där fokus låg på sådant som 
var passande för den aktuella målgruppen. Övriga aktiviteter under projektet var till exempel 
en hälsodag med gymnastik, skridskoåkning, bowling och enligt Bodil fanns det ett stort 
behov av att göra saker efter skolan. Ida-projektet har till stor del påverkat hur man jobbar 
med denna typ av frågor idag. 
 
På bibliotek C arbetar Carin, biblioteket kom in i projektet när planerna redan var igång och 
de missade därmed att vara med och söka projektpengar. Således låg Ida-projektet under 
bibliotekets ordinarie budget från början till slut. Inte heller här fanns tidigare någon tydlig 
riktning mot dessa frågor. Till skillnad från övriga bibliotek har Bibliotek C inte så stort fokus 
på den här typen av frågor idag, dock innebar projektet att man började tänka i nya banor 
kring bibliotekets utbud samt bibliotekets marknadsföring. 
 
Bibliotek D var med i Ida-projektet från start och var ganska aktiva i projektet. Dock var 
bibliotekarien som arbetade med projektet föräldrarledig under tiden för projektet och vi 
träffade istället Diana och Emma. Dessa arbetade inte på biblioteket vid tiden för Ida-
projektet. Denna intervju blev därför lite mer allmänt hållen med fokus på hur biblioteket 
jobbar med denna typ av frågor och målgrupp idag. Vi ser ändå intervjun som väldigt givande 
och informationen har varit till stor hjälp i vårt analysarbete. 
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6.2 Place 
 
Här går vi igenom hur vi anser att empirin platsar under de olika begreppen placemaker och 
katalysator. När vi använder oss av begreppet placemaker och projektets placering i texten, 
syftar vi genomgående på den fysiska placeringen. 

6.2.1 Placemaker 
 
I vår analys utgår vi från Ida-projektets fysiska placering och fokuserar därmed på innebörden 
av projektets roll som placemaker och inte bibliotekets. Vi belyser vilken betydelse den 
fysiska placeringen har haft för genomförandet av projektet och för dess omgivning. 
 
Gemensamt för våra informanter är att de poängterade vikten av att biblioteket låg i närheten 
av skolan och inte nödvändigtvis hemmet, för att deltagarna skulle ta sig dit. Enligt Ann gick 
det hand i hand med ett av Ida-projektets mål närhetsprincipen, vikten av att skapa lärmiljöer 
nära användaren: 
 

...min gissning är ändå att man rör sig i närområdet och det stödjer ju på 
något sätt det som Ida, som var tanken med Ida [...] man använder väldigt 
mycket i sitt närområde (Ann). 

 
Rent allmänt menar Diana att närheten till de aktiviteter som biblioteken tillhandahåller 
spelar en stor roll för att nå nya målgrupper. Hon ser att andra kulturinstitutioner, som 
exempelvis teatern och konsthallen som ligger i centrum, har mycket svårare för att nå ut 
bland allmänheten. Hon tror att de olika stadsdelsbibliotekens placering nära låntagarnas 
hemmiljö underlättar för att nå besökare.  
 
Både bibliotek A och B skapade under projekttiden ett så kallat “Ida-rum” där de samlade det 
stöd som riktade sig till målgruppen med lättläst litteratur, språkkurser, datorer etcetera som 
skulle finnas lättillgängligt för studenterna. På bibliotek C fanns inte utrymme för ett sådant 
rum, istället skapades ett rum för Ida-projektets aktiviteter i en extern lokal. Ann poängterar 
att det faktum att Ida-projektet inte handlade om traditionell biblioteksservice utan fokuserade 
på information, delaktighet och arbete, innebar att Ida-projektet inte nödvändigtvis behövde 
befinna sig på biblioteket.  
 
Carin berättade hur man försökte informera om sitt bibliotek, “här bor ni, här finns också ett 
bibliotek” men de flesta vände sig ändå till det bibliotek som låg närmast skolan. Däremot 
skapade de en attraktiv träffpunkt tillsammans med AIC6 i form av ett språkcafé. Caféet 
placerades i en lokal i en annan stadsdel och var väldigt välbesökt. När detta samarbete avtog 
försökte de starta upp en liknande verksamhet i anslutning till biblioteket, men dit lyckades 
man inte locka några deltagare. En anledning till det tror Carin kan ha varit att den första 
lokalen låg närmare centrum och butiker och att det passade besökarnas vardagsrutiner bättre. 
 
Att Ida-projektet hade aktiviteter på biblioteken som var intressanta, samt samarbetade med 
skolorna, tror både Ann och Bodil har haft stor betydelse för att deltagarna återkommit till 

                                                
6  Arbetsmarknads- och Integrationscenter. Här kan man få hjälp med att söka jobb och som nyanländ flykting 
finns här information om samhället (Malmö stad 2014). 
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biblioteket. Det innebar att deltagarna fann ett fortsatt stöd i biblioteket, även efter projektets 
slut. Bodil menar att när man väl kommit en gång så blir det lättare att fortsätta komma. Hon 
har även sett en ökning bland de kvinnliga besökarna. Från att majoritet tidigare var manliga 
besökare, är det idag nästan en jämlik fördelning. Carin menar att hon känner igen många 
från språkcaféet som hon anordnade med AIC, deltagare som sedan dök upp på biblioteket 
och lånade böcker med sina barn. 
 
Här ser vi hur viktigt det enligt bibliotekarierna var att projektets placering passade in med 
deltagarnas vardagliga rutiner. Att placeringen låg i närheten av skolan var oftast viktigare än 
att placeringen var nära hemmet för att deltagarna skulle ta sig dit. Bibliotek C använde sig 
av en extern lokal, men Carin märkte efter ett försök att flytta den externa lokalen närmre 
biblioteket, att det inte drog till sig besökare på samma sätt. Vi ser även exempel där varken 
närheten till biblioteket eller skolan var avgörande, det var snarare de aktiviteter som ingick 
som var betydelsefulla. Några av biblioteken skapade ett “rum i rummet” genom ett så kallat 
“Ida-rum” innehållande samlat stöd till målgruppen.  

6.2.2. Katalysator 
 
Vi använder begreppet för att undersöka Ida-projektets eventuella roll som katalysator och 
igångsättare för deltagarna men även övriga inblandade i projektet. Vi har undersökt om 
projektet satte igång några viktiga processer och vilka konsekvenser det i så fall fick. 
 
Ida-projektet inleddes med nya samarbeten mellan de olika biblioteken och med lärare och 
elever i SFI. Samtidigt startades det upp nya samarbeten mellan biblioteken och andra externa 
samarbetspartners som exempelvis AIC, Utbildningsförvaltningen, Migrationsverket och 
Röda korset. Dessa olika konstellationer ser vi som en effekt av hur Ida-projektet fungerade 
som en katalysator för att starta upp nya samarbeten. Projektet innebar starten för hur 
biblioteken riktade sig mot en helt ny målgrupp, vuxenstuderande med fokus på SFI, som 
tidigare inte fått något större fokus i de aktuella bibliotekens arbeten. 
 
Enligt Carin fick Ida-projektet hennes bibliotek att ändra sin målgruppsinriktning. Från att de 
tidigare varit fokuserade på barn och pensionärer i området, började de rikta sig mot Ida- 
projektets målgrupp. Hon berättar hur de genom Ida-projektet fick upp ögonen för böcker på 
andra språk i bibliotekskatalogen och vilka som fanns tillgängliga. Tidigare kunde böckerna 
vara inlagda i katalogen som ”arabisk bok”, vilket innebar att de inte gick att söka. De började 
därför ändra om i katalogen så att böckerna blev sökbara samt gallrade böcker som inte längre 
användes. Att bibliotek C började arbeta med en ny målgrupp ledde också till att de blev mer 
medvetna om betydelsen av inredning och skyltning och de började arbeta för att göra 
biblioteksrummet mer enhetligt och lättillgängligt för besökarna. Även Ann tar upp hur Ida-
projektet innebar att de började tänka annorlunda gällande sitt utbud.  
 
Projektet fungerade, enligt bibliotekarierna, även som en katalysator för deltagarna i att få 
kontakt och bli presenterade för delar av samhället som de kanske annars inte skulle komma i 
kontakt med. Bodil berättar om bibliotekets tisdagstema där de bjöd in verksamheter som 
fanns i området så som apotek, räddningstjänst, försäkringskassan med flera. Enligt Bodil 
kom det alltid jättemycket folk, allt från 60 till 120 elever: 
 

Så vi röjde här i mitten på biblioteket och hade, bjöd in till exempel 
familjekommunikatörerna och ungdomskommunikatören och man pratade 
om föräldrarollen respektive ungdomsrollen så att säga (Bodil). 
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Bodil såg att det fanns ett stort behov av att mötas och göra saker utanför skolan och 
anordnade därför aktiviteter som hälsodag med gjympa, bowling och skridskoåkning. 
Deltagarna kom i kontakt med nya arenor i ett sammanhang som de kanske annars inte skulle 
befinna sig i. 
 
Bodil berättar om hur det traditionella språkcaféet som startades upp under Ida-projektet 
banade väg för det arabiska språkcaféet som varit väldigt lyckat. Här byttes rollerna ut och de 
arabisktalande biblioteksbesökarna undervisade svenskar i arabiska. Hon ser detta som en 
ögonöppnare där: 
 

...man fattar som svensk hur otroligt svårt det är att lära sig ett nytt språk [...] 
Man ökar förståelsen för varandra på riktigt…(Bodil) 

 
Hon betonar vidare hur viktigt det har varit för de arabiskatalande att bjuda på någonting, att 
ge tillbaka, vilket har skapat en fantastisk relation: 
 

Då kan man tala om integration på riktigt (Bodil). 
 
Det är intressant att se hur projektet fungerade som ett startskott för vidare aktiviteter utanför 
projektet. På bibliotek A kan vi se hur Ida-projektet banade väg för Lärcentrum som är en 
viktig del av bibliotekets arbete idag. Bodil och Carin nämner båda hur de började med 
datakurser på respektive bibliotek. Aktiviteten började inom ramen för projektet, men det 
visade sig att det lockade en helt annan målgrupp, pensionärer, och aktiviteten 
implementerades därför i den ordinarie verksamheten. Dataundervisningen för SFI-
studenterna och tidningsläsande i grupp, övertogs efter hand av skolorna som började 
använda det som en del av undervisningen. Både Bodil och Ann tar upp att det var aktiviteter 
som lika enkelt och effektivt kunde utföras i skolan.   
 
Vi kan se att projektet enligt bibliotekarierna fungerade som en katalysator på flera olika plan. 
Empirin visar att projektet blev en katalysator för olika typer av samarbeten, mellan de olika 
biblioteken, med lärare och elever i SFI, och med externa samarbetspartners. Vi ser även hur 
projektet fungerade som en katalysator för biblioteken att börja med riktad verksamhet just till 
denna målgrupp, som tidigare inte hade uppmärksammats av biblioteken. Det framkommer att 
det fanns ett stort behov bland deltagarna att göra saker utanför skolan och här fick projektet 
en roll som katalysator i att starta igång dessa aktiviteter. Deltagarna kom därmed i kontakt 
med delar av samhället som de annars kanske inte skulle kommit i kontakt med. Vidare 
framkommer det i intervjuerna hur en del av projektets aktiviteter övergick i skolans regi samt 
hur projektet bidrog till att nya aktiviteter startades upp utanför projektet. Även för 
biblioteken fungerade projektet som en katalysator genom att bibliotekarierna började 
reflektera över respektive biblioteks arbetssätt. De ändrade målgruppsinriktning, såg över 
bibliotekskatalogen, samt började reflektera över bibliotekens inredning och utbud för att 
bättre anpassa sig till målgruppen inom projektet. 

6.3 Space 
 
Detta avsnitt fokuserar på projektets funktion som en öppen och neutral mötesplats, vilket vi 
undersöker under rollen som open-minded mötesplats. Vidare undersöker vi rollen som public 
domain, och de eventuella möten som möjliggjordes genom projektet, samt vilka 
konsekvenser dessa möten i så fall fick.  
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6.3.1 Open-minded mötesplats 
 
Vi använder begreppet ovan för att belysa Ida-projektets eventuella roll som en inkluderande 
mötesplats samt som ett ramverk kring de aktiviteter som pågick inom projektet. Vi 
undersöker projektets funktion som en trygg plats som skapar förtroende och där deltagarna 
känner sig inkluderade. Vi ser i första hand projektet som en open-minded mötesplats, men då 
projektet i huvudsak befinner sig i biblioteket blir det här stort fokus på biblioteket som plats. 
 
Det framkommer i flera intervjuer att biblioteket spelat en viktig roll som komplement till den 
skolmiljö som majoriteten av Ida-projektets deltagare befann sig i. Ann menar att biblioteket 
är en bra läroplats: 
 

...skolan kan vara lustfylld och motiverande, men ibland kan man behöva 
ett ställe där man känner att man är lite friare och blir mer sedd som en 
individ samtidigt som man inte blir bedömd, allting slutar inte med hur 
duktig man är eller vilket betyg man får (Ann). 

Ann fortsätter med att hon tror det finns en poäng i att man går in i en annan miljö så som 
bibliotek är, där det tydligt signaleras att man inte kommer följa upp resultatet. Även lärarna 
tryckte enligt Ann på vikten av att bedriva aktiviteterna på biblioteket och inte i skolan, 
poängen för eleverna var att de träffade andra utanför skolan. Ida-projektet och biblioteket 
som plats fick en funktion som en open-minded mötesplats, där deltagarna enligt våra 
informanter kände sig trygga och sågs som jämlika individer. Ida-projektet kunde fungera 
som en inkluderande ram kring de aktiviteter som pågick, där deltagarna kände sig trygga att 
prestera på ett annat vis än vad de gjorde inom skolans ramar. 
 
Liksom Ann diskuterar Diana vikten av att inte bli bedömd på biblioteket. När vi pratar om 
samarbeten och det öppna klimatet som genomsyrar bibliotek, tar hon upp att biblioteket 
måste vara medvetet om vem de “släpper in”. Hon menar vidare att det inte är självklart att 
biblioteket vill bjuda in till exempel försäkringskassan eller arbetsförmedlingen för att 
informera om sin verksamhet, då det kan det bli en krock med besökarna. Detta eftersom 
dessa myndigheter har ett mer övervakande uppdrag: 
 

Biblioteket ska ju vara så väldigt, väldigt inkluderande och om man tar in 
myndigheter så har vi nog tyckt att vi är ute på lite fel väg (Diana). 

 
Hon poängterar att eftersom folkbiblioteket är en öppen institution, vill besökarna inte träffa 
till exempel sin arbetsförmedlare där, då det kan vara känsligt. Det faktum att hon resonerar 
över vilka externa partners som ska tas in på bibliotek, menar vi visar att Diana värnar om 
biblioteket som en open-minded mötesplats och att hon reflekterar över dess betydelse. 
 
Att biblioteket fungerar som en neutral plats är enligt Bodil viktigt. En av hennes regler i 
språkcaféet var att inte diskutera religion eller politik eftersom det fanns mycket åsikter och 
lätt kunde leda till en tråkig stämning: 
 

Det är en neutral mötesplats där alla är välkomna i alla åldrar. Och folk vet 
om det helt enkelt, så för det mesta är det lugnt och trevligt (Bodil). 

 
För att biblioteket ska kunna fungera som en trygg och inkluderande plats där besökarna 
känner sig avslappnade, är det viktigt att biblioteket har en viss förkunskap om de olika 
målgrupperna. Emma och Diana menar att bibliotekspersonalen ibland kan vara naiv och ha 
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dåliga förkunskaper om andra kulturer och deras förutsättningar. För Carin innebar Ida-
projektet att hon blev varse om bland annat detta. Hon upptäckte att böckerna inom en viss 
språkgrupp inte lånades ut på bibliotek C. När hon frågade en besökare om detta, förklarade 
hen att deras språk inte lärdes ut i skolorna, vilket innebar att de endast kunde tala och inte 
läsa sitt språk.  
 
Gemensamt för alla deltagande bibliotek har varit att våra informanter har sett en koppling 
mellan Ida-projektet och deltagarnas fortsatta besök. Carin tror att mötena på språkcaféet som 
anordnades tillsammans med AIC sänkte tröskeln för att sedan gå till biblioteket, något som 
deltagarna tidigare hade sett som en ovan miljö. När de väl hade träffat Carin i annat 
sammanhang blev det lättare att komma till biblioteket. Det visar att Ida-projektet verkade 
inkluderande för deltagarna och att det kan ha bidragit till att de valde att återkomma till 
biblioteket. 
 
I detta avsnitt blir det tydligt att projektet öppnade upp för en open-minded mötesplats. Det 
tydliggörs att biblioteket spelade en viktig roll som komplement till den skolmiljö deltagarna 
befann sig i. Enligt informanternas utsagor spelade det en roll att deltagarna gick in i en annan 
miljö där de inte blev bedömda vare sig som individer eller utifrån sina prestationer och att 
bibliotekets öppna klimat bidrog till att deltagarna kände sig trygga. Det framkommer även att 
det var värdefullt att bibliotekarierna hade tagit del av aktuella förkunskaper i form av språk 
och kulturella förutsättningar.   

6.3.2 Public domain 
 
Begreppet public domain handlar om att både fysiskt och socialt överskrida gränser och vi 
fokuserar på att de eventuella möten som skedde inom Ida-projektet. Vi belyser vilka möten 
som projektet genom sin placering och sina aktiviteter möjliggjorde för deltagarna. 
 
Bodil berättade hur de från boksamtal övergick till filmsamtal där SFI-studenterna först läste 
en bok och sedan gemensamt såg filmen i klassrummet. Därefter avslutade de med en 
diskussion på biblioteket. Utifrån denna aktivitet skapade Bodil ett nytt koncept som hon 
kallade “berättelsen i centrum”. Här delades gruppen in i mindre grupper som turades om att 
fabulera ihop en berättelse, varpå de berättade den för övriga deltagare. Så fick resten av 
gruppen lyssna och därefter återberätta berättelsen för att se om de hade förstått: 
 

Det var väldigt kul och väldigt lyckat också. Så kom man igång med 
samtalen, började prata och vågade prata utan att känna sig utpekad. Alltså 
man berättade varandras berättelse så man slapp stå där med skammen 
(Bodil). 

 
Projektet skapade en mötesplats med aktiviteter där deltagarna kände sig trygga att prata fritt 
med varandra. Här blev formen för aktiviteten en viktig faktor för att deltagarna skulle våga 
börja prata med varandra. 
 
Enligt Ann blev filmvisningarna på bibliotek A väldigt populära och ett lätt sätt att träffas. 
Här samlades deltagare från många olika skolor och träffarna på biblioteket blev extra 
givande då de träffade andra i samma målgrupp som de annars inte mötte. Ann talar även om 
språkcaféet, som fortfarande är pågående, och de positiva möten som sker där. Hon menar att 
det är en aktivitet där det händer väldigt mycket: 
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Där blir man kompisar, alltså man skulle inte blivit kompisar annars, det kan 
jag lova. En del fortsätter att träffas utanför de här språk-caféerna, där får 
man svenska vänner, det är ingen garanti men det händer och man får liksom 
kontakt med en annan del av samhället (Ann). 

Liknande möten kan ses även på bibliotek B och C i deras språkcaféer vilka öppnade upp för 
möten mellan deltagare från olika kulturer med olika erfarenheter. Språkcaféet som bibliotek 
C startade tillsammans med AIC blev för många en fast punkt i tillvaron som besöktes varje 
dag. Carin höll “traditionella” språkcaféer medan någon annan till exempel bakade, eller höll 
någon annan form av undervisning. Det blev en mötesplats där deltagarna inom gruppen hade 
möjlighet att möta personer som befann sig i samma livssituation och vi kan se hur Ida-
projektet enligt våra informanter möjliggjorde möten mellan personer och olika grupper av 
deltagare. 
 
En annan aktivitet som påbörjades på bibliotek A under Ida-projektet, som fortfarande är 
återkommande, är SFI-utställningarna. Bibliotekarierna började intressera sig för 
verksamheten på SFI och Ann berättar att de var nyfikna på SFI-studenterna och vad de 
gjorde om dagarna: 
 

Vi tänkte att det fanns mycket fördomar om det. Vi visste nästan ingenting 
och tänkte att det måste ju vara superintressant för allmänheten vad SFI-
eleverna gör (Ann). 

 
Ann betonade att det var betydelsefullt för de SFI-studenter som gjorde de olika 
utställningarna, då bibliotekarierna också bjöd in andra skolor. Hon såg ett värde i att de fick 
visa upp sig för sin egen skull samt för andra skolor. Återigen ser vi hur genom 
informanterna blev tydligt att Ida-projektet fungerade som ett verktyg för att skapa möten 
över gränser. SFI-utställningarna gjorde att deltagarna fick ta del av varandras verksamheter, 
visa vad de höll på med och dela med sig av sina kunskaper. Ibland gjorde deltagarna 
utställningar utifrån bibliotekets tema och ibland valde de själva tema, någon gång gjorde de 
filmer om Malmö. Det skapade dels en mötesplats mellan SFI-eleverna och allmänheten, dels 
mellan de olika skolorna. Ann tar upp hur viktigt det är att ge folk utrymme så att de kan lösa 
sina problem själva: 
 

...då växer man och folk tar egna initiativ och bibliotek är en jättebra plats för 
det (Ann). 

 
Ann påpekar även vikten av biblioteket som mötesplats där det finns möjlighet att träffa en 
stor variation av människor: 
 

...världar, klasser inte bara ursprungsland, modersmål eller olika språk utan 
det är ju olika klasser, olika åldrar, det är helt fantastiskt (Ann). 

 
Efter våra informanters utsagor ser vi hur projektet bidrog till att skapa en trygg mötesplats 
där deltagarna tilläts att prata fritt utan att känna sig utpekade. Projektets olika aktiviteter 
bidrog till möjligheten att få både svenska och utländska vänner, men även till att få kontakt 
med människor från andra skolor och stadsdelsområden som befann sig i samma livssituation. 
Inom projektet bidrog aktiviteterna till gränsöverskridande umgängen och projektets funktion 
som public domain främjade inte bara möten inom gruppen utan även med biblioteket och 
dess personal. 
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6.4 Relations 
 
Här nedan kommer vi att analysera vår empiri under området relations, vilket syftar på 
projektets del i olika relationer. Vidare sorterar vi in vårt material under begreppen 
partnerskap och kreativa allianser samt kreativa arbetslag. 

6.4.1 Partnerskap och kreativa allianser 
 
Vi använder oss av begreppen ovan för att belysa betydelsen av de olika samarbetena inom 
Ida-projektet, samt vad de har betytt för de inblandade parterna. Vi undersöker samarbeten 
där bägge parter gått in med resurser och fått ut något av samarbetet. 
 
Ida-projektet i sig började som en kreativ allians då projektet utformades av en styrgrupp. 
Denna grupp bestod av samordnare från de olika biblioteken, rektor för SFI-utbildningen, en 
representant från Utbildningsförvaltningen och en från AIC, där alla bidrog med olika 
kompetenser och kunskaper (Agborg & Berger 2009). Vidare träffades bibliotekarierna från 
de olika biblioteken med jämna mellanrum, samt bibliotekarierna och fokusgrupper bestående 
av deltagare, respektive lärare. 
 
Ann betonade vikten av det samarbete med SFI-lärare och utbildningsförvaltningen som 
startade med Ida-projektet och som de än idag har stor nytta av inom Lärcentrum: 
 

Nätverket med SFI-lärare, det har gjort att vi får tips om böcker, vi har 
jättelätt att kontakta dem, det är några sådana här som vi har jättebra kontakt 
med, som vi kan fråga om vad som helst och ge feedback på sådant som vi 
inte har någon aning om när det gäller just nivåer och litteratur (Ann). 

 
Samarbetet blev betydelsefullt för bägge parter, inom projektet fick bibliotekarierna en 
värdefull kunskap om litteratur och nivån på litteratur, samtidigt som lärarna fick ett viktigt 
stöd i sitt arbete och i sin undervisning. I intervjun med Carin kom det fram att deras 
språkcafé som var ett samarbete med AIC, blev en succé som var väldigt välbesökt. Här ser 
vi hur samarbetet mellan Ida-projektet och AIC var fruktsamt för bägge parter och hur de 
tillsammans bildade en kreativ allians. Genom att de gick in i samarbetet med olika 
kompetenser och kunskaper ledde det till ett varierat och rikt utbud av aktiviteter för 
deltagarna. 
 
Att det blev en kontinuitet i träffarna på språkcaféet gjorde att Carin lärde känna besökarna 
väl. När hon skulle beställa ny litteratur till biblioteket kunde hon ta hjälp av dem som 
referensgrupp. Relationerna mellan Carin och hennes referensgrupp blev ett ömsesidigt 
utbyte där alla parter fick ut någonting, Carin fick hjälp att köpa in litteratur och deltagarna 
blev delaktiga i bibliotekets arbete. 
 
Carin fick också hjälp med litteraturinköp av en arabisktalande kvinna som arbetade på 
språkcaféet. Hon kunde förklara hur områdena såg ut i de arabisktalande delarna, vilket hon 
vid ett tillfälle höll föredrag om för stadsbibliotekets personal. Samarbetet ledde till att 
kvinnan till slut startade ett eget förlag där hon köpte in litteratur och hjälpte biblioteket med 
inköp. Bodil berättar om en turkisk- och arabiskspråkig medarbetare som hjälpte till att höja 
förtroendet bland de arabiskspråkiga deltagarna: 
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...hon kunde förklara saker som vi inte lyckades förklara, hon kunde vara 
med och tolka och så vidare [...] man kan säga att vi i och med henne har 
byggt upp ett jätteförtroende (Bodil). 

Genom att dra nytta av de språkliga och kulturella kompetenser som fanns både i projektets 
närområde och inom den gruppen av studenter, startades nya samarbeten mellan projektet och 
deltagarna. Deltagarnas förkunskaper uppmärksammades och tillvaratogs av biblioteket och 
bägge parter kunde bidra med olika kompetenser i en kreativ allians. 

I detta avsnitt blir det tydligt hur många olika typer av allianser som skapats inom projektet 
samt hur betydelsefulla de var. Vi ser Ida-projektets styrgrupp som en kreativ allians där 
många olika parter, med olika fokus och kompetenser samarbetade vilket resulterade i vinster 
både för målgruppen och övriga inblandade. Mellan de olika biblioteken och fokusgrupper 
innehållande SFI-lärare och studenter skapades, genom regelbundna träffar, kreativa 
allianser. Bibliotekarierna fick därigenom kunskap om målgruppen och deltagarna blev 
inkluderade i arbetet och fick möjlighet att påverka arbetet. Även mellan bibliotekarier och 
deltagare, skapades värdefulla samarbeten som ledde till viktiga utbyten för de inblandade 
parterna. På flera håll har de allianser som skapades inom projektet visat sig vara 
betydelsefulla och har fortsatt även efter projektets slut. 

6.4.2 Kreativa arbetslag 
 
Vi vill med begreppet kreativa allianser belysa hur biblioteken genom projektet tog tillvara på 
deltagarnas kreativitet och deras tidigare kunskaper. 
 
Enligt Bodil försökte de hitta aktiviteter där deltagarna kände sig så delaktiga som möjligt: 
 

Så då gjorde vi en manual som dom själva skulle ta hand om som hette “hitta 
på bibblan”. Det innebar att deltagarna själva fick sätta samman sin manual 
över biblioteket och lära sig att hitta på biblioteket (Bodil). 

 
Ann poängterar igen att det var viktigt att deltagarna fick visa vad de kunde och gjorde på 
biblioteket, att de hade någonting att ge. Vi kommer här återigen in på de återkommande 
utställningarna SFI-utställningarna, där studenterna fick visa vad de höll på med i skolan 
genom att själva skapa sin utställning. Ann påtalar att det var ett utmärkt sätt att få veta mer 
om elevernas lärprocesser och därmed få bättre kunskap om hur biblioteket kunde möta dem 
på bästa sätt. Hon menar vidare att: 
 

Man ska kunna få stöd i sitt lärande men man ska också kunna få vara i 
centrum och få producera tycker jag, den typen av aktiviteter är helt 
fantastiska (Ann). 

 
Hon berättar vidare om en döv kvinna som tränat upp sitt tal och som höll en föreläsning: 
 

Hon stod där och föreläste om socker, varför det var dåligt och så stod hon 
där och gjorde sådana här dzzz [gör ett brummande ljud], juicer helt utan 
socker och så fick man smaka. Det var så häftigt för det blev så interaktivt 
(Ann). 

 
Ann berättar fortsättningsvis om ett foto-story-projekt där eleverna fick skriva manus, 
fotografera samt skriva bildtexter till fotona. På biblioteket hjälpte bibliotekarierna dem att 
lägga upp bilderna samt göra inspelningar av texterna: 
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...det var jätteroligt och jättebra träning för där kunde man säga så, det förstår 
jag inte, de fick ju helt enkelt skärpa sitt uttal (Ann).  

 
Hon påtalar återigen att hon tror att eleverna tyckte det var skönt att göra det med 
bibliotekarierna eftersom det blev en uppsluppen och avslappnad stämning. Här fick 
deltagarna utrymme att vara kreativa och styra över arbetsprocessen. Det innebar en 
delaktighet för deltagarna att de själva var de som bestämde hur arbetet skulle se ut och vad 
som skulle vara med. Ann påtalar också i detta sammanhang hur viktigt det var att bli sedd 
och att det fanns någon som lyssnade på en. Projektet fick här en roll som tillvaratagare av 
deltagarnas kreativitet och viljor. 
 
Våra informanter betonar vikten av delaktighet, vilket även var ett av Ida-projektets delmål. 
Utifrån den information vi fått av de medverkande bibliotekarierna, så menar vi att projektet 
genomgående använde ett inkluderande arbetssätt. Bibliotekarierna tar upp betydelsen av att 
studenterna fick visa vad de kunde och känna att de hade någonting att ge genom att själva 
producera och vara i centrum. Det betonas även hur dessa kreativa aktiviteter bidrog till att 
lätta upp lärandeprocessen. 
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7.  Slutdiskussion 

I detta stycke besvarar vi våra olika forskningsfrågor i separata avsnitt samt drar paralleller till 
relevant litteratur och tidigare forskning. Därefter sammanfattar vi dessa, samt diskuterar hur 
vi anser att de besvarar vårt syfte. 

7.1  Har projektets fysiska placering haft någon betydelse för projektets 
genomförande?  
 
Genom empirin har vi försökt att belysa betydelsen av projektets fysiska placering, genom 
rollen som placemaker. Vi har insett att vi måste skilja på bibliotekets placering och projektets 
placering. Då projektet är rörligt och inte bundet till en plats liksom biblioteket, finner vi att 
vår tolkning av begreppet därmed skiljer sig från den tolkning som Hvenegaard Rasmussen et 
al. gör. I deras applicering av begreppet utgår de från betydelsen av biblioteket som en fast 
plats i staden och vad biblioteket och dess innehåll därmed får för betydelse för 
lokalsamhället (2011, s.67). I vår tolkning ser vi hur projektets övriga roller och innehåll 
rymdes inom projektet och hur de därmed följer med projektets placering och funktion som 
placemaker. Projektet och dess placering och var flexibla, i motsats till biblioteket som plats. 
Vi menar att projektets placering och dess möjlighet till att vara flexibel därmed även fick en 
stor betydelse för de övriga rollerna.  
 
Muddiman et al. såg att en av anledningarna till att biblioteken i deras studie lyckades med 
social inkludering, var att bibliotekarierna arbetade både i och utanför biblioteksbyggnaden. 
På så sätt kunde både de fysiska och psykiska gränser, som byggnaden för många innebar, 
överskridas och biblioteket kunde verka på en mer neutral mark (2000 s. 44f). Utifrån våra 
informanters utsagor menar vi att även biblioteken inom Ida-projektet hade en fördel av att 
arbeta i projekt när de skulle nå den nya målgruppen. Det genom att biblioteken kunde placera 
sig utanför bibliotekets traditionella fysiska gränser för att möta deltagarna. Projektet var inte 
fysiskt bundet till biblioteket som plats, vilket innebar en flexibilitet. Ett exempel på det var 
bibliotek B som anordnade träffar utanför biblioteket där man till exempel bowlade och 
bibliotek C som anordnade sina språkträffar i en extern lokal. 
 
Hvenegaard Rasmussen et al. menar att bibliotek genom sin placering i gränslandet mellan 
stadens olika sociala områden kan binda dem samman i rollen som public domain. Författarna 
menar att biblioteket då kan fungera som en länk mellan de traditionella sociala gränserna där 
människor i området kan mötas (2011, s.133). Vi menar att projektet genom sin placering får 
en liknande funktion och att det därmed kan fungera som en plats utanför biblioteket, där 
biblioteket och deltagarna kan mötas. Genom att projektet kan placera sig utanför bibliotekets 
traditionella gränser, kan det fungera som en mötesplats där möten mellan bibliotek och 
deltagare kan ske. Carin berättar att hon tror att mötena på språkcaféet som anordnades 
tillsammans med AIC, sänkte tröskeln för att sedan återkomma privat till biblioteket, något 
som deltagarna tidigare hade sett som en ovan miljö. Att de hade träffat Carin i annat 
sammanhang, tror hon bidrog till att det blev det lättare att komma till biblioteket. Utifrån 
Carins erfarenheter menar vi att Ida-projektet fungerade som en länk mellan biblioteket och 
deltagarna, vilket fick dem att återkomma. Vårheim drar liknande slutsater från sin studie av 
ett projekt som vände sig till mexikanska immigranter i USA. Där iakttog han hur familjer 
och studenter, som tidigare inte haft något förtroende för eller använt sig av biblioteket, efter 
projektet återkom och började använda sig av biblioteket (2014b, s. 267).   
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Vi ser att rollen som katalysator har haft en viktig funktion för projektet, som har satt igång 
processer på många olika plan både hos deltagarna, bibliotekarierna och biblioteken. Mycket 
av det som startades upp under Ida-projektet lever fortfarande kvar i bibliotekens nuvarande 
arbetssätt och tankar kring hur biblioteken ska arbeta. Att biblioteken inledde ett samarbetade 
med en redan etablerad institution som SFI tror vi har varit en förutsättning för att nå 
målgruppen som de arbetade med i projektet. Genom att arbeta i den flexibla formen som 
projektet innebar, menar vi att ett sådant samarbete underlättades. I Muddiman et al.´s studie 
iakttog de att en viktig faktor för att biblioteken i deras studie skulle lyckas med social 
inkludering, var att det fanns ett väl uppbyggt samarbete med andra lokala myndigheter. Vi 
menar att den samarbetsformen underlättades av projektformen, vilket tillät biblioteket att 
vara mer flexibelt så att det kunde anpassa sig efter de olika samarbetspartners. Även 
Elbeshausen och Skov betonar hur viktigt det är för biblioteken att skapa nätverk i 
lokalsamhället. De menar att samhället bör samarbeta mer med de olika nätverk som finns 
inom de etniska minoriteterna och betonar vikten av ett långsiktigt arbete där relationer byggs 
upp över tid (2004, s. 135, 139). 
 
Närheten till skolorna eller andra aktuella samarbetspartners som AIC, var betydelsefullt för 
att deltagarna skulle hitta dit och en förutsättning för projektet. Betydelsen av projektets 
fysiska placering, kan vi bland annat se på det externa språkcaféet som bibliotek C höll i. 
Trots ett väl inarbetat koncept så fungerade det inte att flytta det till en ny lokal som låg 
närmare biblioteket.  

7.2    Har projektet främjat möten inom gruppen?  
 
Vi har undersökt hur projektet har fungerat som en trygg och öppen plats genom sin roll som 
open-minded space. Vi ser att rollen följer projektet och dess deltagare och inte är bundet till 
biblioteket som plats. Det skiljer vår tolkning från Hvenegaard Rasmussen et al.´s tolkning, 
som studerar biblioteket som plats. Utifrån informanternas utsagor ser vi att det har varit av 
stor betydelse att projektet och biblioteket fungerade som en alternativ miljö till skolan, men 
även att formen på aktiviteterna var betydelsefullt. Bodil beskriver hur de med “berättelsen i 
centrum”, fick deltagarna att våga prata utan att någon kände sig utpekad.  
 
Ann poängterade det väsentliga i att aktiviteterna utfördes på biblioteket istället för i skolan, 
något som bidrog till att deltagarna kunde prata fritt och avslappnat. Hon berättade att lärarna 
såg ett behov hos deltagarna att träffa någon utanför skolan, som hade en annan roll än 
lärarna. Även Stigendal ser bibliotekets och skolans uppdrag som skilda. Han menar att 
bibliotekets roll inte är att vara bedömande eller att se till att folk lär sig, utan det är lärarnas 
och skolans uppgift (2008 s. 85). Det stämmer överens med de tankar som Ann och Diana har 
kring bibliotekets roll som en icke-bedömande plats. Det visar att våra informanter var måna 
om att behålla synen på biblioteket som en trygg plats, den inställning i samhället som vi kan 
se i Höglunds sammanställning av SOM-undersökningen (2010, s. 17). Vi ser även att 
bibliotekarierna överförde uppfattningen om biblioteket som en trygg plats vidare inom 
projektet. I språkcaféet på bibliotek B var en regel att inte diskutera religion eller politik med 
syftet att vara en neutral och trygg plats där alla kände sig välkomna. Vi menar att projektet 
genom sin roll som open-minded space, en plats där deltagarna har känt sig trygga, har 
möjliggjort och lagt en grund för möten.  
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Tidigare forskning visar hur bibliotekets neutralitet gör biblioteket till en trygg och 
demokratisk plats för majoriteten av människor (Matarasso 1998; Audunson 2004; Höglund 
& Wahlström 2009; Vårheim 2008). Vårheim menar att biblioteket i egenskap av att inneha 
högt förtroende gör det till en plats där lågintensiva möten kan ske. Det faktum att vi 
exponeras för andras värderingar och intressen minskar osäkerheten inför sådant vi inte 
känner till. När detta sker kan tillit och förtroende växa och lågintensiva mötesplatser 
möjliggör för gränsöverskridande möten (Vårheim 2008, s.879). Detta är något som bekräftas 
av våra informanter, som menar att det är värdefullt att träffa människor med annan 
yrkesidentitet och bakgrund. Vi ser Ida-projektet som en lågintensiv mötesplats genom att det 
fungerar som en träffpunkt för individer med olika bakgrund och värderingar. De är samlade i 
detta forum i egenskap av att vara vuxenstuderande och som en del av Ida-projektet. 
Samtidigt blir projektet i egenskap av att det finns strukturerade möten med bibliotekarier och 
för gruppen utformade aktiviteter, en högintensiv mötesplats (Audunson 2005, s. 436).  
 
I Malmökommissionens rapport förespråkar man mötesplatser där sammanhållning mellan 
olika typer av grupper och individer uppmuntras. Vikten av att bygga in mötesplatser i 
bostadsområden som underlättar möten, framhålls i rapporten. Möjligheten till möten i en 
offentlig miljö ses som ett medel att öka tilliten och därmed stärka lokalsamhället (Stigendal 
& Östergren 2013, s. 77). I rapporten framhålls därför vikten av föreningsliv och kulturella 
arrangemang, där olika grupper av människor med gemensamma intressen möts, vilket 
främjar både det överbyggande och det sammanhållande sociala kapitalet (s. 74f). Vi ser här 
likheter mellan den högintensiva och lågintensiva mötesplats som vi menar att projektet utgör 
och menar att även Ida-projektet främjade den här typen av möten. Det genom att vara en 
plats där olika grupper av människor kunde mötas, men med skolan och aktiviteterna som en 
gemensam nämnare.  
 
Bibliotekets roll som public domain, definieras av Hvenegaard Rasmussen et al. som en plats 
där ett brett utsnitt av samhällets befolkning kan mötas (2011 s. 133). Här skiljer sig vår 
tolkning från den Hvenegaard Rasmussen et al. gör. Genom empirin kan vi se att möten 
endast var möjliga inom projektets ramar och endast de som ingick i projektet hade möjlighet 
att mötas. De möten som skedde var inom projektet, mellan de olika deltagarna, med personal, 
bibliotek och inbjudna samhällsaktörer. Spontana möten med allmänheten rymdes därför inte 
inom projektet utan behövde bjudas in, vilket skedde genom exempelvis SFI-utställningen 
och språkcaféer. Ann menar att de båda aktiviteterna bidrog till att människor som annars inte 
skulle ha mött varandra möttes, men att det var svårt att få allmänheten att komma dit.  
 
Vi ser även att mötet med biblioteket som institution var viktigt. De möten som skedde inom 
projektet rörde inte bara mänskliga kontakter, ytterligare något som skiljer vår tolkning ifrån 
Hvenegaard Rasmussen et al. (ibid.). Vi menar att mötet med biblioteket var viktigt för 
deltagarna och att projektet kunde användas för att introducera deltagarna till biblioteket. Att 
det lyckades ser vi bland annat genom att deltagarna återkom till biblioteket efter projektet. 
Här ser vi att även mötet med bibliotekarierna var av stor betydelse eftersom de 
representerade biblioteket i mötet med deltagarna, något som också Stigendal kommer fram 
till (2008, s.74). 
 
Lokalen som bibliotek C hade i samarbete med AIC, blev för många en fast punkt i tillvaron 
där man regelbundet möttes. Det skapade en form för trygghet och stabilitet och här kunde 
man möta människor som befann sig i samma livssituation som sig själv, samtidigt som man 
kunde göra nya bekantskaper. Ann menar att framförallt språkcaféerna bidrog till att deltagare 
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blev vänner även utanför biblioteket. Även Matarassos studie visar exempel på hur deltagarna 
inom ett projekt fortsatte att träffas regelbundet efter projektets slut och hur det utvecklades 
till att bli något varaktigt. Han såg hur träffarna bidrog till att medlemmarna utvecklade sitt 
självförtroende, fick nya kontakter och att de genom sitt engagemang fick en ny delaktighet i 
samhället (1998, s.24).  

7.3 Hur har biblioteken inom projektet arbetat för att inkludera den aktuella 
målgruppen i samhället?  
 
Vi ser hur Ida-projektet medvetet satsade på att arbeta inkluderande med sina deltagare. 
Genom att använda sig av en fokusgrupp med lärare och en med elever, fick deltagarna 
möjlighet att bidra till projektets utformning. Här ser vi betydelsen av rollen som kreativ 
allians och partnerskap. Hvenegaard Rasmussen et al. definierar partnerskap som en relation 
där bägge parter för med sig resurser och får någonting ut av samarbetet (2011, s. 160). I de 
samarbeten som pågick inom projekten tycker vi oss se hur den definitionen uppfylldes på 
olika sätt. Deltagarna blev inkluderade i sammanhanget och fick en möjlighet att göra sig 
hörda, samtidigt fick bibliotekarierna inom projektet ny kunskap om målgruppens behov och 
önskemål. Liknande erfarenheter av användandet av referensgrupper har Myhre et al. från 
projektet ESME. Där fick de genom en referensgrupp kunskaper om vad de boende 
efterfrågade för aktiviteter och vad de hade för behov, samtidigt som deltagarna blev 
inkluderade i processen (2012, s. 84ff).  
 
Kann-Christiansen och Andersen har i sin studie identifierat att många grupper och individer i 
samhället inte blir sedda och saknar erkännande som grupp eller individ. Det ses som ett 
grundläggande problem, och de menar därför att biblioteken bör eftersträva att vara en plats 
där man blir sedd och på så sätt får ett erkännande som individ (2007). Utifrån informanternas 
utsagor menar vi att deltagarna, genom deras medverkan i referensgruppen och i kontakt med 
bibliotekarierna, blev sedda och inkluderades i arbetet. Genom att bibliotekarierna tog del av 
och lyssnade på deltagarnas önskemål och behov, sågs de som individer. På bibliotek C ser vi 
ett exempel på det, där Carin tog hjälp av deltagarna när det gällde inköp och referenser, 
vilket innebar att deltagarna kunde bidra med sina kunskaper. Liknande erfarenheter har 
Stigendal, som menar att biblioteket är en viktig plats för att bli sedd. I sin studie kommer han 
bland annat fram till att bibliotekets viktigaste tillgång är personalen. Han menar att 
besökarna i mötet som uppstår med personalen, blir bekräftade och även delaktiga i 
bibliotekets sociala sammanhang. Det gör dem därmed delaktiga i den del av samhället där 
biblioteket ingår (2008 s, 74).  
 
Att biblioteken inom projektet arbetade med den omgivande närmiljön ser vi som ett 
inkluderande arbete. Vi menar att Ida-projektets aktiviteter bidrog till att deltagarna lärde 
känna sin närmiljö, dels genom att göra saker utanför biblioteket i staden, men också genom 
att arbeta med tema kring staden i till exempel SFI-utställningarna. Matarasso såg i sin studie 
hur aktiviteter med lokal förankring bidrog positivt till hur deltagarna såg på sin omgivning 
och att det gjorde att de kände sig mer delaktiga och inkluderade i samhället. En majoritet av 
deltagarna i Matarassos studie upplevde en förbättrad hälsa och många kände sig lyckligare 
(1998, s. 35f, 40). Här ser vi även kopplingar till Malmökommissionens rapport där man 
förespråkar att “nätverk, stöd, deltagande i samhällslivet och samhörighet” är av stor 
betydelse för hälsan. I rapporten ses ett samband mellan att man som individ känner sig 
inkluderad i sin närmiljö och en upplevd förbättrad hälsa (Stigendal & Östergren 2013, s. 74).  
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Kann-Christiansen och Andersen (2007) samt Muddiman et al. (2000) menar att biblioteken 
måste omvärdera sin roll. Biblioteken behöver bli medvetna om vilken service som är relevant 
för olika grupper och vad de behöver i sin vardag för att bli sedda. Att man med Ida-projektet 
påbörjade ett arbete mot en ny målgrupp ser vi som ett led i den riktningen. Exempelvis ser vi 
på bibliotek B hur Bodil tar hjälp av en arabiskspråkig kvinna för att nå den del av 
målgruppen som pratar arabiska. Hon poängterar vilken värdefull hjälp det var och att det 
höjde förtroendet hos de arabisktalande deltagarna, något vi ser som ett sätt att från 
bibliotekets håll göra sig mer tillgängliga.  
 
Även Vårheim et al. betonar vikten av att biblioteket gör sig tillgängligt för nya målgrupper 
som inte traditionellt använder sig av biblioteket. I deras studie av mexikanska immigranter 
betonade bibliotekarierna hur de genom riktade program kunde nå nya grupper som annars 
inte kom till biblioteket, genom till exempel undervisning i engelska. På så sätt anpassade de 
sin verksamhet till något som var angeläget för gruppen (2007 s, 887ff). Arbetet med att göra 
Ida-projektet relevant för deltagarna, ser vi som ett led i arbetet med att inkludera gruppen och 
att göra dem och deras behov synliga. Vi ser genomgående hos alla våra informanter att Ida-
projektet har påverkat det fortsatta arbetet på biblioteket. Carin berättar att Ida-projektet fick 
biblioteket att tänka i nya banor, vilket vi tycker visar på ett försök från bibliotekens håll till 
anpassning till gruppen.  

7.4 Sammanfattning 
 
Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka hur bibliotek kan arbeta i projektform 
för att nå en ny målgrupp med fokus på Ida-projektet som utfördes i Malmö 2006-2009. 
 
Utifrån våra informanters erfarenheter menar vi att biblioteket, genom att ingå i ett projekt, 
blev mer flexibelt. Genom projektformen kunde biblioteket gå utanför de traditionella 
biblioteksgränserna, något vi menar underlättar för att nå en ny målgrupp. Inom projektet 
fanns ett samarbete med redan inarbetade institutioner som SFI, AIC och 
Utbildningsförvaltningen, vilket visade sig vara viktigt, då det underlättade kontakten med 
målgruppen. Genom projektet kunde deltagarna introduceras till biblioteket. Vi menar även 
att arbetet i projektform underlättade samarbetet med institutionerna, bland annat genom att 
man tillsammans ingick i en gemensam styrgrupp inom projektet. 

Projektets icke-bedömande miljö utanför skolan, visade sig vara relevant och vi ser att 
bibliotekets roll som en trygg och neutral plats överfördes på projektet. Vi fann att de möten 
som skedde inom projektet endast var möjliga med de parter om ingick i projektet, som bland 
annat andra deltagare, bibliotekarier, externa samarbetspartners och biblioteket. Till skillnad 
från Hvenegaard Rasmussen et al., som ser på olika möten mellan individer och grupper, så 
fann vi att även mötet med biblioteket som institution var viktigt. Här ser vi också vilken 
betydelse mötet med bibliotekarierna spelade då de representerade biblioteket. Vi ser att 
projektet fungerade både som en högintensiv och lågintensiv mötesplats, en typ av mötesplats 
som efterfrågas i samhället (Stigendal & Östergren 2013, s. 74). 

Projektet startade upp flera värdefulla och kreativa allianser med studenter och lärare och 
utifrån de intervjuade bibliotekarierna ser vi att projektet arbetade inkluderande, bland annat 
genom att deltagarna ingick i referensgrupper där de fick möjlighet att göra sina åsikter hörda. 
Men även genom att deras tidigare kunskaper togs tillvara och att de genom olika aktiviteter 
fick möjlighet att lära känna sin närmiljö ytterligare. För bibliotekariernas del bidrog projektet 
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till ny kunskap om målgruppen vilket enligt våra informanter har haft betydelse för det 
fortsatta arbetet på de olika biblioteken. Att projektet fick de olika biblioteken att 
uppmärksamma en målgrupp som man tidigare inte hade arbetat med och ändra fokus på sin 
verksamhet, ser vi som en av de viktigaste verkningarna av projektet. 
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8. Reflektioner och vidare forskning 

Vår ambition var att få en inblick i hur man kan använda sig av projekt, i arbetet med en ny 
målgrupp. Till vår hjälp har vi använt oss av Hvenegaard Rasmussen et al.´s modell över 
biblioteket i stadsutvecklingen. Trots att vi har använt modellen på ett annorlunda sätt än vad 
den från början var avsedd för, anser vi att den har fungerat bra till vår empiri och att den har 
varit till stor hjälp i vår analys.  
 
Innebörden av begreppet “biblioteket är öppet för alla” har under arbetets gång, för oss fått en 
djupare innebörd. Detta då vi har blivit mer medvetna om att det finns flera grupper i 
samhället som inte inkluderas i bibliotekets arbete. Under vår studietid har vi haft, och har 
fortfarande, en positiv bild av biblioteket och dess verksamhet som en plats öppen för alla. Att 
biblioteken själva anser sig vara öppet för alla räcker dock inte för nå de grupper som inte 
känner sig inkluderade i verksamheten. Uppsökande verksamhet kan vara ett sätt att nå dessa 
grupper, och vi ser hur Ida-projektet introducerade deltagarna till biblioteket. Att inkluderas i 
bibliotekets arbete kan innebära en vidare inkludering i samhället och därmed att bli sedd som 
grupp eller individ. Från bibliotekens håll är därför uppsökande och riktad verksamhet mot 
exkluderade grupper i samhället viktigt och biblioteken behöver uppdatera sig på vilka 
intressen och behov som finns i dess närområde. I vår studie har vi sett hur biblioteket genom 
ett projekt startade upp långvariga samarbeten och arbetade som katalysator för nya arbetssätt 
på många olika plan. 
 
Vi finner att Malmökommissionens rapport tar upp relevanta och aktuella frågor men tycker 
att det är förvånande att biblioteket inte omnämns någonstans i rapporten. Detta trots att de 
frågor som tas upp i rapporten diskuteras mycket inom biblioteksvärlden idag. Flera av de 
forskare som vi har använt oss av poängterar vikten av att biblioteket positionerar sig i 
samhället och visar vilket viktigt arbete som utförs på biblioteken. Att biblioteket inte nämns i 
rapporten är något som vi har reflekterat över. Vi undrar om det beror på att biblioteken är 
dåliga på att lyfta fram sina kunskaper och att synen på biblioteket som endast en 
bokförmedlande institution lever kvar. Genomgående i den litteratur som vi använt oss av i 
vår studie, kan vi se att den mötesplats som Malmö stad efterfrågar, går att finna i biblioteket 
som en lågintensiv och öppen mötesplats.  
 
I vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka vilken syn man från kommunen och 
Malmökommissionen har på bibliotekets funktion och arbete och hur/om den skiljer sig från 
den bild man inom biblioteksvärlden har av biblioteket. 
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Bilaga 1.  

Intervjuguide, Ida-projektet  

• Kan du berätta lite om IDA-projektet och dess bakgrund?  

• Vilka aktiviteter anordnades?  

• Hade biblioteken samarbetat kring dessa frågor tidigare?  

• Mötte ni några svårigheter under projektets gång? I så fall vilka?  

• Vilken roll tycker du att biblioteket har som offentlig mötesplats?  

• Vilka vinster ser du i att mötas och utföra den här sortens aktiviteter på biblioteket istället för i skolan?  

• I projektet samarbetade ni med flera olika externa samarbetspartners, bland annat sfi, har ni fortsatt detta 
samarbete?  

• Vilken betydelse hade samarbete med grupper utanför biblioteket för att nå de uppsatta målen?  

• Ett av projektets mål var “ökad delaktighet i samhället”. Tror du att Ida-projektet har påverkat deltagarnas 
delaktighet i det svenska samhället? På vilket sätt?  

• Har projektet påverkat era tankar och agerande kring bibliotekets arbete och utbud idag?  

• Ni hade ju en referensgrupp/fokusgrupp under projektets gång med elever som deltog i att ta fram idéer, har ni 
fortsatt med något liknande samarbete efter projektets slut? Hur involveras bibliotekets besökare i dagens 
utvecklingsarbete?  

• Vilken betydelse tror du att projektet har fått för deltagarnas fortsatta kontakter med biblioteket?  

• Har du något mer att tillägga  
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Bilaga 2.  

Intervjuguide till bibliotek som inte deltagit i IDA-projektet  

• Bibliotekets arbete idag  

• Hur arbetar ni med vuxnas lärande idag?  

• Vilka vinster ser du i att mötas och utföra den här sortens aktiviteter på biblioteket istället för i skolan?  

• I Ida-projektet fokuserade man på information och delaktighet, hur jobbar ni med det idag?  

• Jobbar ni med riktade projekt idag? Vilken betydelse anser du att det har för att nå olika målgrupper?  

• Samarbetar ni med externa samarbetspartners? (Röda Korset, Lions)? Hur?  

• Vilken betydelse har samarbete med grupper utanför biblioteket för att nå olika målgrupper?  

• Hur når ni den tänkta målgruppen för era aktiviteter?  

• Hur når ni grupper som annars inte kommer till biblioteket?  

• Är samarbeten med andra organisationer viktiga för att nå nya målgrupper?  

 


