
 

 

 

Kandidatuppsats 

Tallgårdens minibibliotek 
En fallstudie av ett bibliotek i mångspråksområde 
 

Författare: Jakob Alfredsson 

Handledare: AnnaCarin Elf och 

Magnus Torstensson 

Examinator: Lars Seldén 

Termin: VT16 

Ämne: Biblioteks- och 

informationsvetenskap 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2BO01E 



  
 

i 
 

Abstract 
This bachelor thesis examines at how libraries can function as meeting places in areas 

with inhabitants from sevral different countries. It is done in the form of a case study, 

with interviews and observations, of a minilibrary in a part of Växjö. The results are 

analysed with the help of Ragnar Audunsons theory about high and low intensity 

meeting places. According to the theory a high intensity meeting place is where a 

person meets people who share their intrests, whereas a low intensity meeting place is 

where the person are exposed to diffrent views. 

 

This study finds that the minilibrary in question funtions as both a high and a low 

intensity meeting place, depending on the context. When the children and youth living 

in the area use it as a place to meet after school, the library functions as a high intensity 

meeting place, and when the library hosts language cafés it becomes a low intensity 

meeting place.  

 

Nyckelord 
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mångspråksområde, biblioteksprojekt 
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1 Inledning 
Det diskuteras mycket om bibliotekets vara och icke vara där en väldigt stor del av 

samtalen handlar om bibliotekens funktion som mötesplats. Somliga menar att det är en 

naturlig utveckling att utrymmena för de fysiska bestånden minskar till förmån för 

caféer och utställningsytor medan andra menar att detta urholkar bibliotekets själ. 

Samtidigt finns det få platser där människor ur mindre priviligierade samhällsgrupper 

kan röra sig obehindrat utan krav på konsumtion. Biblioteken har möjlighet att vara just 

en sådan plats, dit människor ur alla grupper i samhället kan söka sig och exponeras för 

varandra.  

 

Då det anlänt många flyktingar till Sverige på senare tid ökar behovet av mötesplatser 

där samhällets olika grupper kan mötas. På bibliotek möts människor från hela världen 

som både söker information om att lära sig ett nytt språk samtidigt som de tar del av 

medier på deras modersmål. Bibliotek finns i alla Sveriges kommuner och bör kunna 

vara ett redskap också för att skapa en mötesplats för människor. En mötesplats för både 

nya och gamla svenskar, en mötesplats där människor kan få möjlighet att interagera 

med varandra utan krav, samtidigt som det är en möjlighet för människor att utveckla 

sin egen förståelse för samhälle, kultur, språk och lärande. 

 

I inledningen till UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest och Skolbiblioteksmanifest skriver 

dåvarande kulturminister Marita Ulvskog att ”Genom ett väl utbyggt 

folkbibliotekssystem finns möjligheter att nå ut till alla människor och att överbygga 

kunskapsmässiga, sociala och kulturella klasskillnader” (UNESCO, 2000, s. 3). För att 

detta ska bli sanning krävs dock att biblioteken anstränger sig för att nå de grupper och 

områden där biblioteksanvändandet är lågt. 

 

Många bibliotek försöker leva upp till bibliotekslagens krav på tillgänglighet och 

öppenhet med satsningar så som Boken Kommer, där böcker och medier levereras hem 

till personer som av olika anledningar inte kan ta sig till biblioteket på egen hand, samt 

att erbjuda utbud på andra språk än svenska. Båda dessa exempel kräver dock att 

användaren kontaktar eller besöker biblioteket för att ta del av tjänsterna. Men för de 

som inte har kunskap om hur de svenska biblioteken fungerar, eller som inte vet vad 

som faktiskt erbjuds, hur når biblioteken ut till dem? Kan biblioteken arbeta med 

uppsökande verksamhet i de områden där det behövs? 

 

1.1 Bakgrund 
 

Nedan följer en beskrivning av området Araby i Växjö kommun samt Tallgårdens 

minibibliotek som är studieobjektet för den här uppsatsen. Vidare redogörs för 

UNESCOs syn på kulturell mångfald. 

 
1.1.1 Araby – Ett mångspråksområde 

Araby är en stadsdel i Växjö som tillkom genom miljonprogrammet 1963-1971 då 

Växjös befolkningsmängd ökade kraftigt. När området byggdes låg det i stadens utkant 

men på grund av att staden expanderade ligger stadsdelen nu för tiden närmare centrum. 

Trots sitt läge har området fortfarande kvar sin närhet till naturområden. Sedan 

stadsdelen tillkom har få nybyggnationer gjorts, upprustningar har kontinuerligt utförts 

för att hålla standarden i stadsdelen uppe. I området bor många människor med utländsk 

bakgrund (Växjö Kommun, 2014). 
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Sedan 2007 pågår ett utvecklingsarbete i stadsdelen där målet är att minska 

segregationen och att göra stadsdelen mer attraktiv och hållbar för de boende. Under 

detta projekt har kommunen bland annat uppfört Växjö stads för närvarande högsta hus, 

Alabastern. Även områdets stora grönområde, Arabyparken, har fått ett ansiktslyft med 

en rosträdgård och nya lekplatser för barnen (Växjö Kommun, 2016). 

 

Ett nytt aktivitetshus, Araby Park Arena, som har ett fokus på idrott och kultur, har 

uppförts i stadsdelen. Aktivitetshuset erbjuder bokningsbara lokaler i form av en så 

kallad blackbox, en idrottshall samt ett mötesrum (Araby Park Arena, 2016). Vidare 

erbjuder Araby Park Arena möjlighet att hämta samt återlämna reserverade böcker från 

Växjös bibliotek. En bokbytarvagn finns också på plats där besökare kan byta böcker 

med varandra (Bokbytarvagn, 2015). 

 

I slutet av 2014 tilldelades Växjö drygt tio miljoner kronor i prestationsbaserade medel 

av regeringen. Merparten av summan gick till en fond för satsningar på den urbana 

utvecklingen, vilket har lett till att ett stort antal sociala projekt av olika slag har 

finansierats i Araby (Växjö Kommun, 2016). 

 

December 2015 utkom en rapport från Nationella operativa avdelningen (2015) inom 

det svenska polisväsendet där Araby ansågs vara ett av femton områden i Sverige som 

var särskilt utsatta för allvarlig brottslighet och socioekonomiska faktorer. Vidare pekar 

rapporten på att dessa särskilt utsatta områden ”uppvisar en problematik som i hög grad 

kräver gemensamma insatser från flera samhällsaktörer för att komma till rätta med 

existerande problem” (Nationella operativa avdelningen, 2015). 

 

Från och med mars 2016 har polisen i Växjö prioriterat Araby för att få bukt med 

problemen i området. Främst satsar polisen på ökad närvaro i området och samarbeten 

med flera aktörer, bland annat kommunen. Insatsen är inte tidsbestämd utan planeras 

pågå en längre tid (Polisen, 2016a). Efter en månad har polisens insatser i Araby bland 

annat lett till att 26 personer har frihetsberövats samt ett flertal narkotikabeslag (Polisen, 

2016b). 

 
1.1.2 Tallgårdens minibibliotek 

Sedan början av 2015 finns i stadsdelen ett biblioteksprojekt vid namn Tallgårdens 

minibibliotek. Det inryms i det befintliga aktivitetshuset Tallgården, ”Arabys äldsta 

träffpunkt”(Växjöbostäder, u.å.). Varje vecka arrangerar biblioteket språkcaféer och 

högläsning på svenska (Växjö Bibliotek, u.å.) och det blev nominerat till årets 

mångspråkiga bibliotek 2015 (Botkyrka Bibliotek, u.å.).  

 

Under 2014 och 2015 pågick utvecklingsprojektet Framtidens Bibliotek i Växjö. 

Målsättningen med projektet var att biblioteken i kommunen skulle blir bättre rustade 

för att möta användarnas behov och omvärldens önskemål. Tallgårdens minibibliotek 

var ett av 30 pilotprojekt som genomfördes i kommunen under denna tid. 

Förhoppningen med minibiblioteket var att nå ut till personer som vanligtvis inte 

besöker biblioteket och på så vis öka kunskapen om biblioteket och dess möjligheter 

(Kultur- och fritidsnämnden 2016).  

 

Tidigare har viss biblioteksverksamhet, bland annat språkcaféer och sagostunder, 

genomförts i Araby, då i samverkan med Araby Park Arena. Det var dock först i 

samband med utvecklingsprojektet som biblioteket fick en lokal i stadsdelen, då i 

kulturhuset Tallgården. På Tallgården har biblioteket fortsatt med sagostunder och 
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språkcaféer samt utökat programverksamheten med föreläsningar och annan 

programverksamhet. På biblioteket erbjuds även yngre besökare möjligheter att rita och 

spela spel (Kultur- och fritidsnämnden 2016). 

 

Kultur- och fritidsnämnden (2016) menar att minibiblioteket är en mötesplats och resurs 

för nya svenskar att på enklare sätt bli en del av det svenska samhället. Genom möte 

med biblioteket i närområde får besökare enkelt information om vad biblioteket kan 

erbjuda i form av utbildning, information och delaktighet i samhällslivet. Sedan 2016 

bedrivs Tallgårdens minibibliotek som en långsiktig del av biblioteksverksamheten. 

Minibiblioteket ska finnas där behovet är som störst och ska vara mobilt på så sätt att 

det kan flyttas om förutsättningarna förändras (Kultur- och fritidsnämnden 2016).  

 

1.2 Problemformulering 
I boken The great good place av Ray Oldenburg (1999) skriver han att samhällets 

öppna kontaktytor försvinner i takt med att det offentliga rummet kommersialiseras. Det 

medför att mötesplatser utan köpkrav blir färre och färre (Oldenburg, 1999). Därför är 

det rimligt att anta att för personer i socioekonomiskt utsatta områden kan det vara svårt 

att knyta nya kontakter utanför befintliga nätverk. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att se om minibiblioteket kan fungera som en öppen 

kontaktyta dit människor oavsett socioekonomisk eller kulturell status kan söka sig för 

att vidga sina nätverk. 

 

De frågeställningar som jag jobbar utifrån är: 

 Hur ser användandet av Tallgårdens minibibliotek ut? 

 I vilken utsträckning fungerar minibiblioteket som en mötesplats? 

 Lever minibiblioteket upp till de riktlinjer som finns för 

biblioteksverksamheten? 
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2 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som presenteras är indelad i två delar, dels den som berör 

biblioteket som mötesplats och dels den som berör biblioteket som social aktör. De båda 

områdena har intresserat forskare en längre tid vilket har lett till att avgränsningar gjorts 

till material publicerat från år 2000 och framåt. Vidare redogörs enbart för forskning 

från ett nordiskt eller anglo-amerikanskt perspektiv då de förhållandena är de som ligger 

närmast perspektivet för den här studien. 

 
2.1.1 Biblioteket som mötesplats 

Ragnar Audunson och Svanhild Aabø har tillsammans forskat ingående om bibliotekets 

roll som mötesplats inom det norska samhället. Tillsammans har de skrivit flertalet 

artiklar inom PLACE-projektet, som står för Public Libraries Arenas for Citizenship, ett 

projekt som undersöker hur biblioteken kan fungera som mötesplatser och hur de kan 

bidra till att skapa socialt kapital inom ett samhälle. 

 

Genom fokusgrupper och individuella intervjuer med användare, icke-användare samt 

aktörer i området och observationer av bibliotekets användare genomförde Aabø och 

Audunson studien Biblioteket som motor i å skape lokalsamfunn med 

sammenhengskraft i en flerkulturell storbykontekst kring ett bibliotek i Oslo. Studien 

tittade på biblioteket som mötesplats och i studien framkom att alla tre grupperna hade 

en stark uppfattning om biblioteket som mötesplats och ansåg att biblioteket kunde, och 

borde, vara ett viktigt verktyg vid integration. I vissa av intervjuerna framhölls även 

tanken om biblioteket som del av ett större kulturhus, där plats för andra aktiviteter, så 

som dans och musik, fanns. Samtidigt ansåg såväl användare som icke-användare att 

biblioteket måste fortsätta vara just ett bibliotek där utlåning av medier är en stor del av 

verksamheten (Aabø & Audunson, 2013). 

 

I artikeln Use of library space and the library as a place skriver Aabø och Audunson 

om hur biblioteket används som plats. Studien genomfördes genom observationer och 

kortare intervjuer på bibliotek i tre olika områden i Oslo och hade ett tydligt fokus på 

biblioteket som mötesplats. Studien visade på att biblioteket i första hand fungerade 

som en allmän plats dit människor kommer med sina egna förehavanden och där väldigt 

lite interaktion sker mellan användarna. I de fall som biblioteket användes som 

mötesplats visade studien att det i stor utsträckning var möten inom familjen eller med 

befintliga vänner, vilket gör biblioteket till en högintensiv mötesplats. Även om ingen 

direkt interaktion sker fungerar biblioteket som en plats där användarna exponeras för 

varandra och på så vis skapar ett större förtroende för de olika grupperna i samhället, i 

de fallen fungerade biblioteken som en lågintensiv mötesplats. Artikeln tar också upp 

biblioteket som en förlängning av jobbet, skolan eller förskolan, utifrån Oldenburgs 

teorier om första, andra och tredje platser (Aabø & Audunson, 2012). 

 

Inom PLACE-projektet genomförde Audunson, Essmat och Aabø även en studie som 

undersökte hur invandrade kvinnor använde sig av biblioteket, Public libraries: a 

meeting place for immigrant women. Intervjuer genomfördes med nio kvinnor på deras 

modersmål. Kvinnorna kom från olika länder och hade bott i Norge mellan åtta månader 

och 17 år. Studien visar på att bibliotekets roll som mötesplats till stor del påverkades 

av kvinnornas sociala situation, de som kommit ensamma fann större tröst i biblioteket 

än de som hade familj och vänner på plats i det nya landet. Biblioteksanvändandet var 

som störst när kvinnorna var nyanlända och användes då för att bemästra det norska 

språket och landets seder och traditioner, men även som mötesplats utanför 
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landsmännens dömande blickar. Flera av kvinnorna berättade även att de skapat 

kontakter med norrmän på biblioteket. Vidare ansåg kvinnorna att bibliotekets möjlighet 

att tillhandahålla medier och tjänster på deras modersmål höjde tilliten till det norska 

samhället, de kände sig välkomna och accepterade tack vare detta. Denna känsla fanns 

även hos dem som inte använde sig av dessa tjänster. Samtidigt användes medierna för 

att hålla hemlängtan i schack och upprätthålla kontakten med den egna kulturen 

(Audunson et al. 2011). 

 
2.1.2 Biblioteket som social aktör 

Biblioteket som social aktör blev i början av 00-talet ett högintressant område när Dave 

Muddiman, Shiraz Durrani, Martin Dutch, Rebecca Linley, John Pateman och John 

Vincent publicerade artikeln Open to All? The public library and social exclusion: 

executive summary som var en sammanfattning av en 18 månader lång studie som 

undersökte Brittiska folkbibliotek och dess förhållande till social exkludering. Studien 

använde sig av en enkätundersökning som skickades ut till samtliga av Storbritanniens 

folkbibliotek samt fallstudier av åtta av dessa. Studien kom fram till att biblioteken 

främst arbetar för en vit medelklass och bibliotekens arbete för marginaliserade grupper 

i samhället hade inte lett till någon faktisk förändring för dessa. Det framkom att 

biblioteken hade en bild av sitt uppdrag att främst vara passiva tillhandahållare av 

tjänster och material riktat till dessa grupper. Studien menar att biblioteken istället bör 

arbeta aktivt för dessa grupper (Muddiman et al., 2001). 

 

Även studien New immigrants perceptions and awareness of public library services av 

Kathrine van der Linden, Joan Bartlett och Jamshid Beheshti undersökte utsatta grupper 

i samhället, i det här fallet nyanlända invandrare i Kanada, med annat modersmål än 

franska eller engelska. De svarande använde biblioteket främst för lån av material på 

modersmålet, material om franska eller engelska som andra språk, samt till en början för 

att använda internet. Programverksamheten, även den riktad specifikt till nyanlända, var 

av mindre intresse för de svarande (van der Linden et al., 2014). 
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3 Teoretisk utgångspunkt 
I det här avsnittet redogörs för Ragnar Audunsons teori i om hög- och lågintensiva 

mötesplatser, mot vilken resultatet senare kommer analyseras.  

 

3.1 Audunsons teori om hög- och lågintensiva mötesplatser 
Ragnar Audunson (2005) formulerar i sin artikel the public library as a meeting-place 

in a multicultural and digital context en teori om två olika sorters mötesplatser. Han 

pratar om högintensiva mötesplatser, dit människor tar sig för att leva ut sina intressen 

eller värderingar, och lågintensiva mötesplatser där en exponeras för andra 

uppfattningar och ideal.  

 

De högintensiva mötesplatserna kännetecknas av att personerna som söker sig till dessa 

gör det för att leva ut intressen och värderingar tillsammans med andra som delar dessa. 

En högintensiv mötesplats kan vara till exempel ett religiöst samfund, ett politiskt parti 

eller en musikförening. En högintensiv mötesplats behöver dock inte innebära att de 

som använder sig av den delar mer än den aspekten som lockade dem dit. Medlemmar i 

samma kyrka kan till exempel stå på varsin sida av det politiska spektrat men ändå enas 

i sin kristna tro. Det är de högintensiva mötesplatserna som skänker mening åt tillvaron 

och det är där vi kan göra det vi brinner för vilket i sin tur skapar engagerade 

samhällsmedborgare. Samtidigt som de högintensvia mötesplatserna ger individer en 

möjlighet att leva ut sina drömmar och ideal är de även grogrunder för fragmentering, 

det är inte troligt att en socialist söker sig till ett liberalt parti eller vice versa. Därför 

behövs också de lågintensiva mötesplatserna (Audunson 2005). 

 

En lågintensiv mötesplats är en plats där människor exponeras för människor med andra 

intressen och värderingar än de själva. De lågintensiva mötesplatserna är därför viktiga 

för att mötas människor med annan bakgrund eller som lever under andra förhållanden 

än en själv. Det kan till exempel handla om möten mellan sociala klasser, etnicitet eller 

ålder. Audunson (2005) menar att en av de viktigaste grunderna för demokrati är 

tolerans, vilket utvecklas när olika grupper möts för att i längden acceptera varandra. 

 

Ett problem som Audunson (2005) lyfter i sin text är att de lågintensiva mötesplatserna 

blir färre och färre då det mesta i dagens samhälle skräddarsys för en specifik målgrupp. 

Tidigare kunde till exempel körer bestå av alla med ett sångintresse, medan idag finns 

allt från kyrkokörer till specifika manskörer eller de som bara sjunger indielåtar. Även 

media har blivit mer och mer målgruppsinriktad med radio- och tv-kanaler med en 

specifik målgrupp, tidskrifter inriktade på specifika intressen eller åsikter och inte minst 

sociala mediers framväxt där användarna kan skräddarsy informationsflödet så att det 

bara bekräftar befintliga värderingar. 

 

Audunson (2005) framhåller biblioteket som en lågintensiv mötesplats då dess olika 

användare exponeras för varandra vid biblioteksbesöken. När biblioteken jobbar med 

riktade insatser för specifika användargruppen bidrar det i längden till att olika grupper 

möts i bibliotekslokalerna. 

 

Teorin om biblioteket som en lågintensiv mötesplats används i den här studien för att 

undersöka hur Tallgårdens minibibliotek exponerar användarna för andra intressen och 

värderingar än deras egna. Det inhämtade datamaterialet kommer att analyseras utifrån 

Audunsons teorier om den lågintensiva mötesplatsen för att därigenom ta reda på om en 
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riktad biblioteksinsats kan främja kontakten med övriga samhället i områden där det kan 

behövas.  

 
3.1.1 Motivering av teorival 

Att just Audunsons teori används bygger på att den skiljer mellan mötesplatser där 

användaren umgås med personer med samma intressen och de mötesplatser där 

användaren möter människor som kan ha helt annan bakgrund.  

 

En annan teori som övervägdes var Ray Oldenburgs teori om första, andra och tredje 

platser, som kan sammanfattas som så att första platsen är hemmet, andra är arbetet och 

den tredje är de platser där en socialiserar (Oldenburg, 1999). Enligt Oldenburgs teori 

hade biblioteket främst fungerat som en tredje plats, även om det kan fungera som en 

förlängning av både hemmet och arbetet. Eftersom Oldenburg inte gör skillnad på hur 

socialiseringen sker så ansågs Audunson teori vara mer relevant utifrån studiens syfte. 

 

Även Robert Putnam teori kring socialt kapital, formulerade i boken Bowling Alone: 

America’s declining social capital (2000), övervägdes. Socialt kapital handlar om tillit, 

tillit människor emellans, samt tillit mellan människor och det omgivande samhället. Ju 

större socialt kapital ett samhälle har desto större tillit känner personer generellt, vilket 

leder till större acceptans mellan individer och samhällsgrupper samt en större tilltro till 

samhällets strukturer. Sett ur det här perspektivet så fungerar biblioteket som en plats 

för att bygga socialt kapital genom att erbjuda alla samma möjlighet till både bildning 

och förströelse. Då biblioteket bara är en av alla de platser som skapar socialt kapital så 

lämpar sig teorin bättre för de studier som har ett helhetsperspektiv på området, istället 

för att bara titta på en avgränsad del. 
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4 Riktlinjer 
I följande del kommer redogöras för ett antal olika riktlinjer som biblioteket har att 

förhålla sig till. 

 

4.1 Bibliotekslagen 
I Bibliotekslagens (SFS 2013:801) andra paragraf står det att: 

 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka 

för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra 

till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja 

litteraturens ställning och intresset för bildning, 

upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 

verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 

tillgänglig för alla (SFS 2013:801, 2 §). 

 

Vidare slås det i paragraf fem fast att de allmänna biblioteken ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt personer som har annat modersmål än svenska genom att erbjuda 

litteratur på andra språk än svenska, men även på lättläst svenska. 

 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna 

särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och 

personer som har annat modersmål än svenska, bland annat 

genom att erbjuda litteratur på 

1. de nationella minoritetsspråken, 

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och 

svenska, och 

3. lättläst svenska (SFS 2013:801,  5 §) 

 

Också i den åttonde paragrafen konstaterar att biblioteken ska anpassa sitt utbud efter 

användarnas behov, i det här fallet specifikt barn och unga: 

 
Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn 

och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 

stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 

litteratur utifrån deras behov och förutsättningar (SFS 2013:801, 8 §) 

 

4.2 IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest 
IFLA (u.å.) skriver i sitt Mångkulturella biblioteksmanifest att biblioteken bör främja 

språklig och kulturell mångfald och verkar för interkulturell dialog. De ställer i 

manifestet upp ett antal principer varav det som är av intresse för den här studien kan 

sammanfattas som att alla samhällsmedborgare ska kunna använda sig av biblioteken 

oavsett bakgrund, information ska finnas på relevanta språk och materialen och 

tjänsterna som biblioteken erbjuder ska tillgodose alla gruppers behov (IFLA, u.å.). 

 

Vidare skriver IFLA att biblioteken bör erbjuda tjänster för alla biblioteksanvändare 

samt att marginaliserade grupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Som exempel på 

sådana grupper nämner de bland annat ”minoriteter, asylsökande och flyktingar, 

personer med tillfälliga uppehållstillstånd” (IFLA, u.å.). 
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De tar vidare upp en rad områden där de tycker att biblioteken bör lägga sitt fokus, 

bland annat: 

 

 

 att öka medvetenheten om det positiva värdet av kulturell mångfald och att utveckla den 

kulturella dialogen 

 att uppmuntra språklig mångfald och respekt för modersmålet 

 att underlätta den harmoniska samexistensen mellan olika språk, inklusive inlärning av 

språk från tidig ålder 

 att skydda det språkliga och kulturella arvet och stödja det språkliga uttrycket, samt 

främja skapande och spridning på alla relevanta språk 

 att stödja bevarandet av den muntliga traditionen och det immateriella kulturarvet 

 att stödja delaktighet och medverkan i samhällslivet av personer och grupper med 

skiftande kulturell bakgrund 

 att stödja utbytet av kunskap och goda exempel gällande kulturell pluralism (IFLA, u.å., 

s 2) 

 

Under rubriken ”Kärnverksamhet” listar de flertalet punkter på vad de anser att det 

mångkulturella biblioteket bör göra. Bland annat framhåller de att såväl tjänster och 

samlingar av både digital och analog art, samt marknadsföringsmaterial bör finnas på 

flertalet språk. De menar även att biblioteket ska underlätta för interkulturell dialog 

(IFLA, u.å.).  

 

 

4.3 UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest 
UNESCO skriver i sitt folkbiblioteksmanifest (2000) att ”Folkbiblioteket är till för alla, 

oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass. Särskilda 

tjänster skall kunna erbjudas dem som av någon anledning inte kan nyttja det gängse 

utbudet, exempelvis språkliga minoriteter” (2000, s. 9). Vidare skriver de att ”kvalitet 

samt anpassning till lokala förutsättningar och behov skall tjäna som grundläggande 

princip” (2000, s. 10). 

 

De listar tolv punkter som de anser vara folkbiblioteks uppgifter, varav ett par är av 

särskild relevans för den här studien, nämligen nummer sju: ”Främja kontakten mellan 

olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald” (UNESCO, 2000, s. 11), samt 

nummer nio: ”Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation” 

(UNESCO, 2000, s. 11). 

 

4.4 Växjö kommuns biblioteksplan 
I biblioteksplanen för Växjö kommun skriver kulturnämnden att viktiga mål för 

biblioteken är att arbeta med nätverksbyggande och bemötande för att bättre kunna 

arbeta med mångfaldsfrågor. De skriver även att ”Biblioteken är en mötesplats för alla 

medborgare” (Kulturnämnden, 2012, s. 12). Vidare nämns att inköp av medier sker med 

tanke på kommunens invånare med annan etnisk bakgrund än svensk. Biblioteksplanen 

framhåller även vikten av att anpassa lokaler, öppettider och bemötande efter 

användarnas behov, samt att bemöta alla användare enligt styrdokumentens 

värdegrunder (Kulturnämnden, 2012). 
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5 Metod 
I den här delen redogörs för den metod som använts för inhämtning av data. Först 

redogörs för fallstudien som är den forskningsstrategi som använts. Sedan följer 

metoderna som består av intervjuer och observationer. Slutligen redogörs för urval och 

begränsningar. 

 

5.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Studiens datainsamling består av en kvalitativ fallstudie. Fallstudien är en 

forskningsstrategi som används för att ge ett brett dataunderlag och en bra överblick 

över verksamheten som helhet. Strategin lämpar sig bra till den typen av 

undersökningar där frågeställningen är relativt öppen. De konkreta metoder som 

användes i studien är observationer och intervjuer. 

 
5.1.1 Fallstudie 

En fallstudie används för att undersöka ett avgränsat och definierat system. Detta 

system kan bestå av till exempel en organisation, en händelse, en social grupp eller, som 

i den här studien, ett bibliotek. Fallstudien kan ske på olika nivåer, antingen kan den 

studera en enskild individ eller på en hel institution beroende på inriktning på 

forskningen. Fallstudien har ingen fast uppsättning metoder utan både de av kvalitativ 

och kvantitativ art kan användas (Merriam, 1994). 

 

Eftersom syftet med den här studien var att observera hur biblioteket lever upp till 

riktlinjer, hur det används samt hur det fungerar som en mötesplats så användes 

fallstudien då flera olika metoder ger en större överblick av verksamheten. Den data 

som samlades in är av kvalitativ art då materialet senare tolkades utifrån riktlinjer, 

tidigare forskning och Audunsons teori om mötesplatser.   

 

5.2 Urval 
Studiens informanter har valts ut eftersom syftet är att undersöka hur biblioteket kan 

användas som mötesplats. För en bredare översikt har informanterna i studien bestått av 

bibliotekarier samt en besökare som har intervjuats. Bibliotekarierna som intervjuades 

var de som var intresserade av att ställa upp efter mailkorrespondens. 

 

För att få ett brett material att jobba med så har observationerna skett vid olika dagar vid 

olika tidpunkter under tre veckor för att på så vis få en helhetssyn av verksamheten. 

 

5.3 Genomförande 
Fallstudien genomfördes med hjälp av två metoder, observationer och semistrukturerade 

intervjuer. Datainsamlingen fortgick under en begränsad tid vid ett flertal tillfällen. 

 
5.3.1 Observationer 

I den här studien står observationerna för merparten av datamaterialet. Detta är ett 

medvetet val då syftet är att ta reda på hur biblioteket fungerar som mötesplats, inte hur 

bibliotekarierna eller besökarna upplever att det fungerar. Därför utgör ett flertal 

observationstillfällen, utspridda över olika dagar och tidpunkter, grunden för studien. 

Observationerna gjordes av både den ordinarie verksamheten, så väl som av viss 

programverksamhet. Främst berör observationerna av programverksamheten 

språkcaféerna, då det är under dessa som mötesplatsaspekten blev som tydligast. 
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I den här studien användes två typer av observation, dels direkt observation, samt 

deltagande observation. En anledning till att observationer användes som 

datainsamlingsmetod var för att lägga märke till detaljer som de som är vana vid 

situationen sedan länge slutat lägga märke till. Observationer kan också göras av saker 

som en intervjurespondent inte känner sig bekväm att berätta om, eller som den finner 

irrelevant (Merriam, 1994). 

 

Observationerna användes i den här studien för att uppmärksamma skeenden som 

anställda eller besökare inte lägger märke till. Eftersom observatören är utomstående 

kan den se på händelser med helt andra ögon än de som är mitt i dem. Det personliga 

engagemanget finns inte där för den som inte är involverad i en situation. I den här 

studien bidrog observationerna med data om hur personer faktiskt agerar i biblioteket. 

Vid en intervju kanske en person främst menar att den använder biblioteket för lån och 

återlämning, för att det är vad personen i fråga har i åtanke när den går dit, men vid en 

observation framgår det att personen även småpratar med bibliotekarien, något som kan 

vara väldigt betydande för att bryta en individs sociala exkludering. 

 

Den direkta observationen syftar till att forskaren enbart observerar omgivningar och 

händelser utan att interagera med det som observeras. Den här metoden kan användas 

för att studera till exempel möblemang eller gruppdynamik (Yin, 2006). I den här 

studien användes direktobservation främst för att betrakta minibibliotekets ordinarie 

verksamhet, det vill säga under bibliotekets öppethållandetider då ingen 

programverksamhet var inplanerad. Särskild uppmärksamhet ägnades åt hur 

människorna interagerade med varandra, både besökare såväl som personal. Även 

antalet besökare och lokalens utformning observerades. Eftersom biblioteksrummet är 

väldigt litet så kunde observationerna inte ske anonymt i samma utsträckning som de 

skulle kunna ha gjort på ett större bibliotek, i den mån möjligt så var observatörens roll 

anonym för att på så vis ta del av naturliga skeenden på minibiblioteket. 

 

Deltagande observation innebär istället att forskaren deltar i det händelseförlopp som 

utspelar sig. Främst används den för att ge inblick i skeenden som annars skulle varit 

dolda för forskaren. Deltagande observation ger även observatören möjlighet att 

manipulera smärre skeenden för att på så vis nå den information som denne vill åt. 

Dock finns risken för att forskaren engagerar sig personligt i det som ska observeras och 

därmed skapar skevhet i resultatet (Yin, 2006). Observatören intog under språkcaféerna 

en aktiv roll och deltog i språkcaféet som en deltagare bland andra. Personerna som 

observatören samtalade med informerades om studien och dess syfte och frågor om 

studien besvarades. I övrigt agerade observatören som en deltagare och lät samtalen ske 

så naturligt som möjligt. På så vis fick observatören ta del av hur språkcaféet används 

på ett betydligt tydligare sätt än om den hade stått utanför samtalet och observerat. 

 
5.3.2 Intervju 

Intervjuer används i fallstudier både för att få fram fakta såväl som åsikter av 

respondenterna. Intervjuerna sker ofta i form av öppna samtal där frågorna är flexibla. 

Till studien genomfördes två semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes 

med såväl personal som besökare för att få en uppfattning av bibliotekets användande 

och påverkan utifrån två sidor. Samtalen spelas in och transkriberades för att underlätta 

analysen. Intervjuer används för att ge djupare och mer riktad information i den här 

studien. Till skillnad från observationerna ger intervjuerna svar på de specifika frågor 

som studien vill ta reda på. Intervjun fungerar som ett komplement till de mer 

helhetsinriktade observationerna och gör därmed att studien får en spets. Det viktiga är 
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inte att ställa exakt samma frågor under alla intervjuer utan snarare att se till att de 

undringar som finns blir besvarade (Yin, 2006). 

 

Intervjuerna används främst för att inhämta information om händelser som forskaren 

inte kan observera, men även om de känslor och tankar som uppkommit hos 

respondenten. De ger inblick i skeenden som inte kan observeras, men även i sådant 

som redan skett och som inte kommer ske igen (Merriam, 1994). På så vis fungerar 

intervjuerna som ett komplement till observationerna i den här studien då det ger 

tillgång till både personals och besökares syn på det aktuella ämnet. Eftersom studiens 

mening är att undersöka biblioteket som mötesplats och rollen biblioteket kan ha i syfte 

att bryta social exkludering så behövdes en datainsamlingsmetod utöver 

observationerna. 

 

I studien genomfördes en gruppintervju med två personal på Tallgårdens minibibliotek. 

Genom gruppintervju fick personalen tillsammans beskriva sina upplevelser av 

bibliotekets utformning. Gruppintervjun var ett tidseffektivt sätt att genomföra intervjun 

på eftersom datainsamlingens fokus låg vid studiens observationer. Då studien inte 

innehåller några frågor av personlig eller känslig karaktär så utgör det inget hinder att 

två respondenter närvarade vid intervjutillfället. 

 

5.4 Analys 
Resultatet analyserades utifrån dels Ragnar Audunsons teori om hög- och lågintensiva 

mötesplatser, så väl som utifrån den tidigare forskningen samt de riktlinjer som 

redogjorts för. För att underlätta analysen delades resultatet upp i kategorier som 

motsvarar olika infallsvinklar som kan vara viktiga att belysa. De kategorier som 

användes är bibliotekets utformning och bestånd, bibliotekets verksamhet, bibliotekets 

användare samt biblioteket som mötesplats. Då kategorierna belyser olika delar av 

resultatet som behövs för att besvara studiens frågeställningar så underlättade 

indelningen analysen genom att göra materialet lättare att navigera i. 

 

Den insamlade data jämfördes med relevanta delar ur den befintliga litteraturen för att 

se hur den förhåller sig till studiens frågeställningar. 

 

5.5 Etiska övervägande 
Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) finns det fyra så kallade huvudkrav som ska uppfyllas för 

att forskningen ska bedömas som etisk. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

handlar om att uppgiftslämnarna ska vara informerade om studiens syfte och att deras 

medverkan är frivillig, samt att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. 

Samtyckeskravet betyder att deltagarna själva har rätt att bestämma om sin medverkan. 

De aktiva deltagarnas samtycke ska alltid inhämtas och de ska vara medvetna om att de 

när som helst kan lämna studien utan påföljder. Konfidentialitetskravet innebär att 

uppgifter om de medverkandes identiteter inte ska gå att härleda till de faktiska 

personerna och att känsliga uppgifter ska förvaras på ett sätt så det är onåbara för 

obehöriga. Nyttjandekravet betyder att uppgifter om personer inte får användas för 

andra syften än för forskningsstudien (Vetenskapsrådet, u.å.). 

 

I den här studien har aktiva deltagare, det vill säga de som har intervjuats eller 

medverkat under deltagande observationer, informerats om studien och dess syfte, att 

deras medverkan är frivillig och att deras identiteter i största möjliga mån kommer att 
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hållas anonyma. Minibiblioteket är ett litet bibliotek vilket inte gör det omöjligt att 

räkna ut vilka de anställda som intervjuats är. Eftersom studien inte innehåller några 

känsliga uppgifter frågades de berörda parterna om tillåtelse att skriva ut både namn och 

plats för minibibliotek, vilket de gav godtycke till. Då både området och minibiblioteket 

har speciella omständigheter så ansågs värdet av att inte anonymisera biblioteket och 

dess ort väga tyngre än att benämna både ort och bibliotek med fiktiva namn. På så vis 

blir kontexten inom biblioteket verkar tydlig och det ger även möjlighet för 

uppföljningsstudier. För att skapa en viss anonymisering av bibliotekarierna så kommer 

det i studien inte klargöras vilken bibliotekarie som sa vad utan resultatet kommer 

presenteras som ett sammanhängande flöde. I de fall där åsikterna går isär 

bibliotekarierna emellan kommer detta dock klargöras. 

 

Vid de direkta observationerna där inga uppgifter om de observerades identiteter 

förekommer, varken i den slutgiltiga studien eller i fältanteckningarna, har samtycke 

inhämtats genom att tillfråga närvarande personal om tillåtelse att observera, vilket är i 

enlighet med Vetenskapsrådets etiska krav. 
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6 Resultat 
Här presenteras resultatet ifrån datainsamlingen. För att göra resultatet så 

lättöverskådligt som möjlig är det uppdelat i tre delar där resultaten från observationerna 

och vardera av de två intervjuerna presenteras för sig. Dessa tre delar är i sin tur 

indelade i fyra underrubriker, bibliotekets utformning och bestånd, bibliotekets 

verksamhet, bibliotekets användare samt biblioteket som mötesplats. 

 

6.1 Resultat utifrån observationer 
Nedan presenteras resultatet utifrån deltagande observationer av både bibliotekets 

ordinarie verksamhet såväl som programverksamheten. 

  
6.1.1 Bibliotekets utformning och bestånd 

Minibiblioteket på Tallgården består av ett mindre rum. I rummet finns ett L-format 

skrivbord som fungerar som personalens arbetsplats. På skrivbordet står en arbetsdator 

samt en del informationsfoldrar om Växjö stadsbibliotek på olika språk. Långsidan av 

skrivbordet fungerar som arbets- och avlastningsyta. Framför kortsidan på skrivbordet 

var det vid den första observationen tomt medan det vid senare observationer hade 

tillkommit en multifunktionsskrivare som utöver möjlighet till utskrift även fungerar 

som kopiator och scanner. I tre av hörnen finns det bokhyllor, fyra stycken totalt. 

Ovanpå hyllorna står utsmyckningar av olika slag, på en av dem står det ett schackspel 

samt färgpennor. Mitt i rummet står ett bord med tillhörande stolar. Längs ena kortsidan 

samt ena långsidan av rummet står fåtöljer med bord emellan sig. På borden finns 

böcker och diverse informationsfoldrar. Vid somliga av fåtöljerna finns det läslampor. 

Långsidan med fåtöljerna har fönster som vätter mot ett litet torg utmed hela väggen. 

Väggen på kortsidan med fåtöljer upptas istället av en whiteboard med namnet på det 

som jobbar för dagen skrivet i grönt. På whiteboarden sitter en plansch med information 

för den som är ny i Sverige samt flertalet teckningar. Teckningar sitter även på resten av 

väggarna i rummet. Bakom skrivbordet hänger en stor tavla. På den andra kortsidan 

sitter även en klocka. På kortsidan finns två dörrar, dels entrédörren som alltid står 

öppen när biblioteket är öppet. Den andra dörren leder in till ett mötesrum som bland 

annat används till bibliotekets språkcafé. Bakom entrédörren finns en klädhängare 

(Observation 2016-06-07). 

 

Mötesrummet som används till språkcaféet är i samma storlek som minibiblioteket. Ena 

långsidan har fönster som vätter mot samma torg som biblioteket. På de tre andra 

sidorna finns en dörr åt vardera håll, den ena leder in till biblioteket, den andra ut i 

entréhallen och den sista in till ytterligare ett mötesrum. På ena kortsidan av rummet 

finns en whiteboard. Mitt i rummet står ett bord med tillhörande stolar (Observation 

2016-05-03). 

 

I entréhallen finns ett café med flertalet bord och stolar. Det finns även dörrar till 

korridorer samt ett kontor med fönster ut mot entrén. Även flera toaletter finns i 

anslutning. Cafédelen av hallen används till viss programverksamhet som biblioteket 

står för. Caféet används även av flertalet föräldrar till de barn som använder sig av 

biblioteket (Observation 2016-06-07). 

 

Bokbeståndet på minibiblioteket består till stora delar av skönlitteratur samt barnböcker 

på svenska. En stor del av beståndet består av litteratur på lättläst svenska. Den är 

enklare i sin utformning och passar för personer med lässvårigheter eller som håller på 
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att lära sig språket. Det finns även en del litteratur på andra språk än svenska, men den 

är i minoritet i hyllorna. Även en del fackböcker finns att tillgå men även de är fåtaliga i 

relation till skönlitteraturen (Observation 2016-06-07) 

 
6.1.2 Bibliotekets verksamhet  

Utifrån flertalet observationer kan det konstateras att fokus för Tallgårdens 

minibibliotek inte är bokutlåning i första hand. Då många av besökarna är barn fungerar 

biblioteket som något som kan liknas vid en fritidsgård, dit går de för att rita eller spela 

spel, ibland ensamma, ibland tillsammans med vänner. Bland annat erbjuder biblioteket 

möjligheten att spela schack och Fia med knuff. Biblioteket tar till vara på ofärdiga 

teckningar och sparar dem till dess att barnen vill fortsätta på dem. Flertalet barn 

kommer även dit med frågor om diverse saker, både sådant som rör biblioteket och dess 

utbud, men även om det som inte har något med biblioteksverksamheten att göra. 

Biblioteket har under observationsperioden införskaffat en multifunktionsskrivare vilket 

ger möjlighet att skriva ut, kopiera och scanna (Observation 2016-06-07). Vid ett 

tillfälle kom två personer in på biblioteket och frågade om det fanns tillgång till datorer, 

men bibliotekarien påpekade att det inte finns något utrymme för dem på 

minibiblioteket utan att stadsbiblioteket istället kunde bistå med datorer (Observation 

2016-05-11). Under några observationstillfällen återlämnades böcker, varav de flesta 

tillhörde stadsbiblioteket och därför packades i lådor för att senare köras dit. Vid ett 

tillfälle kom en förälder med sitt barn in och hade frågor om en förseningsavgift och 

frågade om några böcker som barnet hade hemma. Efter ett kort samtal så gick de båda 

sin väg men snart kom barnet tillbaka med de böcker som var försenade. Flera gånger 

har diskussioner om böcker uppstått, varav somliga har slutat i boklån och andra inte 

(Observation 2016-05-11, Observation 2016-06-07, Observation 2016-06-09 

Förmiddag). 

 

Biblioteket erbjuder även viss programverksamhet. Den mest populära verksamheten är 

språkcaféet som sker på tisdagar och torsdagar varje vecka. På tisdagar sker det under 

bibliotekets öppethållande medan det på torsdagar börjar samtidigt som biblioteket 

stänger, men fortfarande i bibliotekets regi. I första hand används mötesrummet i 

anknytning till bibliotekslokalen, men i den mån det behövs kan även ytterligare ett 

mötesrum, samt biblioteksrummet användas. Språkcaféet lockar olika antal deltagare 

varje gång. Under observationsperioden skiftade antalet deltagare mellan närmare trettio 

och ner till tio personer. Andelen volontärer som hjälper besökarna med svenskan 

skiftar också. Oftast var det fler som kom dit för att lära sig svenska än för att lära ut 

det, men någon gång översteg volontärantalet de övriga besökarna stort (Observation 

2016-05-03, Observation 2016-06-09 Eftermiddag, Observation 2016-06-16). 

 

Även föredrag och dylikt förekommer i bibliotekets regi. Under observationsperioden 

höll en lokal naturpedagog en föreläsning om knoppar och fågelläten. Denna hölls ute i 

caféet i entréhallen efter bibliotekets stängning (Observation 2016-05-11). 

 
6.1.3 Bibliotekets användare 

Majoriteten av användarna av bibliotekets ordinarie verksamhet är utifrån observationer 

barn boende i området. Åldrarna sträcker sig från förskoleåldern upp till tidiga tonåren. 

Även en del vuxna personer besöker biblioteket, många av dem i sällskap med sina 

barn. Fördelningen mellan könen är ganska jämn, med en viss övervägande del flickor 

och kvinnor. Vidare så talar de flesta besökare med en brytning vilket tyder på att de har 

en annan språklig bakgrund än svenska (Observation 2016-05-11, Observation 2016-06-

07, Observation 2016-06-09 Förmiddag). 
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Språkcaféerna har en åldersgräns på tjugo år så åldrarna bland besökarna sträcker sig 

från tjugo år upp till över sjuttio. Några bor i området men en stor del kommer från 

andra delar av Växjö. Bland volontärerna som lär ut svenska är majoriteten äldre, 

flertalet är pensionerade och ser språkcaféerna som ett sätt att hjälpa till med 

integrationen av stadens nya svenskar. Av volontärerna är en övervägande del kvinnor. 

De som istället kommer för att öva sin svenska är av mer blandad ålder och även 

tämligen jämt fördelade över könen. Många av dem är återkommande besökare och en 

liten del av dem går nästan varje gång. Somliga läser Svenska För Invandrare (SFI) eller 

svenska som andraspråk medan andra inte har fått uppehållstillstånd och därför 

använder sig av språkcaféet för att lära sig språket från grunden. Vissa av dem som läser 

svenska på annat håll har ibland med sig läxor för att få hjälp. Många använder sig 

också av annan öppen språkverksamhet så som Röda Korset (Observation 2016-05-03, 

Observation 2016-06-09 Eftermiddag, Observation 2016-06-16). 

 

Vid föredraget om fågelläten och knoppar var besökarna främst äldre och till synes 

gamla svenskar. Till en början fanns ett mindre antal nya svenskar i caféet. Även här var 

besökarna från olika delar av staden och inte uteslutande från området (Observation 

2016-05-11). 

 
6.1.4 Biblioteket som mötesplats 

Barnen som besöker minibiblioteket använder det som en plats att umgås, både med 

varandra men även med bibliotekarierna. Flera gånger riktas även deras uppmärksamhet 

mot mig och jag får svara på deras frågor och vara med i deras diskussioner. Allt som 

oftast är det fler än en besökare åt gången men ibland sitter det ensamma besökare och 

ritar, läser eller konverserar med bibliotekarien. De flesta besökarna verkar känna 

varandra då konversationer och aktiviteter vanligtvis involverar alla i rummet, oavsett 

ålder. Vid flera observationstillfällen kommunicerar besökarna även med personer på 

torget utanför fönstren, vilket upprepade gånger leder till att personerna utanför kommer 

in på biblioteket (Observation 2016-05-11, Observation 2016-06-07, Observation 2016-

06-09 Förmiddag). 

 

Under språkcaféet blir mötesplatsaspekten tydlig. Många av deltagarna hälsar glatt på 

varandra när de ses och diskussioner bryter ut innan språkcaféet formellt har börjat. 

Under flera samtal berörs språkcaféets betydelse för deltagarna. Både de som är där för 

att lära ut och de som är där för att öva sin svenska uttrycker positiva känslor 

förknippade med språkcaféet, både som en plats att arbeta med språket såväl som en 

plats för sociala kontakter. Under vårens sista språkcafé, då deltagarantalet är lågt, 

diskuteras det om detta kan beror på att somliga besökare tycker att det är ledsamt att 

inte få träffa deltagarna på hela sommaren och därför väljer att stanna hemma för att 

slippa säga adjö. De sociala kontakterna sker mellan alla användare, de som övar sin 

svenska utbyter erfarenheter och hjälper varandra, volontärerna som är där för att hjälpa 

med språket småpratar sinsemellan och konversationer sker mellan de båda grupperna. 

Vid ett tillfälle diskuteras att starta ett band till hösten, bestående av de som besöker 

språkcaféet. I början av varje språkcafé så skrivs deltagarnas namn på whiteboarden i 

mötesrummet och i slutet får alla presentera ett ord de lärt sig, på svenska för de som 

övar på den och på något annat språk för de som hjälper till. Stämningen är under de här 

tillfällena uppsluppen och skratt och stöttande kommentarer tillhör vanligheterna. Efter 

språkcaféets avslut är det vanligt att en stor del av besökarna står kvar och pratar med 

varandra och en gång tar det mig ett bra tag att komma iväg då spontana konversationer 
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uppstår med olika besökare vid cykelstället (Observation 2016-05-03, Observation 

2016-06-09 Eftermiddag, Observation 2016-06-16). 

 

Under föreläsningen med naturpedagogen involveras vi besökare, dels genom att utifrån 

bilder gissa vilka växter som knopparna tillhör, samt att härma fågelläten och ställa 

frågor. Spontana diskussioner sker mellan besökarna. Vid ett tillfälle anländer en 

högljudd skara män som efter att ha blivit ombedda att dämpa sig något väljer att lämna 

Tallgården. Efter föreläsningen är det flera besökare som stannar kvar och konverserar 

med varandra och med föreläsaren (Observation 2016-05-11). 

 

6.2 Resultat utifrån intervju med bibliotekarier 
Nedan presenteras resultatet utifrån gruppintervjun med två bibliotekarier på 

Tallgårdens minibibliotek. Resultatet presenteras som en sammanfattning av intervjun. 

De två bibliotekarierna har lång erfarenhet av yrket. Den ena respondenten har jobbat 

med olika projekt för biblioteksverksamhet i området Araby en längre tid. Den andra 

respondenten har jobbat med Tallgårdens minibibliotek sedan början av 2016 och varit 

ansvarig för ”ny i Sverige”-hyllan på Växjö stadsbibliotek. 

 

 
6.2.1 Bibliotekets utformning och bestånd 

Biblioteket startades i början av 2015 och drevs som ett projekt under året, som nu drivs 

tills vidare. Rummet där biblioteket finns användes tidigare som skräprum av 

Tallgården, men även andra utrymmen på Tallgården används till 

programverksamheten, när det kommer mycket folk. Att rummet är litet innebär även att 

bibliotekarierna måste se till att hålla ljudnivån på en acceptabel nivå, vilket kan vara 

svårt eftersom barn kan vara högljudda. Ytterkläder är inte heller tillåtna i rummet, då 

det kan ta upp för mycket plats. 

 

Beståndet består till stor del av litteratur som ingår i SFI-undervisningen och dylik 

litteratur för de som vill lära sig svenska. Eftersom en av bibliotekarierna har erfarenhet 

från ”ny i Sverige”-hyllan på stadsbiblioteket i Växjö, en hylla som riktar sig till 

nyanlända, så försöker de anpassa beståndet efter vad som efterfrågas av de som 

använder sig av den hyllan. Då de först på senare tid har fått resurser för egna inköp så 

har de satsat mycket på böcker på lättläst svenska, men även en del barnböcker. Av 

vanlig skönlitteratur på svenska finns det ett också ett mindre utbud. Men eftersom det 

fysiska utrymmet inte tillåter ett allt för stort bestånd, minibiblioteket har bara fyra 

hyllor, och eftersom många efterfrågar specifika böcker så lånar de in dem från 

stadsbiblioteket och hämtar med dem själva eller så kör vaktmästaren och hämtar och 

lämnar böcker. Stort fokus ligger på mobilitet i verksamheten och att anpassa beståndet 

och verksamheten efter det behov som finns bland användarna.  

 
6.2.2 Bibliotekets verksamhet  

Bibliotekarierna poängterar att utlåningen inte är det som prioriteras främst på 

minibiblioteket, utan att mötesplatsaspekten är väldigt viktig. Samtidigt är det viktigt att 

verksamheten är läsfrämjande på något vis och inte bara agerar fritidsgård för barnen 

som kommer hit. Samtidigt menar de på att det är viktigt att aktiviteterna och läsningen 

är otvungna, att besökarna gör det på sina egna villkor så att inte biblioteket blir en 

kravfylld plats. Möjlighet till lån från minibibliotekets eget bestånd, samt lån och 

återlämning av böcker från kommunens övriga bibliotek finns också. Varje dag som 

minibiblioteket håller öppet kör en vaktmästare med böcker mellan biblioteken. På så 

vis erbjuds användarna stadens samlade biblioteksutbud i sitt närområde. 
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Det har gjorts försök med program för både barn och vuxna, varav vissa har fallit väl ut 

medan andra har varit mindre lyckade. Bibliotekarierna framhåller att de arbetar 

långsiktigt och att en måste våga misslyckas. ”Skulle man sitta vara klok hela tiden 

skulle man inte få mycket gjort” (Gruppintervju, 28 april 2016). Den återkommande 

programverksamheten består av språkcafé två gånger i veckan samt högläsning för 

vuxna en gång i veckan. Annan uppskattad programverksamhet har varit besök av 

författare och av en dokumentärfilmare, samt ordbingo för barnen. Bland de mindre 

lyckade projekten finns en bokcirkel. Men även de projekt som inte fallit bra ut har varit 

nyttiga på det viset att det har hjälpt till att tänka om kring vad som ska finnas på 

minibiblioteket. Besöket av naturpedagogen som genomfördes under våren blev till 

efter en förfrågan från en av besökarna på språkcaféet som var intresserad av fåglar. En 

tanke bakom programverksamheten är att erbjuda ett brett program för att locka så 

mycket olika människor till Tallgården som möjligt. 

 
6.2.3 Bibliotekets användare 

En stor del av användarna av bibliotekets vanliga verksamhet är barn i skolåldern. De 

har erfarenhet av skolbibliotek och är därför mer vana biblioteksanvändare än många av 

de vuxna som kommer dit. Många boende i området har kommit till Sverige från länder 

där biblioteken inte har högt anseende och har därför inget större förtroende för 

biblioteken. Bland de vuxna användarna finns en hel del yrkesverksamma i området 

som hellre använder minibiblioteket än stadsbiblioteket. Andra vuxna har, efter vissa 

påtryckningar från bibliotekarierna, börjat kika in där när deras barn är där. 

 

På språkcaféet kommer besökarna från hela Växjö, somliga kommer också från 

närliggande orter. En del bor i området och har bara någon minuts promenad till 

Tallgården medan andra tar sig långa sträckor bara för att delta, både av de som vill öva 

sin svenska såväl som de volontärer som är där för att hjälpa dem. Bland besökarna 

finns många som inte fått uppehållstillstånd och därmed inte har börjat med SFI, men 

som ändå anstränger sig för att lära sig språket, många av dessa använder även 

stadsbiblioteket och dess tillgång till datorer för att lära sig språket. Till högläsningen 

kommer det många som är uppvuxna i Sverige och som har bott länge i området. 

 
6.2.4 Biblioteket som mötesplats 

Minibibliotekets primära funktion är enligt den ena bibliotekarien just att fungera som 

mötesplats, för att på den vägen uppmuntra till läsning. Många barn kommer efter 

skolan för att rita, spela spel och umgås. Bibliotekarierna framhåller vikten av att bygga 

förtroende för minibiblioteket, visa att där är alla välkomna, då alla inte har stor 

erfarenhet av bibliotek sedan tidigare. Samtidigt är de eniga om att minibiblioteket inte 

får fungera som en fritidsgård och att det måste finnas vissa regler, utan att 

bibliotekarierna för den sakens skull ska få en uppfostrande roll. Det finns även 

förhoppningar om att utöka barnverksamheten med mer läsinriktade programpunkter, så 

som bokhyllehäng där användarna pratar om böcker med varandra. Språkcaféet fungerar 

för många nya svenskar som en plats att öva sin svenska med en annan människa. De 

berättar även att somliga användare kommer till dem med olika studieuppgifter och 

frågar om råd. När minibiblioteket har ordnat annan programverksamhet på Tallgården 

så har det ibland lockat mycket folk som vanligtvis inte besöker Araby och som kan ha 

fördomar om området, vilket bibliotekarierna menar är positivt. 
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6.3 Resultat utifrån intervju med besökare 
Här redogörs för en intervju med en användare av minibiblioteket. Respondenten 

använder både bibliotekets vanliga verksamhet och språkcaféet. Personen är boende i 

området. 

 
6.3.1 Bibliotekets utformning och bestånd 

Besökaren säger att hen ibland lånar böcker från minibiblioteket. Då hen bor väldigt 

nära så använder hen gärna minibiblioteket istället för stadsbiblioteket. Besökaren 

framhåller att beståndet är litet men att om de inte har någon bok på minibiblioteket så 

hämtar de gärna dit den från stadsbiblioteket. Även det faktum att biblioteket har 

prefixet mini påpekas av respondenten och att hen därför inte förväntar sig samma 

utbud som på ett fullskaligt bibliotek. 

 
6.3.2 Bibliotekets verksamhet  

Språkcaféet är det som fick besökaren att hitta till Tallgårdens minibibliotek. När hen 

kom till Växjö besökte hen stadsbiblioteket där hen träffade en av bibliotekarierna som 

även tjänstgör på minibiblioteket. Hen berättade för henom om språkcaféet och sen dess 

har besökaren gått till språkcaféet så ofta som hen har kunnat. Om besökaren har några 

frågor åt en bibliotekarie går hen hellre till minibiblioteket än stadsbiblioteket då hen 

upplever att personalen på minibiblioteket känner användarna. Stadsbiblioteket 

använder hen främst för att använda datorerna.  

 
6.3.3 Bibliotekets användare 

Av respondentens svar kan utläsas att många användare bygger upp en relation med 

personalen på minibiblioteket, i övrigt berörs inte användarna i någon större 

utsträckning. 

 
6.3.4 Biblioteket som mötesplats 

Då användaren känner personalen vid namn och upplever att hen känner dem och gärna 

vänder sig till dem med frågor så fungerar minibiblioteket som en mötesplats mellan 

användarna och personalen. Om möten användare emellan sägs ingenting. 

 

6.4 Sammanfattning av resultat 
För att göra materialet lättöverskådligt och visa på likheter och skillnader mellan 

intervjuerna samt observationerna så följer här en sammanfattning av resultaten. 

 
6.4.1 Bibliotekets utformning och bestånd 

I samtliga resultat uppmärksammas Tallgårdens minibiblioteks storlek. Att det är litet 

innebär konsekvenser för utbudet då allt inte får plats, det finns bara fyra bokhyllor och 

inte plats för fler, men båda intervjuerna samt observationerna tyder på att användarna 

gärna lånar in böcker från stadsbiblioteket via minibiblioteket. I gruppintervjun med 

bibliotekarierna konstateras även att rummets storlek får konsekvenser i den form att 

ljudnivån måste hållas låg samt att ytterkläder inte tillåts i rummet. Gruppintervjun med 

bibliotekarierna visar på att beståndet anpassas till behoven av användarna. I samma 

intervju framhålls att mycket fokus läggs på böcker som underlättar för inlärandet av det 

svenska språket, både i form av undervisningsböcker såväl som böcker på lättläst 

svenska. Även barnböcker prioriteras då många användare är barn. Det finns även ett 

mindre utbud av vanlig litteratur på svenska och böcker på andra språk. 
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6.4.2 Bibliotekets verksamhet 

I intervjun med bibliotekarierna så konstateras det att minibibliotekets främsta mål inte 

är bokutlån utan snarare att bygga förtroende för biblioteket som institution. Dock 

strävas det efter att göra minibibliotekets aktiviteter mer läsfrämjande då det annars kan 

få rollen som fritidsgård för barnen som kommer dit. Observationerna bekräftar bilden 

att bokutlåningen inte står i centrum, men mycket i rummet uppmanar till läsning och 

samtalen mellan de yngre besökarna och personalen handlar ofta om böcker, tidskrifter 

eller informationsfoldrar som ligger framme. De äldre besökarna är mer målinriktade 

och kommer dit med frågor de har eller intentionen att låna böcker, vilket även intervjun 

med besökaren bekräftar. 

 

 

Utöver sin ordinarie verksamhet så erbjuder minibiblioteket viss programverksamhet. 

Språkcaféet som sker två gånger om veckan är oftast välbesökt och uppskattat av 

besökarna. Båda intervjuerna framhåller att det är skälet till att vissa besökare hittade till 

minibiblioteket. Intervjun med bibliotekarierna gör även klart att utbudet i viss mån är 

anpassat till användarna av språkcaféet. Det erbjuds även högläsning för äldre en gång i 

veckan. Utöver den återkommande programverksamheten så arrangeras även 

föreläsningar, författartäffar och vinyllyssning. Den här typen av programverksamhet 

lockar ibland stora besökarskaror, även personer som vanligtvis inte rör sig i området, 

vilket bibliotekarierna framhåller som eftersträvansvärt. Observationen av en 

föreläsning med en naturpedagog visar på att det lockar ett annat klientel än de som 

vanligtvis använder Tallgårdens café.  

 
6.4.3 Användarna 

Observationerna visar att användandet av minibibliotekets vanliga verksamhet främst är 

barn av olika åldrar och av båda könen. De flesta barnen går i skolan och kommer efter 

skoldagens slut. Flera barn har även föräldrar som använder Tallgårdens övriga 

verksamhet. Intervjuerna visar dock att biblioteket även har många vuxna användare, 

ofta yrkesverksamma i området eller med barn som använder biblioteket. De flesta 

användare är från Araby eller grannområden. 

 

På språkcaféet är ålderskravet att besökarna är minst tjugo år gamla, men från tjugo år 

och uppåt är åldrarna väldigt blandat och könsfördelningen är ganska jämn. Till skillnad 

från användarna av minibibliotekets vanliga verksamhet kommer besökarna till 

språkcaféet från hela stan, somliga kommer även från närliggande orter. På 

högläsningen är besökarna pensionärer som bott i Arabyområdet länge, enligt intervjun. 

 
6.4.4 Biblioteket som mötesplats 

Observationen och gruppintervjun visar på att många barn använder biblioteket som en 

plats för att umgås med sina vänner medan de ritar eller spelar spel. Bibliotekarierna 

menar i intervjun att bibliotekets funktion är just som mötesplats, samtidigt som de 

påpekar att biblioteket inte får bli varken en fritidsgård eller en plats där det ställs krav 

på barnen. Observationen visar att barnen som använder minibiblioteket umgås med 

varandra oavsett ålder. Barnen är inte heller främmande för att prata med andra som 

befinner sig i rummet. Både intervjun med besökaren och med bibliotekarien visar på 

att de vuxna användarna hyser ett stort förtroende för personalen på minibiblioteket och 

gärna kommer till dem med frågor om skoluppgifter och dylikt. Intervjun med 

besökaren visar även på att det skapas relationer mellan personal och användaren. 
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Observationen från språkcaféet visar att stämningen är uppsluppen och att många 

besökare känner varandra. Många kommer dit med skoluppgifter eller saker de behöver 

språklig hjälp med, men andra kommer dit främst för att umgås. Ofta fortsätter 

diskussionerna ett tag även efter att språkcaféet har tagit slut. De som är där för att öva 

språket hjälper ofta varandra med ord och förklaringar. Många av besökarna är även 

återkommande. 
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7 Analys 
I det här avsnittet kommer jag att analysera resultaten från datainsamlingen utifrån 

riktlinjer, tidigare forskning och det teoretiska ramverket. För att ge en bättre överblick 

så har analysen delats upp i tre underrubriker, analys utifrån tidigare forskning, riktlinjer 

samt slutligen teoretisk utgångspunkt. 

 

7.1 Analys utifrån tidigare forskning 
Under den här rubriken kommer resultaten från den här studien att jämföras med de 

tidigare studier som har presenterats under avsnitt 2.1. Här kommer likheter och olikhet 

belysas för att klargöra hur resultatet förhåller sig till tidigare forskning på området. 

 

Aabø och Audunson (2012) utgår från Oldenburgs teori när de säger att biblioteket 

används som första, andra och tredje plats. Kortfattat kan den sägas innebära att hemmet 

är första plats, ens sysselsättning är ens andra plats och en tredje plats är en social plats 

som inte går in under varken jobb eller hem. På minibiblioteket kan vi se detta då barn 

kommer dit med sina föräldrar eller syskon, första plats, då användarna kommer dit med 

läxor eller frågor om hur de ska lösa vissa saker i en jobbsituation, andra plats, eller när 

de kommer dit bara för att umgås med övriga besökare, som barnen som kommer efter 

skolan eller de som använder språkcaféet för dess sociala möjligheter, tredje plats.  

 

I samma artikel (Aabø & Audunson, 2012) skriver författarna även att det inte behöver 

ske någon faktisk interaktion mellan människor för att det ska uppstå positiva effekter. 

Det räcker med att personer ur olika samhällsgrupper exponeras för varandra för att tillit 

ska växa mellan grupperna. På så vis bidrar Tallgårdens minibibliotek till tillitsskapande 

genom att locka olika typer av människor till sig. Under föreläsningen om fåglar, som 

skedde i bibliotekets regi men ute i caféet, så kom en grupp cafébesökare in och stötte 

därmed på de som besökte föreläsningen. Ingen kommunikation skedde mellan 

grupperna och när cafébesökarna såg att det pågick en föreläsning så lämnade de snart 

lokalen (Observation 2016-05-11). Trots detta så blev de olika grupperna medvetna om 

varandra och på så vis kan tilliten till varandra ha höjts. 

 

Då Tallgårdens minibibliotek är en mindre del av ett redan befintligt kulturhus så är det 

helt i enlighet med kulturhustanken som lyfts fram i Biblioteket som motor i å skape 

lokalsamfunn (Aabø & Audunson, 2013). Samtidigt så fungerar minibiblioteket 

fortfarande som ett bibliotek där böcker och aktiviteter knutna till dem står i fokus. 

Vidare så kan minibiblioteket vara en aktiv del i integrationen av personer mer annan 

etnisk bakgrund än den svenska, något som även det lyfts fram i studien.  

 

I enlighet med kvinnorna i Public libraries: a meeting place for immigrant women? 

(Audunson et al. 2011), så används minibiblioteket som en mötesplats och ett sätt att 

närma sig det nya samhället. Barnen som kommer efter skolan använder biblioteket som 

en fritidsgård där de kan umgås med varandra, men samtidigt är de frågvisa och ställer 

många frågor om saker de undrar över till bibliotekarierna. Mötesplatsaspekten blir 

extra tydlig på språkcaféerna. Somliga kommer dit med ord, eller SFI-läxor, som de 

behöver hjälp med, men merparten av de som kommer dit har inga konkreta saker de 

vill ha hjälp med och många har även sina favoriter bland de svensktalande som de 

söker sig till gång på gång. Något som tyder på att besökarna på språkcaféet, i likhet 

med kvinnorna i studien, använder biblioteket för att skaffa sig bekanta i landet. 
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I studierna av Muddiman et al. (2001) och van der Linden et al. (2014) så framgår att 

både användarna och bibliotekspersonalen själva såg bibliotekets uppgift som främst att 

tillhandahålla material till prioriterade grupper. van der Linden et al. studie visade att 

för de nyanlända kvinnorna i Kanada så var den programverksamhet som riktade sig 

specifikt till nyanlända inte av intresse utan biblioteket användes främst för lån av 

medier och för tillgång till internet. Den här studien visar dock på att de som använder 

Tallgårdens minibibliotek tvärt om till stor del kommer för det personliga mötet med 

bibliotekarierna och för programverksamheten, speciellt då språkcaféerna. Det sker en 

viss utlåning av böcker, både på svenska och andra språk, men även litteratur som ska 

underlätta för inlärningen av svenska, men boklån är inte huvudsyftet för många av 

användarna. Inte heller finns det tillgång till internet, vilket inte efterfrågades i någon 

större utsträckning under observationerna. Detta går tvärt emot vad de båda studierna av 

Muddiman et al. och van der Linden visade. 

 

 

7.2 Analys utifrån riktlinjer 
Utifrån de riktlinjer som jag tidigare tagit upp kommer jag i det här avsnittet redogöra 

för hur minibiblioteket lever upp till de förväntningar som finns på dem utifrån 

biblioteksplanen och bibliotekslagen samt IFLA och Unescos manifest. 

 

Gemensamt för alla de riktlinjer som redogörs för här är att de menar att språkliga 

minoriteter ska ägnas särskild uppmärksamhet både i förhållande till bibliotekets 

tjänster såväl som i dess utbud. I enlighet med detta så visar både intervjuer och 

observationer att Tallgårdens minibibliotek arbetar mycket med språkliga minoriteter i 

fokus. En genomgång av beståndet i hyllorna visar att en stor del av utbudet består av 

lättläst skönlitteratur på svenska, helt i enlighet med bibliotekslagens femte paragraf. 

Även ett mindre utbud av litteratur på andra språk än svenska finns att tillgå på 

biblioteket, något som framhålls som viktigt av alla riktlinjerna. Då samtliga riktlinjer 

även framhåller att utbudet ska vara anpassat efter lokala behov så är även utbudet av 

undervisningslitteratur i SFI i enighet med detta, då en stor mängd av minibibliotekets 

användare har ett annat modersmål än svenska, men uttrycker en önskan om att lära sig 

svenska. Detta är särskilt tydligt i observationerna från språkcaféerna då många vänder 

sig dit för att ställa frågor om SFI. 

 

I bibliotekslagens andra paragraf står det att biblioteken ska bidra till 

kunskapsförmedling samt fri åsiktsbildning. Även IFLA tar upp utbyte av kunskap som 

en viktig del av folkbibliotekens verksamhet och UNESCO skriver att biblioteken ska 

erbjuda användarna tillgång till samhällsinformation. Tallgårdens minibibliotek 

förmedlar kunskap och samhällsinformation inte enbart via sitt bestånd och tillgängligt 

informationsmaterial utan även till stor del i dialog med användarna. Observationerna så 

väl som intervjuerna visar att många av användarna vänder sig till bibliotekarierna när 

de har frågor. De vuxna användarna vänder sig dit för att lära sig att navigera i 

samhället samt med frågor om sådant som rör arbete och utbildning, medan 

observationerna visar på att de yngre användarnas frågor kan vara betydligt med 

allmänna och beröra allt från beståndet och frågor som kan uppkomma kring det till 

frågor av personlig karaktär. Vidare så sker ett kunskapsutbyte användarna emellan, 

speciellt under språkcaféerna, då de diskuterar sina olika synsätt på saker och ting.  

 

Både IFLA och UNESCO framhåller att biblioteken ska främja kulturell mångfald och 

dialog kulturer emellan. Bibliotekslagen tar även upp behovet av litteratur på andra 

språk än svenska och i Växjö kommuns biblioteksplan står det att verksamheten ska 
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vara anpassad efter användarnas behov. Minibiblioteket arbetar med det här utifrån 

beståndet, då de erbjuder litteratur på de språk som efterfrågas, om än inte i några större 

kvantiteter. Men även i programverksamheten arbetas det med kulturell dialog och 

användarnas behov av att känna sig uppskattade och välkomna. Ett sätt de gör det på är 

genom att avsluta språkkaféerna med att alla får redogöra för ett ord de lärt sig under 

kvällen, både de med annat modersmål än svenska, så väl som de som pratat svenska 

sen barnsben. Även det faktum att programutbudet anpassas efter vad som efterfrågas 

av användarna tyder på att varsamheten tar hänsyn till önskemål. Som föreläsningen om 

fåglar och knoppar som hölls i bibliotekets regi som var på en användares begäran. 

 

 

7.3 Analys utifrån teoretiskt ramverk 
Här ämnar jag diskutera Tallgårdens minibiblioteks roll som mötesplats utifrån Ragnar 

Audunsons teori om hög- och lågintensiva mötesplatser. Teorin menar, enkelt 

sammanfattat, att högintensiva mötesplatser är där du umgås med personer som delar 

din världsbild, medan lågintensiva mötesplatser är de platser där du träffar människor 

som inte nödvändigtvis tycker och tänker som du. Datamaterialet som jag samlat in 

visar på att minibiblioteket kan fungera som såväl en hög- som lågintensiv mötesplats. 

 

Både observationerna och gruppintervjun visar att en stor del av användarna av 

minibiblioteket är barn från området som använder biblioteket som en plats att umgås 

med vänner samt ställa frågor av olika karaktär till bibliotekarierna. När de umgås med 

sina vänner så fungerar biblioteket som en högintensiv mötesplats där de interagerar 

med personer med liknande levnadsförhållanden och personer som de redan känner mer 

eller mindre väl. När de interagerar med bibliotekarien och ställer frågor om allt från 

böcker till det svenska samhället så exponeras de istället för ny kunskap och nya åsikter 

och minibiblioteket fungerar då som en lågintensiv mötesplats där olika delar av 

samhället kan mötas. 

 

Även när minibiblioteket har språkcaféer så fungerar det som en lågintensiv mötesplats 

där människor med olika bakgrund, trosuppfattningar och värderingar exponeras för 

varandra. Språkcaféet lockar folk som inte är boende i Araby och kan på så vi bidra till 

att dessa personer får en positivare bild av området än den som förmedlas via medierna, 

något som kan sänka trösklarna för att besöka området i andra ärenden än just 

språkcaféerna. 

 

Samtidigt så visar intervjun med användaren att minibiblioteket kan ha den inverkan på 

användarna som är boende i Araby att de väljer bort besök på stadsbiblioteket till 

förmån för minibiblioteket, vilket kan ses som att de väljer bort en lågintensiv 

mötesplats där människor ifrån hela Växjö exponeras för varandra, stadsbiblioteket, mot 

en högintensiv mötesplats som till stor del används av människor i liknande 

livssituationer, minibiblioteket. Vidare visar intervjun att denne användare inte enbart 

nyttjar bibliotekets vanliga tjänster, så som utlån och återlämning, utan är en flitig 

nyttjare av språkcaféet och bibliotekets funktion som mötesplats blir på så vis av både 

hög- och lågintensiv karaktär. 

 

Observationen från föreläsningen om knoppar och fågelläten visar dock på en ganska 

homogen skara besökare vilket tyder på en högintensiv mötesplats där människor med 

samma intressen samlas tillsammans. På grund av att föreläsningen skedde i caféet och 

att Tallgården har en funktion som befintlig mötesplats så exponeras dock dessa 

människor för människor som inte alls verkar dela deras intressen. Även om ingen 
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direkt interaktion sker mellan de olika grupperna så menar Aabø och Audunson (2012) 

att exponeringen i sig kan vara tillräcklig för att bygga tillit grupper emellan. Att stöta 

på människor ur andra grupperingar gör att dessa inte längre ses som avvikande utan 

tvärt om som en naturlig del av samhället och därför minskar motsättningar mellan olika 

grupperingar, något som i längden kan leda till större tillit grupperna emellan. 
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8 Diskussion 
I det här kapitlet så kommer jag att diskutera olika delar studien utifrån olika delar. Den 

första delen är en diskussion kring forskningsstrategin som jag valt att använda mig av, 

fallstudien, samt de metoder som den här studien innefattade, intervjuer och 

observationer. Följande del diskuterar resultatet och analysen av denna. Sista delen är 

förslag på framtida forskning. 

 

8.1 Metoddiskussion 
Fallstudien lämpar sig nog bättre för längre studier och även den här studien hade nog 

vunnit på att utföras under en längre period. Inom studiens ramar var detta dock inte 

möjligt. Samtidigt så lämpade sig fallstudien väl då den erbjuder möjlighet till att 

använda sig av flera metoder, något som underlättade studien avsevärt. Då jag så här i 

efterhand kan känna att mina intervjuguider skulle ha mått bra av att filas på ett par 

vändor till så fungerade dock observationerna över förväntan. Där intervjuerna inte 

alltid erbjöd den information som jag hade användning av i studien så fungerade 

observationerna bra som komplement. Tillsammans synliggjorde den insamlade data 

från de båda insamlingsmetoderna skeenden och företeelser som annars kanske hade 

gått mig förbi. Samtidigt så bekräftade observationerna ofta saker som framkommit i 

intervjuerna och gav på så vis materialet betydligt mycket mer tyngd än vad de hade 

haft om bara en insamlingsmetod hade använts. 

 

Att intervjua båda bibliotekarierna samtidigt fungerade väl och var ett tidseffektivt sätt 

att inskaffa mer information än vad en intervju med endast en bibliotekarie hade gjort, 

vilket hade upptagit samma tid. De båda bibliotekarierna kompletterade varandra bra på 

så vis att de la till sådant som den andra inte tog upp. På så vis framkom mycket 

information med en minimal mängd upprepningar. Hade båda bibliotekarierna 

intervjuats var för sig så hade intervjuerna upprepat varandra i betydligt högre grad. För 

den här studien, där observationerna stod för huvudparten av datamaterialet, så funkade 

den här sortens intervju bra. Hade studien istället bara byggt på intervjuer så hade 

bibliotekarierna med fördel intervjuats var för sig då intervjuerna hade kunnat gå 

djupare och att samma information från flera intervjuer hade fungerat som bekräftelse 

på det sagda. I den här studien så fyller istället observationerna den funktionen. 

 

Även observationsschemat skulle ha gynnats av att ses över ett par gånger till då mycket 

av informationen som den upptog var av kvantitativ art, medan studien var kvalitativ. 

Istället kommer merparten av det presenterade resultatet från fältanteckningarna som 

gjordes under observationerna. Med tanke på att observationer sker där och då och att 

de i mitt fall inte dokumenterades på något annat vis än att nedtecknas under tiden så är 

det fullt möjligt att vissa saker kan ha gått mig förbi. Men precis som med alla metoder 

så blir observationerna bättre med tiden och med tanke på att det var första gången som 

jag gjorde observationer så måste jag säga att jag nöjd med resultatet. 

 

8.2 Resultat- och analysdiskussion 
Utifrån presenterat datamaterial samt analysen av denna så kan vi se att Tallgårdens 

minibibliotek fungerar som en mötesplats. Till stor del är den dock en mötesplats för 

olika grupper så som familjer eller skolbarn, som ofta redan har en relation till varandra. 

Bibliotekets kärnverksamhet används främst av personer som bor eller arbetar i området 

och lockar i sig inte speciellt mycket folk från andra delar av staden. Däremot så lockar 

programverksamheten ibland dit folk som vanligtvis inte rör sig i Araby-området. Då 

min uppfattning är att många drar sig för att besöka området då dess rykte som 
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problemområde avskräcker, inte minst efter polisens rapport och utsatta områden, så 

behöver området verksamheter som kan fungera locka dit dessa människor. 

 

Polisen skriver i nämnda rapport att dessa särskilt utsatta områden, dit Araby räknas, 

behöver insatser inte bara från polisen utan även andra samhällsaktörer. Det är min 

bestämda uppfattning att biblioteket kan vara en sådan samhällsaktör. Tallgårdens 

minibibliotek kommer inte på egen hand att lösa områdets problem, men genom att 

erbjuda de boende både bildning och förströelse i deras närområde så tror jag att de kan 

bidra till en positiv förändring på lång sikt. 

 

Om vi utgår från att det stämmer att grupper som exponeras för varandra får högre tillit 

för varandra, även om ingen interaktion sker (Aabø & Audunson, 2012) så kan 

biblioteket genom att locka folk till Araby på så vis minska den friktion som kan finnas 

mellan olika grupper. Något som är en förutsättning för att de problem som finns i 

området ska kunna lösas. 

 

Vidare så skiljer sig resultatet från studierna gjorda av Muddimann et al. (2001) och van 

der Linden et al. (2014). De två studierna menar på att synen, både bland användarna 

och de anställda, på bibliotekets arbete mot prioriterade grupper är att det främst 

tillhandahåller material åt dem. Enligt van der Lindens studie så var inte heller 

programverksamheten av intresse för de nyanlända kvinnorna som ingick i studien. 

Resultatet i den här studien pekar åt ett helt annat håll, minibibliotekets bokbestånd är 

inte det som har högst prioritet utan istället så är det en trygg plats att vända sig till både 

med funderingar och för att socialisera. Bokutlåning är en betydande del av 

verksamheten, men för många är det programverksamheten, i synnerhet språkcaféet, 

som väger tyngst.  

 

8.3 Framtida forskning 
Ett intressant forskningsområde vore att se vad bibliotek kan ha för inverkan på dessa 

områden som polisen klassar som utsatta. En sådan studie skulle dock behöva pågå 

under en längre tid än vad som är möjligt för en kandidatuppsats. Det skulle även krävas 

någon metod för att utesluta annan påverkan för att bara kunna titta på bibliotekets roll 

för områdets utveckling, något som skulle krävan en stor vetenskaplighet. 

 

En annan intressant vinkel vore att titta på hur riktade biblioteksprojekt, så som just 

Tallgårdens minibibliotek, påverkar användandet. Lockar det endast befintliga 

biblioteksanvändare eller skapas nya genom att biblioteket kommer närmare? Är det så 

att de som besöker minibiblioteket även använder sig av andra bibliotek i staden eller 

tillgodoses alla biblioteksbehov på Tallgården?  
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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att undersöka hur biblioteket kan fungera som en öppen 

mötesplats dit människor kan söka sig oavsett socioekonomisk status. Genom en 

fallstudie bestående av intervjuer och observationer så har ett minibibliotek i stadsdelen 

Araby i Växjö undersökts. Biblioteket består av ett mindre rum med ett mindre 

bokbestånd och är en del av kulturhuset Tallgården som funnits i området länge. 

Intervjuer genomfördes med två bibliotekarier och en biblioteksanvändare. 

Observationer gjordes av bibliotekets allmänna verksamhet samt dess 

programverksamhet i form av en föreläsning samt ett flertal språkcaféer. Studien 

utfördes under ett par månaders tid. 

 

Resultatet visar att minibibliotekets ordinarie verksamhet främst används av boende i 

området. Det används även som en mötesplats främst för områdets unga efter skolan. 

Eftersom Tallgårdens övriga verksamhet bland annat innefattar ett café så är det inte 

ovanligt att någon eller båda av föräldrarna är närvarande i huset. Då bokbeståndet är 

litet så är beståndet anpassat efter behovet i området och fokus ligger på SFI-böcker, 

litteratur på lättläst svenska samt en del skönlitteratur på svenska samt på andra språk. 

En stor del av beståndet är anpassat till barn och unga. Eftersom minibiblioteket är en 

del av Växjö kommuns biblioteksverksamhet så kan böcker lånas in från övriga 

bibliotek i kommunen. Utöver bokutlåning erbjuds möjlighet till att bland annat spela 

spel eller rita. Då minibiblioteket endast funnits i sin nuvarande form i knappt två år så 

är dess aktiviteter fortfarande prövande och ansträngningar görs för att det ska bli mer 

läsfrämjande. 

 

Utöver den ordinarie verksamheten så anordnar minibiblioteket även 

programverksamhet. Bland annat så ordnas föreläsningar, högläsning på svenska för 

äldre, samt språkcaféer två gånger i veckan. Språkcaféerna lockar besökare från hela 

staden och även en del folk från närliggande orter. Dit kommer människor både för att 

öva sin svenska och få hjälp med SFI-uppgifter eller dylikt, men lika mycket för 

socialisera. Under språkcaféerna blir mötesplatskontexten som mest uppenbar. 

 

Resultatet analyserades sedan utifrån Ragnar Audunsons teori om hög- och lågintensiva 

mötesplatser. Audunson menar att en högintensiv mötesplats är där du umgås med 

likasinnade, så som i ett politiskt parti eller inom ett fotbollslag, medan en lågintensiv 

mötesplats är där du utsätts för personer som inte nödvändigtvis delar dina intressen 

eller åsikter. Utifrån denna teori så fungerar minibiblioteket både som en högintensiv 

och lågintensiv mötesplats. När barnen umgås med varandra i minibibliotekets lokal 

efter skolan så fungerar det som en högintensiv mötesplats där likasinnade träffas. 

Detsamma gäller föreläsningarna då folk med ett gemensamt intresse samlas för att 

lyssna på någon kunnig inom ämnet de är intresserade av. Däremot under språkcaféerna 

så fungerar biblioteket främst som en lågintensiv mötesplats där människor med olika 

erfarenheter och uppfattningar om livet möts.
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i 
 

Bilagor 

Bilaga A: Intervjuguide, bibliotekarier 
 

 

 Hur länge har ni jobbat på Växjö bibliotek? 

 

 Hur länge har ni jobbat på Tallgårdens minibibliotek? 

 

 Hur upplever ni att biblioteket används? Vilka tjänster? 

 

 Vad anser ni om det fysiska beståndet? Vad saknas? 

 

 Vilka utvecklingsmöjligheter ser ni? Vad efterfrågar användarna? 

 

 Hur ser samarbetet ut mellan minibiblioteket och Tallgården? 

 

 Hur når ni ut med information om minibiblioteket? Vilka språk finns 

informationen på? 

 

 Hur ser er programverksamhet ut? Vilka besöker den? 

 

 Vad finns det för skillnader på hur minibiblioteket används jämfört med 

stadsbiblioteket? Vad skiljer de båda biblioteken åt i användandet som 

mötesplats? 

 

 Hur kan minibiblioteket främja användarnas kontakt med övriga samhället? 



  
 

ii 

Bilaga B: Intervjuguide, användare 
 

 

 Var bor du? Hur länge har du bott där? Vad har du för uppfattning om Araby? 

 

 Hur ofta använder du minibiblioteket? 

 

 Vad gör du på minibiblioteket? Vilka tjänster använder du? 

 

 Hur använder du Tallgården i övrigt? 

 

 Hur ofta besöker du programverksamheten? 

 

 Hur fick du vetskap om minibiblioteket? 

 

 Vilka utvecklingsmöjligheter ser du för minibiblioteket? 

 

 Hur ser biblioteksanvändandet ut bland personer i din närhet? 

 

 I vilken utsträckning använder du andra bibliotek? 

  



  
 

iii 

Bilaga C: Observationsschema 

 

Datum:  Observatör: 

Hur många 

besökare?  

    

Hur länge 

stannar 

besökarna? 

0-5 min 6-15 min 16-30  min 31- min 

    

Hur interagerar 

besökare med 

personal?  

Vardagligt 

samtal 

Frågor Genom 

infoblad 

 

    

Hur använder 

sig besökare av 

biblioteket? 

Lån av böcker Informationssök Umgänge Övrigt 

    

     

 

Anteckningar:  

 


