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Genom analys av det språkliga landskapet på ett bibliotek i kombination med 

intervjuer med tre bibliotekarier har ett biblioteks potential för språkinlärning, 

integration samt samarbete med SFI undersökts. Resultatet visar att det språkliga 

landskapet domineras av det svenska språket och de gånger andra språk än svenska 

eller nationella minoritetsspråk används handlar användningen om information om 

språkutvecklande aktiviteter för invandrare. Resultatet visar även att det finns en stor 

medvetenhet hos bibliotekarierna om möjliga förbättringar av det språkliga 

landskapet. Resultaten visar även att många aktiviteter görs för att främja 

integrationen på biblioteket, vilket tyder på ett potentiellt fördjupat samarbete mellan 

biblioteket och SFI som sträcker sig längre än utlån av kursböcker. Slutsatsen är att 

biblioteket har en stor potential till både språkutveckling och integration för en 

nyanländ vuxenperson. Bibliotekets relativt neutrala roll kan dessutom motverka 

utanförskap.  
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1 Inledning 

Det finns en diskussion i dagens samhälle om vuxna nyanländas bristande språkkunskaper 

som ofta tas upp i kombination med ett antagande om deras förmodade bristande motivation 

till att lära sig svenska (Lindberg & Sandwall, 2012, s.371). Carlson (2013, s.817–818) 

nämner även att i denna debatt anser vissa att Svenska för invandrare (SFI) bör läggas ner 

helt. En del har gjorts för att försöka höja denna påstådda bristande motivation ett sådant 

exempel är att man ett tag erbjöd en bonus i form av pengar vid avslutad SFI utbildning. Det 

som forskning däremot har kommit fram till är att oftast är det inget fel på de vuxna SFI-

studerandes motivation, snarare tvärtom. SFI-studerande vill oftast lära sig språk för att i 

förlängningen få ett arbete och kunna bli självförsörjande (Lindberg & Sandwall, 2012, s.371) 

Vuxenutbildningen SFI har fått ta emot mycket kritik (Carlsson, 2013), både ur 

integrationssynpunkt men även för att eleverna lämnar SFI med dåliga språkkunskaper. Det 

har gjorts och görs försök att integrera vuxna nyanlända, och ett av dem är integration genom 

praktikplatser. Samtidigt visar forskning (Sandwall, 2013) att interaktionen med andra på 

dessa praktikplatser är minimal, något som leder till varken integration i samhället eller 

utveckling av språket.  

Vidare har införandet av språktest diskuterats (Milani, 2008), för att exempelvis kunna erhålla 

medborgarskap, vilket vissa andra länder har. Problematiken med språktest, som jag ser det, 

handlar om att inlärningen av ett andraspråk ser olika ut från person till person, både när det 

kommer till hur fort någon lär sig ett nytt språk och även den slutgiltiga nivån (Abrahamsson, 

2009, s.197). För att kunna ställa dessa krav på språktest måste språkutbildningen för vuxna 

anpassas mer till individen allt enligt SFI:s kursplan.   

Utöver SFI-utbildningen har kommunen ett ansvar att arbeta med etablering och 

samhällsorientering för nyanlända (Migrationsverket, 2019). Kommunerna måste därför 

komma på effektiva, budgetvänliga sätt att främja språklig och samhällelig integration. Här 

ser jag en potential i folkbiblioteken då kommunerna även har en skyldighet att erbjuda 

tillgång till dessa. Folkbiblioteken har i sin tur en laglig skyldighet att ”ägna särskild 

uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än 

svenska” (SFS 2013:801). Något som kan ske genom att erbjuda böcker på lättläst svenska, på 

minoritetsspråken och andra språk än de nationella minoritetsspråken. Genom att biblioteken 

enligt lag redan har det syftet indikerar det att biblioteken skulle kunna fungera som ett 

potentiellt stöd till SFI och språklig inlärning. Dessutom som en inkörsport till integration 

genom att man i högre grad tar vara på en offentlig inrättning och plats som redan är etablerad 

i samhället.  

Vad som motiverar den föreliggande studien är att det förefaller finnas få studier där 

biblioteksmiljöer analyseras utifrån ett andraspråksinlärarperspektiv. Något som ytterligare 

motiverar denna studie är att den kan tillföra nya insikter i hur man i vuxenutbildningen skulle 

kunna arbeta språkutvecklande genom att nytta folkbiblioteken. 

1.1 Syfte        

Syftet med denna studie är att analysera vuxna andraspråksinlärares möjligheter till 

integration och språkutveckling med hjälp av bibliotekets resurser. Genom en analys av 

biblioteksmiljön på ett stadsbibliotek i en medelstorstad med relativt hög invandring 
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(Migrationsverket, 2019) och kompletterande intervjuer med bibliotekarier görs ett försök att 

studera om de biblioteksresurser som existerar i en kommun kan komplettera SFI-

utbildningen. Vidare undersöks om dessa har potential att främja nyanlända vuxnas 

integration i ett samhälle. För att uppnå syftet kommer en fallstudie att genomföras med 

ledning av följande frågor  

• Vilka resurser erbjuder bibliotekets fysiska miljö? 

• Finns det något samarbete mellan vuxenutbildningen, SFI och folkbibliotek och hur 

ser detta samarbete ut? 

• Stimulerar miljön språkinlärningen? Främjar biblioteksmiljön integration i samhället 

för vuxna svenska andraspråkstalare? 

2 Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras relevanta delar av den tidigare forskningen som gjorts inom 

biblioteksforskning gällande integration av nyanlända samt forskning inom området språkligt 

landskap liksom andraspråksinlärning för vuxna.  Genom bakgrundskapitlet försöker jag visa en del 

av den, för min studie, relevanta forskning som tidigare gjorts, men även visa vad min studie tar för 

plats bland dessa.  

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Beskrivning av begreppet integration 

Om man skulle beskriva ordet integration bokstavligt betyder det ”sammansmältning av 

olikartade delar till en helhet ofta med tonvikt på utjämning av skillnader” (NE.SE, 2019). Jag 

tolkar det som att flera delar kan fungera tillsammans som en helhet trots olikheter.  

Samhällelig integration handlar enligt mig om individers möjligheter att accepteras och bli en 

del av ett samhälle utan att behöva plocka bort sin egen identitet och kultur. Språklig 

integration handlar enligt mig om individers möjlighet att förstå och göra sig förstådda utifrån 

sina egna premisser utan att bli dömda av andra. Integration handlade enligt mig således mer 

om en gemensam acceptans mellan de nyanlända och de som redan bor i samhället.  

2.1.2 Biblioteksroll för integration   

I nedanstående avsnitt kommer jag att redogöra för studier om nyanländas användning av 

offentliga bibliotek som innefattar både internationella och svenska studier (Shepherd m.fl., 

2018; Khior m.fl., 2017; Johnston, 2016; Jönsson-Lanevska, 2005) Vidare ges en fördjupad 

bild av forskningen om bibliotekets roll vid invandring, skapandet av socialt kapital och tillit 

(Vårdheim, 2014; Khoir, 2017) 

Flertalet forskare (Johnston 2016; Shepherd, Petrillo & Wilson, 2018; Vårdheim, 2009) 

nämner bibliotekens möjlighet att fungera som en mötesplats och ett sätt att skapa relationer 

för folk med olika bakgrunder. Shepherd m.fl. (2018, s.585–586) skriver att de offentliga 

biblioteken kan spela en stor roll för en invandrares sociala nätverk utanför de närmsta 

vännerna och familjen. För även om det sociala nätverket av vänner och familj är viktigt kan 

det också göra att de nyanlända hindras att knyta en koppling till det resterande samhället, en 

koppling som är viktig för en bra integration in i ett nytt samhälle. Tidigare forskning har 

även visat på olika sätt hur folkbibliotekets öppenhet och mångfaldsskapande roll, i 
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jämförelse med andra institutionella offentliga platser gör den till en plats där integration och 

språklig utveckling kan främjas. Detta illustreras bl. a genom byggande av tillitsfulla 

relationer mellan personer från olika bakgrunder (Vårdheim 2009, s.373; Johnston, 2016, 

s.10). 

Khoir m.fl. (2017, s.40) nämner även bibliotekens unika möjligheter att bidra till samhällets 

sociala kapital genom att biblioteket skapar en informell mötesplats. Jönsson-Lanevska (2005, 

s.132) diskuterar även hon bibliotekens roll och enligt henne spelar biblioteken en aktiv roll i 

att introducera invandrare i det svenska språket samtidigt som de ska ges en möjlighet att 

genom biblioteken hålla kontakten med sin kultur och sitt språk. Det Jönsson-Lanevska 

(2005, s.138) även fram till i sin studie är att de svenska biblioteken, beroende på om det är ett 

kommunalt, lokalt eller komvuxbibliotek, fyller olika funktioner för en person under den 

första tiden i Sverige. Vidare skriver Jönsson- Lanevska (2005) att i ett multikulturellt 

samhälle ställs både biblioteken och samhället inför en utmaning inte minst då invandrarna 

kommer från flera olika länder där kulturer ser olika ut och språken varierar. Det 

multikulturella samhället leder till nya krav som biblioteken i sin tur försöker bemöta genom 

att exempelvis arrangera olika aktiviteter (2005, s.137).  

Vårdheim (2014, s.66) diskuterar hur de nyanlända får tillit till de människor som vistas på 

biblioteken på grund av ett gemensamt intresse i läsning men att förtroendet för folk utanför 

biblioteket inte är lika stort. I sin studie kom han även fram till att tilliten till okända 

människor var högre hos dem som var nyare i landet än hos dem som bott där längre. Att 

tilliten blev sämre såg Vårdheim (2014, s.66) som oroande utifrån ett samhälleligt 

integrationsperspektiv då han tidigare i artikeln har nämnt att forskning visar att förtroende för 

immigranter och de som redan bor i landet är en stor del av en lyckad integration (Vårdheim, 

2014. s.62) Däremot förklarar Vårdheim (2014, s.66) att den här nedgången skulle kunna bero 

på att den första ”smekmånadsperioden” är över och de är i ett skede innan en social tillit 

stabiliserats.  

Vidare undersöks det i flertalet av studierna (Vårdheim, 2014; Jönsson-Lanevska, 2005); 

Johnston, 2016 vad de olika offentliga biblioteken gör för att främja integration och/eller 

språklig utveckling. En studie som har ett direkt syfte att undersöka en aktivitet är Johnstons 

(2016) fallstudie om Malmö stadsbiblioteks program kallat språkhörnan. Johnston (2016) ser 

potential i användandet av biblioteket som mötesplats genom olika aktiviteter. Aktiviteterna 

ser han kan stötta integrationen genom att personer som annars inte skulle komma i kontakt 

med varandra får en möjlighet att mötas och att de informella samtalen som uppstår dessutom 

är språkutvecklande. Det ger även organisatörerna en möjlighet att nå ut med 

samhällsinformation som kan vara av relevans för nyanlända (Johnston, 2016, s.15). 

Vårdheims (2014) studie undersöker hur ett stadsbibliotek samarbetar med 

introduktionsprogrammet för flyktingar. Hans studie visar ett nära samarbete mellan 

introduktionsprogrammet och biblioteket då bibliotekarien som höll introduktionen på 

biblioteket även var en av lärarna på introduktionsprogrammet. Vårdheim (2014, s.66) ser att 

detta samarbete underlättar för bibliotekets personal med deras förberedelser inför 

biblioteksintroduktionen då de har förkunskaper om eleverna. Vårheim (2014, s.66) ser även 

att samarbetet leder till att invandrarna fortsätter besöka biblioteken även efter att de slutat på 

introduktionsprogrammet. I likhet med både Vårdheim (2014) och Johnston (2016) nämner 

Shepherd, Petrillo och Wilson (2018, s.593) bibliotekets möjligheter att genom samarbete 

med andra institutioner erbjuda nyanlända en gratis resurs till både läsmaterial och 

samtalsgrupper. Men nämner även att det finns flera utmaningar att tackla om biblioteken ska 

nå ut till de nyanlända med material. En av de största och första utmaningarna är att få 
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nyanlända att komma till biblioteket första gången. Denna utmaning skulle kunna lösas 

genom biblioteksprogram som liknar det i Vårdheims (2014, s.64) studie. Även Kennan m.fl. 

(2011, s.202) nämner att nyanlända som blivit introducerade till biblioteken som en del av en 

samhällsorientering kommer att se biblioteken som en resurs för både sig själva och sina barn, 

men även som en säker mötesplats. Shepherd, Patrillo och Wilson (2018, s.593) diskutera i 

sin tur vikten av ett positivt första intryck av biblioteket för den nyanlända. Vidare nämner de 

hur ett sådant intryck kan göras genom exempelvis skyltar och annat som kan stötta personer 

att hitta det de söker på egen hand utan att behöva be om hjälp. 

2.1.3 Det språkliga landskapet 

En annan forskningsgren med relevans för uppsatsen är det relativt nya området som handlar 

om Linguistic Landscaping (LL), det språkliga landskapet. (Ben-Rafael, m.fl. 2006) I det här 

avsnittet kommer jag redogöra för tidigare studier om, bl.a. offentliga utemiljöer i flerspråkiga 

samhällen och vad det kan säga om samhället (Hult, 2014; Shang & Guo, 2017; 

Syrjälä,2018). Vidare kommer jag även kortfattat ta upp Scarvaglieris (2017) forskning om 

Educational Landscaping där LL används för att skapa en språklig medvetenhet hos lärare. 

Med språkligt landskap, eller Linguistic landscape (LL) menas enligt Ben-Rafael, m.fl. (2006, 

s.7) de språkliga föremål som markerar de offentliga platserna. I takt med att forskningsfältet 

har utvecklats har det språkliga landskapsfältet breddats från att bara ha handlat om det 

språkliga företeelserna på skyltarna till att även inkludera exempelvis färgval, form, storlek, 

ytor och material (Järlehed, 2011, s.1–2). Därför finns det vissa som enligt Järlehed (2011, 

s.1-3) som föredrar att kalla forskningsfältet för semiotiska eller urbana landskap då man inte 

enbart analyserar språket. I denna studie har jag valt att kalla forskningsfältet och metoden 

Språkligt landskap. I den tidigare forskningen jag tagit del av har forskarna studerat, tolkat 

och analyserat det fysiska och digitala utomhusmiljöerna utifrån de skyltar som finns på dessa 

platser. 

Järlehed (2011) förklarar att det finns två huvudindelningar inom LL, varav den ena utgörs av 

kvantitativa studier som exempelvis undersöker förekomsten av språk på olika skyltar. Den 

andra inriktningen är mer kvalitativ och etnografiskt inriktad, där språket analyseras på plats 

det vill säga ”den textuella medieringen och den diskursiva konstruktionen av bestämda 

platser” (Järlehed, 2011, s.9). Vidare skriver Syrjälä (2018, s.65) att det är svårt att begränsa 

studiet av LL till en metod. Hon nämner vikten av flera olika metoder för att få en förståelse 

av språkens plats i ett samhälle. Hon förklarar även att den visuella språkanvändningen kan 

hjälpa till i skapandet av en uppfattning om den rådande språksituationen av en plats och att 

studier om folks uppfattningar kan ge en förståelse för språkets roll i samhället, inte minst på 

flerspråkiga platser (2018, s.11). Ben-Rafael m.fl. (2006, s.7–8) förklarar att LL utgörs av 

både privata och offentliga skyltar i samhället exempelvis på gator, i parker eller på 

byggnader och att dessa vyer utgör viktiga sociosymboliska identiteter som anpassats efter 

samhällen, olika grupper eller religioner. I sin studie kom de fram till att landskapsmönstret 

varierar beroende på vilket samhälle som undersökts. Däremot är de noga med att nämna att 

det språkliga landskapet inte visar hela bilden av Israels mångfald utan mer hur privata och 

offentliga aktörer använder det offentliga rummet.  

Det språkliga landskapet har ofta undersökts i offentliga utomhusmiljöer i flerspråkiga 

områden såsom i Syrjälä (2018) där hon undersökt det lingvistiska landskapet i finländska 

städer genom att analysera språket på namnskyltar i de offentliga miljöerna. Genom att 

kombinera flertalet datainsamlingsmetoder kom hon fram till att man inte kan kallade det 

lingvistiska landskapet i dessa städer tvåspråkigt, trots svenskans närvaro på skyltarna. Shang 
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& Guo (2017) har i sin studie likt Syrjälä (2018) undersökt namn men med fokus på vad 

affärsnamn säger om Singapores flerspråkighet. De kom bland annat fram till att de 

individuella affärsägarnas egna val utifrån både personligt intresse, språk och kulturella 

tillhörighet styrde skyltningen. Dessutom kom de fram till att engelskans höga synlighet både 

enskilt och i kombination med annat språk visade att man försökte nå fler potentiella kunder.  

Däremot skriver de att deras studie behövde vidare fördjupning, exempelvis genom intervjuer 

med affärsägarna, något som är i linje med det som Syrjälä (2018) skriver om, nämligen att 

det behövs flera metoder för att få en fördjupad bild av det språkliga landskapet.  

Hult (2014, s.519) som analyserat vägskyltar längsmed San Antonio motorvägssystem kom 

bland annat fram till att LL är en sorts symbol för en platskonstruktion och inte en 

representation av samhällets faktiska språkliga repertoar. Detta är något som skulle kunna 

jämföras med det som Syrjälä (2018, s.72) kom fram till om svenskans underställda position 

trots synligheten på skyltarna. Svenskans underställda position är något som inte hade kommit 

fram om man inte använt flera metoder i undersökning av det språkliga landskapet.  

Vidare forskning som är värd att nämna i samband med min studie är Scarvaglieri (2017) som 

har undersökt ett program som visar lärare i skolan hur LL kan användas som ett redskap för 

att skapa en språklig medvetenhet om den språkliga miljön. Programmet ledde till att vissa av 

lärarna fortsatte utveckla denna metod, där de regelbundet analyserade och utvecklade det 

språkliga landskapet i skolan. (Scarvaglieri 2017, s.328)  

2.1.4 Svensk vuxenutbildning 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp några av de studier som gjorts om vuxna 

andraspråksinlärare som studerar vid vuxenutbildningen. Det som kommer tas upp är tre 

avhandlingar Abdulla (2017), Zachrissons (2014) och delar ur Roséns (2013) avhandling som 

består av fyra delstudier.  

Abdulla (2017, s.9) har i sin studie undersökt lärande och meningsskapande under 

introduktionsperioden, som är en del av den etableringsinsats den svenska staten har kommit 

fram till, för att snabbt få in nyanlända på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. I den 

satsningen ingår bland annat SFI och samhällsorientering. Genom att studera svenska 

policydokument för nyanlända migranter kom Abdulla (2017, s.143) bland annat fram till att 

det i termen etablering ingår tre stora delar, självförsörjning, kunskaper det svenska språket 

och demokrati. På så sätt görs de till ”goda” svenska medborgare. Rosén (2013) nämner 

följande som kan ses i förhållande till Abdullas (2017) tankar den ”goda” svenska 

medborgaren, nämligen att ur ett perspektiv kan SFI ses som ”ett av flera sätt att medel för att 

kontrollera, fostra och disciplinera personer som kategoriserats som invandrare” (Rosén 2013, 

s.157) och att kunskaper i det svenska språket ”implicit förväntas förbättra deras möjligheter 

till deltagande i det svenska samhället.” (Rosén 2013, s.157) 

I Zachrissons (2014) avhandling undersöks interaktionen hos vuxna andraspråksinlärare samt 

hur sociokulturella influenser påverkar inlärningen. Han kommer fram till att de flesta 

deltagarna i studien har en känsla av att inte tillhöra någonstans när de använder 

majoritetsspråket, i detta fall svenska. Det leder i sin tur till att banden med andra etniska 

grupper där de känner tillhörighet blir starkare något som i sin tur leder isolering från det 

resterande samhället och det påverkar möjligheterna att utveckla sitt andraspråk. Han nämner 

även att tidigare andraspråksforskning visat att anledningen till att vuxna andraspråksinlärare 

väljer att studera är dels för att kunna få information och de resurser som krävs för att kunna 
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orientera sig. Dels för att kunna göra sin röst hörd, kunna ta egna beslut och lösa problem utan 

att vara beroende av andra. (Zachrisson 2014, 95–96). 

Språkinlärning handlar om mer än att kunna grammatik, ord och fraser. Zachrisson (2014, 

s.251) förklarar att språket håller ihop individer i ett samhälle och är en av de starkaste 

delarna i vår identitet. Några av studenterna i Zachrissons (2014 s.134–135) studie ansåg att 

bra svenska är något som växter ju mer man är en del av det samhälle man flyttat till. Medan 

språket enligt lärarna blir en nyckel till att förstå den svenska kulturen och det svenska sättet 

att leva. Sett i relation till det Rosén (2013, s.157) skriver om SFI:s historia, finns en 

förväntan att de som bor i Sverige behöver kunna det svenska språket, något som grundar sig i 

synen på att svenska är det förenande språket i både det politiska och geopolitiska rummet. 

Denna syn ifrågasätts även av Rosén (2013) då hon ser det utifrån ett större globalt perspektiv 

där människor idag förflyttar sig över större gränser både fysiskt och virtuellt, vilket leder till 

att kunskaper i ett specifikt språk knutna till fysiska platser kan ifrågasättas, för att människor 

ska klara sig i vardagen.   

2.2 Styrdokument  

2.2.1 Kommuners och statliga myndigheters ansvar för nyanlända i 
ljuset av styrdokument 

Det är många instanser som har delat ansvar för etableringen av en nyanlända.  Tillsammans 

har de ändå ett gemensamt ansvar och samarbete behövs för att integration i samhället för en 

nyanländ ska lyckas. Enligt lagen (SFS 2017: 584) ska länsstyrelsen arbeta för samverkan 

mellan kommuner, myndigheter och olika organisationer.  

Enligt Migrationsverket (2019) ansvarar kommunerna inte bara för bosättning och för den 

ekonomiska ersättningen för invandrare med en etableringsplan utan även för SFI, 

samhällsorientering, samt annan vuxenutbildning. Dessutom har kommunen enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) det yttersta ansvaret för att varje enskild individ får det stödet 

och hjälpen som behövs, något som även gäller invandrare med uppehållstillstånd. Vidare har 

Arbetsförmedlingen ett ansvar för att samordna etableringsinsatser och ska se till att 

nyanlända invandrare ska erbjudas olika insatser med syfte att påskynda deras etablering i 

samhället och arbetslivet. (SFS 2017:584).  

2.2.2 Kursplan för kommunal vuxenutbildning för svenska invandrare 

Syftet enligt kursplanen för utbildningsformen svenska för invandrare SFI (2018, s.1) är att ge 

vuxna invandrare en möjlighet att lära sig grundläggande kunskaper i det svenska språket så 

att de kan använda språket som ett kommunikationsredskap samt ett medel för aktivt 

deltagande i samhället. Med betoning på flexibilitet ska undervisningen enligt läroplanen 

individanpassas för att kunna kombineras med exempelvis arbetslivs- och 

samhällsorientering, praktik eller annan utbildning. 

Målet med SFI är enligt kursplanen att studenten ska få en förståelse av det svenska språket 

inte bara muntligt och skriftligt utan även en förståelse för anpassningen av språket. Det 

innebär att eleven ska kunna anpassa sitt språk beroende på mottagare och situation. Vidare 

ska eleven vid avslutad SFI-utbildning ha utvecklat sin digitala förmåga samt kunna förhållas 

sig till olika informationskällor.  
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Dessutom står det i kursplanen för SFI (2018) att eleven ska ”möta olika slags texter där ord, 

bild och ljud samspelar såväl med som utan digitala verktyg (2018, s.2).” Samt att eleverna i 

utbildningen ska ”ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att 

reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, 

samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.”  (Kursplan för SFI, 2018 s.2) Allt detta ställer stora 

krav på utbildningen inte minst då alla kommer till SFI med väldigt olika förutsättningar.  

2.2.3 Bibliotekslagen  

Enligt Bibliotekslagen ska kommunen som ansvarar för folkbiblioteket ha en biblioteksplan 

på plats över verksamheten (SFS 2013:801). Biblioteken inom det allmänna 

biblioteksväsendet, som folkbiblioteken ingår i, ska även vara tillgängliga för alla och bidra 

till kunskapsförmedling, fri åsiktsförmedling samt verka för ett demokratiskt samhälle. (SFS 

2013:801)  

Andra uppgifter som biblioteken har som är relevanta för denna studie är att de arbeta för att 

främja bildning, upplysning, utbildning och kulturell verksamhet. De ska även ägna särskild 

uppmärksamhet åt dem som inte har svenska som modersmål genom att erbjuda litteratur på 

andra språk än svenska och de nationella minoritetsspråken samt lättläst svenska. (SFS 

2013:801) 

Då biblioteket i denna studie är ett folkbibliotek är det även relevant att kortfattat ta med vad 

som specifikt nämns i bibliotekslagen om folkbibliotekens ansvar. Enligt bibliotekslagen 

(SFS 2013:801) ska alla ha tillgång till biblioteket och det ska vara anpassat efter 

biblioteksanvändarnas behov. Folkbiblioteken ska arbeta läs- och litteraturfrämjande samt 

vara kunskapsutvecklande kring hur informationsteknik kan användas för lärande och 

kulturdelaktighet. 

3 Metod och material  

Syftet med denna studie är att undersöka vuxna andraspråksinlärares och 

biblioteksanvändares potentiella möjligheter till integration och språkutveckling genom 

kartläggning och analys av miljön på ett stadsbibliotek. För att kunna göra det har jag dels 

fotograferat det valda bibliotekets miljö, dels intervjuat bibliotekarier. I detta avsnitt kommer 

jag först presenta urvalet av bibliotekarier, följt av en presentation om datainsamlingsmetoder 

och de avgränsningar jag gjort. Efter det presenteras analysmetoderna.  

3.1 Urvalet av bibliotek och informanter  

Jag började med att bestämma vilket bibliotek som skulle väljas till studien och det bestämdes 

dels på grund av närheten till biblioteket, då både ekonomiska och tidsmässiga perspektiv 

spelade in, dels på grund av stadens relativt höga invandring. Den höga invandringen skulle 

kunna motivera att kommunen och dess bibliotek redan borde ha en del tankar och aktiviteter 

på plats för invandrare. Därefter mejlades ett missivbrev ut där studiens syfte förklarades till 

det utvalda bibliotekets allmänna mejladress. Svaret från biblioteket gav ett godkännande att 

fotografera samt och tre personer som bland annat arbetar med det biblioteket kallar 

mångspråk och lättläst svenska ville ställa upp på intervju.  
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3.2 Datainsamlingsmetoder  

Data samlades in genom fotografering och intervjuer. Precis som tidigare forskning inom LL 

antyder (Syrjälä, 2018) anser även jag att flera metoder vid datainsamling är bra för att få in 

flera vinklar på det språkliga landskapet och inte bara forskarens tolkning av miljön. Därför 

har jag i denna uppsats valt att undersöka det språkliga landskapet genom att fotografera i 

biblioteket och kombinera det med semistrukturerade intervjuer med bibliotekarierna. Genom 

intervjuerna kan analysen av den visuella miljön även diskuteras utifrån bibliotekariernas 

uppfattningar om bibliotekets roll i integrationen och språkinlärning för nyanlända vuxna.  

Fotograferingen av den visuella miljön skedde innan intervjuerna så att eventuella frågor som 

dykt upp vid fotograferingen kunde besvaras i intervjuerna. Fotograferingen avgränsades.  

Avgränsningarna motiveras dels genom att mängden bilder skulle bli hanterbar för den tiden 

som fanns att tillgå, dels av etiska skäl (se avsnitt 3.2.1). Fotograferingen skedde systematiskt 

runt det utvalda bibliotekets vuxenavdelning med ledning av bibliotekets karta (se figur 1) 

med början i bibliotekets sluss och foajé. Även om jag personligen hade besökt det utvalda 

biblioteket tidigare utgick jag ifrån de råd Scarvaglieri (2017, s.328) gav till lärarna i sin 

studie, nämligen att se datainsamlingsbesöket som ett första till platsen som skulle kartläggas.  

Intervjuerna var semistrukturerade i den bemärkelsen att det fanns flera öppna frågor (se 

bilaga 2) som jag ville få besvarade vilket innebar en stor flexibilitet. Flexibiliteten betydde 

att informanterna fick en möjlighet att utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen 

som togs upp under intervjun (jfr. Denscombe, 2018 s.269)  

Då informanterna uttryckte en önskan om att få ta del av intervjufrågorna innan intervjun, 

skickades ett frågebatteri med övergripande teman till dem enligt önskemål. Dock valde jag 

att vänta med de mer detaljerade frågorna till själva intervjun för att undvika att informanterna 

sökte ” rätt” svar. Att föra anteckningar var inte enligt mig ett bra sätt att få med all 

information som behövdes och dessutom vara säker på att jag skulle komma ihåg det som 

sagts korrekt valde jag att spela in intervjuerna, för att få fram det som Denscombe (2018, 

s.285) kallar ”närmast fullständig dokumentation”.  

3.2.1 Avgränsningar  

De delar som inte fotograferades var bibliotekets cafeteria som var privatägt dessutom 

fotograferades inte de dagstidningar som fanns i samband med cafeteria av etiska skäl. Det 

var det var mycket folk i rörelse runt dagstidningarna och jag kunde inte garantera att ingen 

hamnade på bild. Barn och ungdomsavdelningen var heller inte relevant för denna studie då 

den inte är av relevans vuxna besökare. För denna studie var det heller inte relevant att 

fotografera de bokhyllorna med skönlitterära eller faktaböcker på svenska. Dessutom 

utelämnades en tillfällig utställning som fanns vid entrén på grund av integritetsskäl eftersom 

den var gjord av elever på en lågstadieskola och i utställningen fanns elevernas namn och 

klass utskrivet på flera av konstverken. Vissa bilder som har kunnat användas i resultatkapitlet 

har jag valt att inte ha med för att behålla informanternas anonymitet och i vissa fall har 

bilderna beskurits om det har varit något i bakgrunden som är irrelevant för studien, 

exempelvis bilar utanför ett fönster. 
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3.3 Analysmetoder  

3.3.1 Analys av bilderna 

Fotograferingen av biblioteksmiljön resulterade i 100 bilder som i ett första steg delades in 

utefter bibliotekets egen karta. Dessa indelningar fick bli de övergripande kategorierna som är 

följande: Slussen mellan entrédörrarna innan entrén (se tabell 1 i Avsnitt 4.1.1), Entrén fram 

till informationsdisken (se tabell 2 i Avsnitt 4.1.1), Runt informationsdisken (se tabell 3 i 

Avsnitt 4.1.1), Tidskrifter och deckarhörnan (se tabell 4 i Avsnitt 4.1.1), Lättläst svenska (se 

tabell 5 i Avsnitt 4.1.1), Böcker på andra språk (ej finska avdelningen) (se tabell 6 i Avsnitt 

4.1.1) och Skönlitteratur (se tabell 7 i Avsnitt 4.1.1). Att göra dessa indelningar är inspirerat 

av Hult (2014, s.514) som geografiskt delade in skyltarna ifrån norr till söder, öst eller väst för 

att se hur språkfördelningen såg ut.  

 

 

Figur 1. Karta över biblioteket som visar kartan över bibliotekets gatuplan. Här har jag ringat in de kategoriska 
indelningarna som gjorts (se Avsnitt 4.1.1)  

Därefter delades bilderna in i olika underkategorier som var följande: Information/affischer 

från privata aktörer, Information/affischer från biblioteket, Lösa informationsblad/ broschyrer 

från biblioteket/kommunen, Lösa informationsblad från privata aktörer, Böcker på display, 

Vägbeskrivning och platsbeskrivningskyltar, Övriga skyltar exempelvis WIFI koder och 

utrymningsskyltar. Med ordet display menar jag böcker plockats från sina ordinarie platser för 

att stå på annan plats med framsidan utåt istället för i bokrader. Skyltar är ett begrepp som 
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används som en övergripande term oavsett om det gäller böcker på display, affischer eller 

annat.  I kategorisering är även språket de är skrivna på av intresse därför är detta specifikt 

utskrivet i tabellerna. Anledningen till att jag gjort dessa kategoriseringar beror på att det är de 

sakerna som stack ut i det språkliga landskapet. De gångerna de förekommer flera språk på en 

skylt är de kategoriserade som skylt på annat språk. Att göra indelningarna på det här sättet 

ger en tydlig överblick över vilka språk som används samt var i biblioteket de förekommer. I 

min kategorisering av skyltarna är privata aktörer separerade från kommunala för att se om 

skyltningen skiljer sig åt. Bland de kommunala skyltarna finns även bibliotekets skyltar. 

Biblioteket tillhör kommunens ansvarsområde därför var det logiskt att hålla ihop dessa. För 

att kunna välja om skylten tillhörde privat eller kommunal aktör har jag letat efter loggor på 

skyltningen som kan avgöra dess tillhörighet. Har jag inte hittat någon specifik logga 

kategoriseras de som privata aktörer. 

Enligt Järlehed (2011, s.3) måste man fråga sig vad det är som ska utläsas i det språkliga 

landskapet. För mig är det en viktig fråga och något som jag ställde mig redan innan analysen 

nämligen, vad skulle mitt fokus vara när jag analyserade det språkliga landskapet utifrån de 

tagna bilderna. Utifrån tidigare läst litteratur kom jag fram till att förutom språkindelningarna 

skulle fokus även läggas på placering, form och storlek av skyltarna. Vidare utgör frågorna 

som Scarvaglieri (2017, s.328) använde i sin studie en utgångspunkt för min analys även om 

jag anpassat dem för att passa till biblioteksmiljön. Dessa frågor är:  

• Vilka texter är synbara dvs. vilka skulle man lägga märke till samt varför skulle man 

lägga märke till dessa? 

• Vart skulle dessa texter leda en besökare? 

• Till vilken hjälp är skyltarna och vilket intryck ger de av biblioteket för en 

förstagångsbesökare? 

Bilderna i resultatkapitlet (se avsnitt 4) har valts för att de visar helheter av den språkliga 
miljön med fokus på de delarna som en vuxen andraspråkstalare kan ha mest nytta av, såsom 
den hyllan med lättlästa böcker eller hyllorna med böcker på andra språk än svenska. Dessa 
bilder har även valts för att kunna svara på syftetsfrågorna som har fokus på bibliotekets 
möjligheter för integration och språkinlärning för en vuxen invandrare samt bibliotekets 
möjligheter till samarbete med Vuxenutbildningen. Innehållsanalys har dock skett av nästan 
samtliga bilder för att få en helhetsbild.  

3.3.2 Analys av intervjuerna  

För att lättare kunna analysera intervjuerna valde jag att transkribera dem, en metod som 

Denscombe (2018, s.295) menar bland annat gör det lättare att jämföra data. Transkriberingen 

är gjort utefter svenska språknormer utan hänsyn till dialekter eller andra språkliga 

variationer, då det viktiga i intervjuerna var innehållet och inte uttalet. Innehållet har sedan 

analyserats med studiens syfte och frågor som stöd för att få fram eventuella mönster såsom 

nyckelord, likheter och olikheter i informanternas svar. Efter det har en jämförande analys 

skett med utgångspunkt i analysen av det språkliga landskapet där intervjudata använts som 

stöd för att förklara eller förtydliga det språkliga landskapet och för att få en fördjupad bild av 

bibliotekariernas arbete med vuxna andraspråksinlärare och integration. Informanterna kallas i 

studien för Bibliotekarie, 1,2 och 3.  
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3.4 Etiska överväganden 

Jag har, under och efter genomförande av den föreliggande läst, tagit till mig och använt råden 

i vetenskapsrådets (2017) rapport God forskningssed. För att följa dessa råd har jag bland 

annat endast samlat in information om informanterna som kan var av nytta för studien. 

Informationen om bibliotekarierna som samlats in är att de arbetar som bibliotekarier, arbetar 

med bibliotekets mångspråksprojekt och att två av dem själva är invandrare. För övrigt har 

Bibliotekariernas namn anonymiserats och ingen övrig information har samlats om 

informanterna själva.  

Vid fotograferingen har jag varit noggrann med att dels berätta för personer som varit i 

närheten att jag endast fotograferade miljön och att de inte är med på bilderna samt att jag har 

väntat så att vyn är helt fri från människor innan jag fotograferat. De bilder som är med i 

denna uppsats är valda och skuggade för att behålla informanternas anonymitet. Allt material 

som insamlats har sparats enligt handledarens råd nämligen lösenordskyddat på en dator och 

kommer att raderas så snart uppsatsen examinerats. 

3.5 Trovärdighet  

Jag har så gott det går strävat efter att hålla en objektiv roll genom att försöka se biblioteket ur 

en förstagångsbesökares perspektiv men även genom att ha två insamlingsmetoder i form av 

både bilder och informanternas egna uppfattningar om bibliotekets resurser. Dessutom har 

informanterna erbjudits att läsa och godkänna transkriptionerna samt fått möjlighet att tillägga 

information om de önskade innan analys av materialet. Däremot måste man ha i åtanke i en 

studie som undersöker ett språkligt landskap är betraktaren, i detta fall jag själv, en del av 

upplevelsen (jrf. Järlehed, 2011, s.14–15). Det innebär bland annat att placeringen av 

forskaren/individen bestämmer både hur gränserna för landskapet ser ut och vad man ser, och 

att nästa person kan få en annan vy genom att placera sig annorlunda vid ett annat tillfälle, 

men även genom att den individen ser på samhället med andra ögon. Jag har genom mängden 

bilder och kategoriseringar försökt att ge en så rättvis bild som möjligt av det som möter en 

individ när denne befinner sig i biblioteket.  

De frågor som är ställda till bilderna vid analysen är valda utifrån tidigare forskning för att på 

så sätt kunnat se vilket landskap man möts av. Jag har strävat efter att behålla en objektivitet 

och inte utelämnat något i min kategorisering med flit för att få ett visst resultat. Vidare har 

jag gått tillbaka till biblioteket flertalet gånger för att säkerställa vad som står på skyltarna 

eller vilket språk de står på om något varit oklart för att kunna göra en så rättvis och 

tillförlitlig indelning och analys som möjlig. 

4 Resultat  

4.1 Biblioteket som enspråkig eller flerspråkig plats  

I detta avsnitt ska jag redogöra för biblioteket som språkligt landskap genom att presentera 

resultaten i den analys som gjordes av bilderna tillsammans med intervjusvaren. Jag inleder 

med att beskriva första intrycket av biblioteket genom att förklara den språkliga indelningen 

av skyltar som gjorts, följt av en redogörelse om några av de skyltar som fotograferas för att 

på se sätt ge en bild av helheten av biblioteket som enspråkig eller flerspråkig plats. I 
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diskussionen (se avsnitt 5) kommer jag sedan att föra en djupare analys av resultatet 

tillsammans med den tidigare forskningen. 

4.1.1 Redogörelse av den språkliga indelningen av skyltar  

För att ge en helhetsbild av skyltarnas språkliga indelning på biblioteket presenteras i detta 

avsnitt tabeller.  

Tabell 1, Slussen mellan entrédörrarna innan entrén  

Typ av skylt Totalt  Svenska  Annat språk 

Information/affischer från biblioteket  15 12 3 

Information/affischer privat aktör 29 27 2 

Lösa informationsblad/ broschyrer från biblioteket/kommunen  0 0 0 

Lösa informationsblad från privata aktörer 0 0 0 

Böcker på display 0 0 0 

Vägbeskrivning och platsbeskrivningskyltar 0 0 0 

Övriga skyltar eg. WIFI koder och utrymningsskyltar 0 0 0 

 

Totalt 44 39 5 

 Förekommande språk förutom svenska är finska, arabiska och engelska. Totalt antal bilder 5 analyserade. 

Tabell 2, Entrén fram till informationsdisken  

Typ av skylt Totalt  Svenska Annat språk 

Information/affischer från biblioteket  8 4 4 

Information/affischer privat aktör 4 1 3 

Lösa informationsblad/ broschyrer från biblioteket/kommunen  14 14 0 

Lösa informationsblad från privata aktörer 13 11 2 

Böcker på display 89 89 0 

Vägbeskrivning och platsbeskrivningskyltar 4 4 0 

Övriga skyltar eg. WIFI koder och utrymningsskyltar 2 1 1 

 

Totalt 134 124 10 

 Förekommande språk förutom svenska är engelska och arabiska. Totalt antal bilder analyserade 17. 

 

Tabell 3, Runt informationsdisken  

Typ av skylt Totalt  Svenska Annat 

språk 

Information/affischer från biblioteket/kommunen 20 19 1 

Information/affischer privat aktör 7 7 0 

Lösa informationsblad/ broschyrer från biblioteket/kommunen  3 3 0 

Lösa informationsblad/ broschyrer från privat aktör 2 2 0 

Böcker på display 0 0 0 

Vägbeskrivning och platsbeskrivningskyltar 8 7 1 

Övriga skyltar eg. WIFI koder och utrymningsskyltar 2 1 0 

Totalt 42 39 2 

Förekommande språk förutom svenska är engelska, finska och arabiska. Totalt antal bilder analyserade 17. 
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Tabell 4, Tidskrifter och deckarhörnan  

Typ av skylt Totalt  Svenska  Annat 

språk 

Information/affischer från biblioteket/ kommunen 2 2 0 

Information/affischer privat aktör 0 0 0 

Lösa informationsblad/ broschyrer från biblioteket/kommunen  0 0 0 

Lösa informationsblad/ broschyrer från privataktör 0 0 0 

Böcker på display 13 12 1 

Vägbeskrivning och platsbeskrivningskyltar 0 0 0 

Totalt 15 14 1 

Förekommande språk förutom svenska är engelska. Totalt antal bilder analyserade bilder 16.  

Tabell 5, Hyllan med lättlästa böcker     

Typ av skylt Totalt  Svenska  Annat 

språk 

Information/affischer från biblioteket  5 5 0 

Information/affischer privat aktör 6 3 3 

Lösa informationsblad/ broschyrer från biblioteket/kommunen  1 1 0 

Lösa informationsblad/privat aktör  6 6 0 

Tidningar på display 2 2 0 

Vägbeskrivning och platsbeskrivningskyltar 5 5 0 

Övriga skyltar eg. WIFI koder och utrymningsskyltar 0 0 0 

Totalt 25 22 3 

Förekommande språk förutom svenska är engelska och arabiska. Totalt antal analyserade bilder 13. 

Tabell 6, Litteratur på andra språk (ej finska avdelningen) 

Typ av skylt Totalt  Svenska  Annat 

språk 

Information/affischer från biblioteket  3 1 2 

Information/affischer privat aktör 0 0 0 

Lösa informationsblad/ broschyrer från biblioteket/kommunen  0 0 0 

Böcker på display 62 32 60 

Tidskrifter på display 9 0 9 

Vägbeskrivning och platsbeskrivningskyltar 11 11 0 

Övriga skyltar eg. WIFI koder och utrymningsskyltar 0 0 0 

Totalt 76 44 32 

Förekommande språk förutom svenska är arabiska, finska och somaliska. Totalt antal analyserade bilder 21. 

Tabell 7, Skönlitteratur  

Typ av skylt Totalt  svenska  Annat 

språk 

Information/affischer från biblioteket/ kommunen 7 7 0 

Information/affischer privat aktör 4 4 0 

Lösa informationsblad/ broschyrer från biblioteket/kommunen  0 0 0 

Lösa informationsblad/ broschyrer från privataktör 0 0 0 

Böcker på display 88 83 5 

Vägbeskrivning och platsbeskrivningskyltar 0 0 0 

Övriga skyltar eg. WIFI koder och utrymningsskyltar 0 0 0 

Totalt 99 94 5 

Förekommande språk förutom svenska är engelska. Totalt antal analyserade bilder 11.  

En kort summering av dessa skyltar visar att det svenska språket dominerar det språkliga 

landskapet och att av de andra språken är en väldigt liten del representerad. De språk som är 

representerade i det språkliga landskapet är engelska, arabiska, somaliska och finska. Värt att 
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nämna är att den finska avdelningen inte är medräknad i några tabeller. Att den finska 

avdelningen inte räknats med beror på det finska språkets etablering i Sverige. Den historiska 

invandring från Finland som skett över tid har påverkat staden, något som i sin tur även 

påverkar biblioteket och leder till att de hyllorna ser annorlunda ut gentemot resterande hyllor 

med böcker på annat språk än svenska. Det finska språket har dessutom en annan ställning i 

Sverige som minoritetsspråk och kommunen där biblioteket ligger tillhör det sverigefinska 

förvaltningsområdet. Vidare i avsnitt 4.1.2 kommer jag att redogöra för den språkliga miljön 

genom att presentera min analys av några utvalda skyltar samt innehållsanalys av intervjuerna 

om den språkliga miljön.  

4.1.2 Redogörelse av ett antal utvalda skyltar  

Biblioteket har överlag relativt få skyltar som kan stötta en person att själv navigera genom 

landskapet utan att behöva söka stöd hos någon kunnig, exempelvis hos en bibliotekarie. 

Figur 2 visar en vy av entrén som är förhållandevis tom på skyltar som skulle kunna visa vart 

en person ska ta sig för att hitta det hen söker genom exempelvis en karta över biblioteket. 

Man ser däremot snabbt var informationsdisken är tack vare de öppna ytorna och att 

informationsdisken är i höjd med entrédörrarna. Det första blicken dras till är däremot inte 

informationspunkten utan den röda stolen och staffliet med WI-FI skylten (se figur2). 

 

Figur 2. Bild i entrén taget från entrédörren 

Tittar man närmare på skylten och biblioteksinformationen, är språket nästan uteslutande på 

svenska, förutom ett tillägg med utskriftsinformation på engelska. Samtliga böckerna och 

broschyrerna som syns på figur 2 är på svenska något som ger ett första intryck av ett 

enspråkigt bibliotekslandskap. De böcker som finns vid entrén på stafflierna (se figur 2) är 

nya böcker som biblioteket fått in på svenska. Nya böcker på annat språk än svenska står i 

anslutning till hyllorna med böcker på annat språk (se figur 3). Skyltningen av böcker på 

annat språk än svenska är något som bibliotekarierna för övrigt önskar utöka genom inköp av 

fler bokhyllor. Vidare kom det fram av Bibliotekarie 2 att det finns andra bibliotek i 

kommunens regi som är konstruerade på annat sätt. Ett specifikt bibliotek nämns som är en 

kombination av ett bibliotek och en mötesplats där böcker på annat språk än svenska hamnade 

mer i det främre rummet.  
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Figur 3. Bokskyltning vid hyllorna med litteratur på annat språk än svenska  

En systematisk kategorisering (se avsnitt 4.1.1) och analys av bilderna visar tydligt att det 

svenska språket är det dominerande språket i det språkliga landskapet. Det är nästan 

genomgående svenska som används även vid hyllorna med litteratur på annat språk än 

svenska. Ett exempel finns i figur 3 där även beskrivningen som hänvisar till böcker på annat 

språk är på svenska. Ett undantag är den finska avdelningen som är skyltad på både svenska 

och finska. De få gånger annat språk än svenska och finska används är det uteslutande 

tillsammans med något annat språk såsom svenska eller engelska. Ett exempel på det är figur 

4 från mångspråksavdelningen där information om bokcirklar ges på olika språk. 

 

Figur 4. Informationsskylt på olika språk med information om bokcirkel.  

Förtydligande av skylt vid 

bokdisplay: ”Nytt på 

mångspråksavdelningen”  

Se figur 4, Information 

om bokcirklar. 
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Nedan har vi figur 5 som visar hur det kan se ut i en läshörna på bibliotekets 

mångspråksavdelning även benämnt som avdelningen litteratur på annat språk på 

bibliotekets karta.  

 

Figur 5. Läshörna bland hyllorna vid litteratur på annat språk än svenska.  

Det vi ser på figur 5 förutom böcker och tidskrifter är information på svenska om vad som 

finns på hyllorna. Den visar även något bibliotekarierna gjort för att underlätta för 

arabisktalande besökare nämligen en översättning av bibliotekets kategoriseringssystem SAB 

till arabiska. Efter intervjun fick jag förklarat att ett annat kategoriseringssystem används i 

många arabiska länder. 

Att det svenska språket är dominerande bekräftas även under intervjun av Bibliotekarie 1. 

Hen säger:   

Jag tror att de allra flesta annonser och affischer står på svenska. Jag kanske har missat 

någonting men min upplevelse är att de allra flesta är på svenska. Vi har information på 

arabiska, på somaliska. Vi har personal som pratar somaliska och arabiska så de har liksom 

tillgång via personer. Men min kollega som pratar arabiska sitter inte där ute hela tiden, men när 

hon har sitt pass kan hon prata arabiska med besökare som har modersmål som har arabiska. Jag 

kan prata på ryska med dem, men det som gäller skyltning så står det flesta på svenska och på 

finska förstås. Vi har ju en ganska stor finsk avdelning det är skyltat på finska. Men det skulle 

faktiskt vara kul om det var skyltat på språk som vi har, på det språk som den tillhör. 

Analysen av det språkliga landskapet visar att det kan vara utmanande att navigera biblioteket 

med hjälp av de skyltar som finns tillgängliga. Denna utmaning är något som är något som 

personalen verkar vara medveten om, och som T.ex. Bibliotekarie 2 skulle vilja förändra, 

vilket framkommer i följande citat: 

… för att göra det mer tillgängligt för alla så tror jag att bättre skyltning, på både svenska och 

andra språk mera bilder. Mycket mer just kommunikation. Alla skyltar tillexempel, vart 

toaletterna är. Alla sådana som är funktion för biblioteket. Allt sådant, inte bara på svenska och 

som sagt med bilder och kanske en lättöverskådligare karta. Den som vi har nu alltså jag fattar ju 

inte den heller. Den kunde lika gärna hålla fram en karta över nått främmande skogsparti i norra 

SAB-systemet översatt 

till arabiska  
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Sverige, den är jättesvår tycker jag. Så skyltning och liksom kommunikation med bilder och 

andraspråk skulle kunna bli jättemycket bättre. 

Citatet visar på en medvetenhet om det språkliga landskapet och en vilja att förändra det något 

som inte hade framkommit genom att endast analysera de bilder som tagits.  

Svårigheten i att navigera på biblioteket blir även tydligt av figur 6, där staffliet med kartan 

står mitt i biblioteket och är ganska undanskymd under en trappa. Dessutom är den placerad 

efter informationsdisken och mitt i biblioteket. Det logiska för att underlätta för en besökare 

borde vara genom att placera den vid entren. Förslagsvis bredvid den röda stolen (se figur 2) 

då blicken drogs åt det hållet.  

En analys av bibliotekskartan visar att den är ofullständig då hyllan med de lättlästa böckerna 

inte är utplacerad. Kartan visar även att avdelningen för böcker på andra språk än svenska 

benämns som litteratur på annat språk (se figur 1) på kartan. Däremot benämns det i den 

fysiska miljön som mångspråksavdelningen (se figur 3) något som kan skapa förvirring för 

dem som har svårigheter med det svenska språket. Benämningen på annat språk visar även att 

det förutsätts att man förstår att det är litteratur på annat språk än svenska.  

 

Figur 6. Karta över biblioteket samt hylla med körkortsböcker på olika språk. Till vänster finns ungdomsböcker 
på olika språk och till höger syns skönlitterära avdelningen som efterföljs av hyllorna med litteratur på andra 
språk än svenska som är utanför bild.  

Då hyllan med lättlästa böcker inte finns utmarkerad på kartan (se figur 1) kan den vara lite 

svår att hitta den. Förutom att den hyllan inte finns på kartan är skyltningen dit otydlig.  

Kommer man från de skönlitterära böckerna på vänster sida kan du se en skylt där det står 

lättläst (se figur 10) kommer du från höger sida (se figur 9 och 7) är skyltningen till hyllan ett 

papper med en pil och texten Ny i Sverige (se figur 8). Jag fick be om hjälp att hitta till hyllan 

med lättlästa böcker vilket leder mina tankar till att en förstagångsbesökare med bristande 

Karta över 

biblioteket  
Hylla för 

körkortsböcker på 

annat språk än 

svenska att läsa 

på plats   
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kunskap i det svenska språket förmodligen inte skulle hitta den utan hjälp. Nedan är figur 7 

där man ser anslagstavlan med skylten Ny i Sverige som även ska guida en besökare till hyllan 

med lättlästa böcker. 

 

Figur 7. Vy efter infopunkt över hyllorna på flerspråkshyllan samt vägbeskrivning till den lättlästa hyllan 

En vidare analys av anslagstavlan (se figur 8) där skylten Ny i Sverige finns visar att det finns 

information från externa aktörer på både svenska och andra språk, vilket är ett av få ställen 

som är direkt riktat till vuxna personer med svenska som andraspråk. På den gråa affischen 

står det på flera språk om möjligheten att träffas och prata svenska och affischen på engelska 

handlar om svenska för asylsökande. Att ha denna anslagstavla i närheten av övrig 

information för de som är nyinflyttade till sverige känns logiskt, men svårigheten att hitta 

anslagstavlan kan leda till att den som är i behov av informationen missar den.  

 

 

Figur 8. Förstoring över anslagstavlan innan lättlästa hyllan 

Redogörelse av språket på affischer och informationskyltar. Affischeringen på biblioteket är 

för det mesta enspråkig på svenska något som redan konstaterats. De gånger affischerna 

innehåller finska handlar de om aktiviteter på finska såsom bio eller andra kulturella 

händelser. Är språket på affischen på svenska i kombination med engelska eller exempelvis 

arabiska och somaliska handlar aktiviteterna om bokcirklar eller olika möjligheter att prata 

Vägvisande skylt till 

den lättlästahyllan, 

med information vad 

som finns där   

Flerspråkig affisch 

om möjligheten till 

gruppsamtal på 

svenska  

Affisch på 

engelska om 

svenska för 

asylsökande  
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svenska i grupp (se exempel på figur 3 och 8). En skylt som skiljer sig från de andra oavsett 

om det handlar om affischer eller informationskyltar är informationstavlan på figur 9. Det vi 

ser på den skylten (se figur 9) är ett exempel på den skyltning som Bibliotikarie 2 har en 

önskan om att förbättra nämligen skyltar med information på flera språk.  

 

Figur 9. Reservationshyllan och utlåningsdisken 

Vidare visade innehållsanalysen och kategoriseringen av de utställda broschyrerna på 

biblioteket med biblioteksinformation såsom låneregler och även där är det svenska språket 

dominerande. Dock blir det tydligt under intervjun att avsaknaden i det språkliga landskapet 

av broschyrer på andra språk än svenska inte beror på bristen av dem då informanterna visade 

upp flertalet broschyrer på olika språk. Informanterna diskuterar även mycket om de resurser 

biblioteket erbjuder besökarna och en innehållsanalys av intervjuerna visade att personliga 

möten är högt värderade från bibliotekets sida för att främja integration något som jag 

kommer behandla vidare i avsnitt 4.3.2. Som tidigare nämnts har bibliotekarierna tankar och 

idéer om hur biblioteket skulle kunna bli ännu mer tillgängligt för de som har annat 

modersmål än svenska. I intervjuerna framgick det även att det satsas mycket på den digitala 

skyltningen exempelvis på hemsidan, där man kan man välja bland ca.102 olika språk under 

språkinställningar. På hemsidan framhävs även nya böcker på både svenska och på andra 

språk än svenska.  

4.2 Samarbete mellan biblioteket och vuxenutbildningen 

I det här avsnittet kommer jag redovisa bibliotekets samarbete med Vuxenutbildningen SFI 

utifrån bibliotekets perspektiv. Då analys av det språkliga landskapet inte gav indikationer på 

ett samarbete mellan biblioteket och vuxenutbildningen annat än genom kursböcker som var 

tillgängliga, kommer detta avsnitt främst fokusera på informanternas tankar och åsikter.  

Resultatet visar att biblioteket har stora möjligheter att stötta vuxna andraspråksinlärare på 

SFI med exempelvis material i form av skönlitterära böcker, både i tryckt bokform och som e-

bok, på både svenska och andra språk. Dessutom erbjuder biblioteket ljudböcker och 

faktaböcker och utlån av kurslitteratur som används inom vuxenutbildningen. Just kursböcker 

är något som det är en stor åtgång på.  

Informationstext på tre 
olika språk.  
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Utöver det förklarar informanterna att bibliotekets del i samarbetet just nu med 

vuxenutbildningen är att informera om bibliotekets resurser och hur biblioteket kan användas. 

Informationen sprids genom gruppvisningar av biblioteket för SFI-studenterna. Samtliga 

informanter har en förhoppning att samarbetet med SFI ska utökas. Bibliotekarie 1 förklarar 

att hen är ganska ny och har därför en önskan om att möta kontaktpersonen på 

vuxenutbildningen. För att på så sätt ta reda på deras önskemål och hur de ska ta hand om de 

som kommer på besök till biblioteket från SFI. Vidare anser hen att resurserna för att hjälpa 

till finns exempelvis genom studieböcker men är noggrann med att förklara att individen även 

själv har ett ansvar att lära sig språket i landet man nu bor i.  

Analys av intervjuerna visar även att samarbete mellan biblioteket och SFI fungerat olika bra i 

olika tider. Efter ett glapp i samarbetet har aktörerna nu har återupptagit kontakten.  

Återupptagningen av kontakten skedde genom högläsning på lätt svenska där SFI-studenterna 

var specifikt inbjudna. Informanterna kallade högläsningstillfället för en lyckad träff då det 

kom så pass många personer att vissa blev tvungna att gå på grund av platsbrist.  Bibliotekarie 

2 hoppas att denna första kontakt ska leda till ett fortsatt samarbete och att de på biblioteket 

får reda på och får förståelse över SFI:s behov så att de kan uppdatera sitt bestånd med 

kurslitteratur och skönlitteratur. Hen förklarar att ett ökat samarbete ger dem på biblioteket ett 

tydligare mål och på så sätt kan de på ett bättre sätt hjälpa SFI-studerande som kommer till 

biblioteket. Flertalet gånger förklarar informanterna att ett av bibliotekets uppdrag är att vara i 

medborgarnas tjänst och tillhandahålla resurser som besökarna efterfrågar och behöver. Ett 

ökat samarbete mellan Biblioteket och SFI skulle kunna främja båda parters verksamhet. 

Samarbetet kan leda till att Biblioteket får en fördjupad bild av de behov som finns och vuxna 

svenska som andraspråksinlärare får, förutom tillgång till studiematerial, ytterligare en 

möjlighet att delta i språkutvecklande aktiviteter.   

4.3 Biblioteket som stöd för språkinlärning och integration  

I detta avsnitt presenteras en analys av hur biblioteksmiljön och informanternas utsagor kan 

tolkas bidra till integrationsmålen och språkinlärning av andraspråket svenska för en vuxen 

person med annat modersmål än svenska.  

4.3.1 Biblioteket som stöd för språkinlärning 

Hyllan med lättlästa böcker var det första bibliotekarie 3 visade (se figur 10) då jag själv inte 

kunde hitta den. På denna hylla finns förutom lättlästa böcker på svenska även lättlästa böcker 

på annat språk än svenska. Vidare innehåller den hyllan kursböcker för vuxenutbildningen 

och lite andra läroböcker såsom grammatikböcker och informationsböcker om Sverige. 

Grammatikböckerna på andra språk än svenska tillhandahålls även men de står vid 

avdelningen litteratur på annat språk. Hyllan med lättlästaböcker (se figur 10) är dels specifikt 

utpekad genom skyltar för den som är ny i Sverige (se figur 8), dels en av få platser i 

biblioteket där inlärning av det svenska språket synliggörs i det språkliga landskapet.  

Utifrån ett språkinlärningsperspektiv lyfter informanterna fram tillgången till tvillingböcker, 

det vill säga böcker på två olika språk. Informanterna nämnde att det finns tvillingböcker på 

arabiska/svenska, engelska/svenska, somaliska/svenska, spanska/svenska och tigrinja/svenska, 

men att de böckerna står på barnavdelningen. Däremot finns det synligt i hyllan för lättlästa 

böcker en skylt med tips att läsa en bok på sitt modersmål och sedan jämföra den med den 

svenska versionen (se figur 11) vilket fungerar på ett liknande sätt. 
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I det språkliga landskapet är det för övrigt endast på några affischer om språkvän där 

språkutvecklande aktiviteter i det svenska språket synliggörs (se figur 10 och 12). Språkvän är 

en kommunal satsning som vänder sig till frivilliga som redan bor i kommunen som vill göra 

en samhällsinsats. Det man gör som språkvän är att man matchas ihop med någon som är ny i 

Sverige som vill förbättra sina svenskkunskaper både språkmässigt men även genom att få en 

inblick i den svenska kulturen och dess traditioner.    

 

 

Figur 10. Lättlästa hyllan och böcker för den som är ny i Sverige 

En skylt på den lättlästa hyllan som ögat dras till är en färgglad plansch som sticker ut från 

resterande, dels på grund av sin placering i ungefärlig ögonhöjd jämför exempelvis med 

informationsbladen om dyslexi, dels för att den är i färg.  Planschens (se figur 11) rubrik är 

Välkommen till Sverige och visar lite information om Sveriges kultur och natur, där bland 

annat allemansrätten, Sveriges högtider, Astrid Lindgren, Abba, religionsfrihet och att vi har 

en folkvald regering nämns. På planschen (se figur 11) visas det även illustrationer på bland 

annat Pippi Långstrump och Drottningholm och en majstång. En mer utförlig diskussion om 

figur 11 kommer att föras i Diskussionsavsnittet (se avsnitt 5)  

  
Figur 11. Planschen på hyllan med lättlästa böcker 

Information på 

svenska om att här 

finns det lättlästa 

böcker på olika 

språk med tipset att 

läsa och jämföra 

med den svenska 

versionen.  

Platsinformation att här hittar du 

information om svenskgrammatik 

på olika språk, språkkurser, fakta 

om Sverige och bildordböcker.  

Information om 

språkvän. 

Information från 

dyslexiförbund 

Välkommen till 

Sverige (se figur 11 

för innehåll)  



 

26 

 

 

 

4.3.2 Biblioteket som stöd för integration 

Ordet integration fick informanterna tolka fritt och är något som ses utav dem som ett viktigt 

begrepp. Innehållsanalysen av intervjuerna visar att informanterna förknippar ordet 

integration med ord som demokrati och delaktighet. Bibliotekarie 3 förklarar integration som 

en individs sociala koppling till samhället.  

Resultaten av min analys visar att informanterna är ense om att biblioteket är en plats som är 

tillgängligt för alla oavsett vilket språk man talar och hur ens situation ser ut. Biblioteket är 

enligt informanterna ett säkert och välkomnande ställe att gå till oavsett vem du är, således 

blir biblioteket mer än en plats att bara låna böcker på. Vidare nämner Bibliotekarie 3 att 

biblioteket ger en möjlighet för asylsökande och andra som ännu inte har rätt att studera i 

Sverige en chans att lära sig svenska. Resultatet visar även att biblioteket gör mer än det som 

syns i form av affischer och broschyrer för att vuxna andraspråkstalare ska känna sig 

delaktiga i samhället. Det framkom genom intervjuerna att biblioteket arbetar mycket med 

personligt bemötande det talas exempelvis många olika språk bland personalen. De språk som 

talas bland personalen förutom svenska och engelska är bland annat arabiska, somaliska, 

finska, ryska och litauiska. Att anställa flerspråkig personal ser jag underlättar för personer 

som har bristande kunskap i det svenska språket vilket ökar tillgängligheten för besökaren då 

denne kan få hjälp på sitt modersmål.  

Även om det språkliga landskapet inte visar det erbjuder biblioteket möten som sträcker sig 

över nationalitets- och språkgränserna, och att de på biblioteket anpassar sina aktiviteter efter 

sina besökares behov. Exempelvis har biblioteket ett projekt där en grupp äldre kvinnor med 

olika bakgrund som inte fått en möjlighet att studera vid SFI möts. Tanken bakom denna 

grupp var till en början att de skulle känna delaktighet med resten av samhället, något som 

sedan ledde till att de helt kravlöst tillsammans med en bibliotekarie började lära sig läsa och 

skriva på svenska. Andra kulturella evenemang som biblioteket organiserat är kulturkvällar 

och barnteater på arabiska. Bibliotekarie 3 vikten av att föräldrar från olika länder kommer 

samman och lär sig om varandras kulturer för barnens skull.  

Förutom att biblioteket erbjuder olika aktiviteter för folk från olika bakgrunder samarbetar de 

även med olika externa arrangörer/volontärer. Exempelvis med Röda korset som erbjuder 

läxhjälp och med språkvän något som syns i bibliotekets miljöer. Information om just 

språkvän är något som står skyltat om på olika ställen i biblioteket (se figur 12).  
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Figur 12. Informationsskylt om språkvän vid de skönlitterära böckerna 

Som tidigare nämnt förklarar informanterna att bibliotekets anställda är i medborgarnas tjänst 

och ska därför tillhandahålla de resurser som medborgarna efterfrågar och behöver. Något 

som har lett till att de erbjuder digitala medel såsom fri tillgång till internet och datorer för att 

alla ska kunna ta del av samhällsinformationen och på så sätt bli delaktiga i en demokrati. 

Bibliotekets digitala tjänster ger även besökaren en möjlighet att kommunicera och läsa 

tidskrifter från hela världen, samt möjligheten att skanna och skriva papper. Att digital 

tillgänglighet just nu är en stor del av bibliotekets uppdrag syns på det språkliga landskapet då 

det första man möts av innan informationspunkten är just datorer och information om 

lånedatorerna. Digital delaktighet som jag förstår informanterna svar handlar om att motverka 

utanförskap genom att lära ut grundläggande datorkunskaper så att samtliga kan ta del av 

exempelvis samhällsinformation.  

5 Diskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras de svar som analysen gett utifrån undersökningens syfte och 

forskningsfrågor tillsammans med den tidigare forskningen.   

 

5.1 Resultatdiskussion 

Grundläggande studium av språkliga landskap är att fokusera på det faktum att det språkliga 

landskapet i sig inte säger någonting om något annat än just själva studieobjektet (jfr. Hult, 

2014 & Ben Rafael m.fl., 2016).  I detta fall visas inte vilka resurser biblioteket har i form av 

flerspråkig personal eller de aktiviteter som arrangeras, eller informanternas önskan att ändra 

det språkliga landskapet. Insikten till att det språkliga landskapet inte visar hela bilden blev 

tydlig under intervjuerna.  

Resultaten av endast det språkliga landskapet tyder på att det är ett enspråkigt landskap som är 

det första som möter en besökare på biblioteket och inte personalen eftersom infopunkten 
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ligger långt in i biblioteket. Shepherd m fl., (2018, s.591) diskuterar just vikten av ett positivt 

första intryck som kan skapas genom att underlätta för besökaren att klara sig själv. I miljön 

som undersökts denna studie saknas skyltar i entrén och på andra ställen som kan stötta en 

besökare att klara sig själv vilket är något som Shepherd m.fl. (2018) tycks mena kan påverka 

besökarens första intryck av biblioteket till det negativa. Dessutom realiseras det i den 

språkliga miljön förväntningar som Rosén (2013, s.157) diskuterar i sin avhandling, nämligen 

att det finns en förväntan att folk som lever i Sverige också ska kunna förstå det svenska 

språket, då skyltarna på det undersökta biblioteket nästan uteslutande är på svenska.  

I analysen av det språkliga landskapet som visas upp ligger fokus på att presentera det 

språkliga landskap som möter en nyanländ person på biblioteket. Exempelvis är hyllan med 

lättlästa böcker (se figur 10) en av de platser som specifikt är utpekad för dem som är 

nyanlända i Sverige. Denna hylla kan man jämföra med det som tas upp i Abdullas (2017, 

s.143) studie om etableringsinsatser, där invandrare enligt policydokumenten ska fostras till 

”goda” svenska medborgare och bli en del av det svenska samhället. En av skyltarna som på 

grund av sin placering på hyllan stödjer det resonemanget då en av de första skyltarna man 

lägger märke till är just information om Sveriges kultur och natur (se figur 11) samt hur det är 

att vara en svensk i Sverige. Vidare handlar den mesta av skyltningen som är direkt riktad till 

nyanlända om möjligheter att lära sig det svenska språket, vilket också kan kopplas Rosén 

(2013, s.157) och den förväntan som finns att de som bor i Sverige ska kunna det svenska 

språket. 

På grund av begränsningar i studiet av det språkliga landskapet som tidigare nämnts har denna 

studie kompletterats med ytterligare en metod genom analys av intervjuer med personal som 

arbetar på biblioteket. Genom detta har en större bild av helheten om hur biblioteket 

samarbetar med vuxenutbildningen och språklig utveckling samt deras syn på hur biblioteket 

arbetar med integration av vuxna invandrare.  

Nationalencyklopedins (ne.se, 2019) beskrivning av integration är som kan kännas igen 

genom bibliotekariernas syn biblioteket som en öppen, säker och tillgänglig plats för personer 

med olika bakgrund. Det märktes även tydligt på de olika träffar och aktiviteter som 

arrangerades såsom kulturkvällar där vikten låg vid att skapa förståelse för andras kulturer. I 

likhet med annan biblioteksforskning som tagits upp (Johnston 2016) blir det här tydligt att 

biblioteket ses som en säker mötesplats och inte bara ett ställe att låna böcker på. Denna 

mötesplats skulle i sin tur kunna skapa de spontana samtal som Johnston (2016) beskriver 

som potentiellt språk- och integrationsutvecklande. Bibliotekens aktiviteter och dess 

mötesskapande roll gör att jag ser biblioteket som en plats som kan vara ett komplement till 

vuxenutbildningen. Dessutom kan biblioteket ge vuxna andraspråkstalare en möjlighet att 

minska den utanförskapskänsla som nämns i Zachrisson (2014). Svårigheten blir dock precis 

som Petrillo och Wilson (2018, s.593) att få personer genom biblioteksdörrarna. Här ser jag 

hur det återupptagna samarbetet mellan biblioteket och SFI skulle kunna vara en inkörsport. 

Inte minst då ett nära samarbete med språkutbildningen visade i Vårheims (2014) studie vara 

positivt åtminstone för att skapa ett förtroende för personer i biblioteksmiljön och för att få 

folk till biblioteket. Dessutom arbetar biblioteket med flera externa instanser såsom språkvän 

och Röda korsets läxhjälp vilket också är ett sätt som kan få personer genom bibliotekets 

dörrar. Resultatet av intervjuerna visar att besökarantalet varit högt på de träffar biblioteket 

haft och bibliotekets strävan efter att vara en mötesplats för alla visar att biblioteket har 

potential för att motverka den isolering och avskildhet som diskuteras i Zachrissons (2014) 

avhandling. 
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Det språkliga landskapet och informanterna visar att digitaliseringen och möjligheter till 

utbildning i digital delaktighet är en stor del av de resurser som erbjuds en besökare. Detta är 

något som skulle kunna användas av vuxenutbildningen som en resurs då kursplanen för SFI 

(2018) förutom utbildning i det svenska språket även betonar utbildning i digitalisering. Med 

hjälp av datorerna kan besökarna orientera sig i ett nytt samhälle och få information något 

som Zachrisson (2014, s.95) tar upp som en av anledningarna till att vuxna valde att studera.  

Avslutningsvis går det inte att dra några generella slutsatser utifrån bibliotekens arbete med 

integration och språkutveckling då denna studie endast involverar ett bibliotek och dess 

anställda. Däremot kan man få tankar och idéer hur ett samarbete skulle kunna se ut mellan 

biblioteket och vuxenutbildningen samt vilka möjligheter till språklig utveckling och 

integration biblioteken skulle kunna tillföra för en nyanländ individ.  

5.2 Metoddiskussion 

Att undersöka det språkliga landskapet på ett bibliotek är något som inte har gjorts förut på ett 

liknande sätt. Tidigare LL-studier handlar ofta om att analysera offentliga utemiljöer vilket 

skapade en del utmaningar för min analys då denna studie skulle utgår ifrån en offentlig 

inomhusmiljö. LL-studier är en relativ ny ansats vilket gör att de inte styrs av någon specifik 

teoretisk utgångspunkt, vilket också påverkade min analys. Avsaknaden av teori ledde till att 

jag förlitade mig på råd från tidigare LL-studier, främst Scarvaglieri (2017) studie, kring hur 

materialet kan analyseras. Exempelvis modifierade jag analysfrågorna i Scarvaglieri (2017) så 

att de passade min studie. Att inte ha någon teori vid analysen kan ifrågasättas men denna 

gång fick den tidigare forskningen utgöra en teoretisk grund.  

De semistrukturerade intervjuerna fungerade bra. Helst hade jag inte skickat ut några frågor i 

förväg, men det visade sig vara av stort stöd för informanten som efterfrågade dessa. Hen var 

invandrare och ville förbereda sig inför intervjun genom att formulera sig på ett sätt som alla 

förstod. I detta fall var det inget hinder för intervjun då hen var väldigt aktiv och svarade 

spontant på frågorna ändå.  

5.3 Vidare forskning  

I likhet med resultaten i Jönsson-Lanevskas (2014) studie finns det andra bibliotek i 

kommunens regi som är konstruerade på ett annat sätt med större fokus på litteratur på annat 

språk än svenska. Därför skulle man kunna göra liknande större studie där man jämför de 

olika bibliotekens språkliga miljö. För att fördjupa denna studie ytterligare skulle man även 

intervjua lärare och elever på vuxenutbildningen om deras erfarenhet av biblioteken.   
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6 Slutsatser  

Efter denna studie kan man se att det språkliga landskapet inte motsvarar eller visar allt som 

biblioteket gör för att främja integration och språkutveckling. Det som även framkommit av 

denna studie är att bibliotekets roll i samhället handlar om att tillhandahålla resurser efter 

besökarnas behov genom att erbjuda en tillgång till samhällsinformation. Dessutom blir det 

tydligt att bibliotekets relativt neutrala roll kan spela en stor roll för samhället i stort som en 

mötesplats vilket i sin tur kan främja integrationen och motverka utanförskap. Dessutom kan 

de aktiviteter som biblioteken arrangerar vara både gränsöverskridande och utgöra en 

potential för språkutveckling för dem som inte har fått chansen att studera. Avslutningsvis 

anser jag att bibliotekets resurser är något som vuxenutbildningar kan ta vara på som ett 

komplement.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 
1.Hur länge har du arbetat på biblioteket)? 
2.Hur fördelas arbetet mellan anställda på biblioteket och vilka är dina 
ansvarsområden? 
3a. Hur tänker du och dina kollegor kring den fysiska miljön en besökare möter 
på biblioteket? 
3b. Hur och av vem fattas beslut om vad som ska ligga framme och visas 
upp? 
3c. Hur ofta byts material, affischer, böcker, broschyrer, konst ut i 
biblioteksmiljön? 
4a. Vad gör ni för att informationen på biblioteket ska bli förståelig för alla, 
exempelvis för de som har begränsade språkkunskaper i svenska?  
5a. Vilken roll spelar biblioteket för nyanlända i samhället? 
5b. Har biblioteket något ansvar eller roll för integration av nyanlända och 
flerspråkiga individer? Om ja, vilket? 
5c. Vad gör ni på biblioteket för nyanlända på biblioteket för att stötta dem i 
den språkliga utvecklingen och integrationen i samhället? 
5d. Har ni något samarbete med Vuxenutbildningen/SFI? Om ja, hur ser 
samarbetet ut? Om nej, hur ser du på möjlig samverkan mellan VUX/SFI? 
6a. Tycker du att biblioteket är tillgängligt för alla? 
6b. Hur skulle du vilja att biblioteket arbetade för att biblioteket ska bli 
tillgängligt för alla? 
7a. Eftersom du själv är invandrare som du nämnde för mig undrar jag hur du 
tänkte första gången du besökte ett svenskt bibliotek? 
7b. Hur skulle du ha velat ha blivit bemött när du för första gången besökte ett 
svenskt bibliotek? 
7c. Är det något du skulle vilja ändra på eller utveckla (i biblioteksmiljön?) 
utifrån dina erfarenheter? 
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Bilaga 2: Missivbrev 

Information om studien stadsbiblioteks möjlighet till språklig utveckling och integration för 

nyanlända. 
 

Du frågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Hej, 

Mitt namn är Sofia Karlsson och jag läser näst sista terminen på Ämneslärarprogrammet på 

Mälardalens högskola. Anledningen till att jag kontaktar er är på grund av att jag håller på att 

genomföra mitt självständiga arbete inom ämnet svenska som andraspråk.  

Syftet med uppsatsen är att belysa och undersöka integrationsmöjligheter på ett folkbibliotek 

för nyanlända vuxna. Undersökningen som uppsatsen bygger på är fotografier av 

biblioteksmiljön och då är jag är endast intresserad av att fotografera miljöerna ej 

människorna, samt bland annat intervjua personer som arbetar på biblioteket. På så sätt 

hoppas jag kunna kartlägga några av de möjligheter som vuxna svenska som 

andraspråkstalare har till integration och språkutveckling, samt hur vuxenutbildningen skulle 

kunna nyttja biblioteken för ett språkutvecklande arbete. 

Det jag i första hand skulle behöva din hjälp med, förutom ett godkännande till att jag 

fotograferar miljön, är din tid för intervju. Jag kommer skicka intervjufrågorna innan så du 

hinner tänka igenom svaren i lugn och ro utan stress och tanken är att själva intervjun ska ta 

cirka en halvtimme. Intervjuerna kommer att spelas in samt transkriberas i sin helhet och om 

du vill läsa transkriptionen innan jag fortsätter med min analys så går det utmärkt. 

Intervjuerna kommer endast användas av mig i denna uppsats och bevaras säkert genom att 

det är sparat i ett lösenordskyddat dokument och ditt namn kommer anonymiseras i uppsatsen. 

Transkriberingen och bilderna, förutom de bilder som tas med i uppsatsen, kommer att raderas 

från alla enheter när uppsatsen har examinerats. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

Jag hoppas att du tycker att det verkar intressant samt att du vill delta. Har du fler frågor om 

uppsatsen är det bara att höra av sig till mig. 

 

Med vänlig hälsning  

Sofia Karlsson 

Ämneslärarstudent vid Mälardalens högskola  

e-post: skn15011@student.mdh.se 

Telefonnummer: 0706128012 
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Annaliina Gynne 

Lektor i svenska som andraspråk 

Annaliina.gynne@mdh.se 
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