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Abstract:   The purpose of this thesis is to investigate how public libraries  

in sparsely populated areas work with integration-promoting activities and 

elucidate how the conditions of the public libraries affect this work. 

 

We have applied a qualitative method in this thesis and the empirical data 

were collected through five interviews with library staff from three different 

public libraries in Västerbotten. We have used thematic analysis to identify 

codes and themes in the empirical material. Among other things, library staff 

feel that lack of resources, good collaboration and infrastructure in the local 

community affect the libraries’ ability to work towards integration. The 

study’s results were further analyzed on the basis of Andersson & Skot-

Hansen’s theory of the library’s four main functions in order to consider 

within which functions libraries work to promote integration, and in what 

way the local community influences the work. 
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1. Inledning 

En stor del av den forskning som finns om folkbibliotekens arbete med nyanlända utgår från 

folkbibliotek i stora och medelstora svenska städer, vilket gör perspektivet från mindre orter 

och kommuner intressant att undersöka. Bibliotekslagen (2013:801) gäller för alla svenska 

folkbibliotek och i § 5 står det att folkbibliotek ska “ägna särskild uppmärksamhet åt de 

nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska [...]”. Joacim 

Hansson har i sin rapport “Folkbibliotek i glesbygd” fokuserat på biblioteksarbetet på 

mindre folkbibliotek i 34 svenska kommuner och märker bland annat att § 5 efterlevs trots 

små och ansträngda resurser (2019, 4). Hansson beskriver att biblioteksarbetet präglas av 

att folkbiblioteket är den enda offentliga aktören i lokalsamhället och att bibliotekarierna 

får förhålla sig till ärenden som egentligen inte har med deras verksamhet att göra (ibid.). 

Den bilden stärker Katarina Grelsson i sin masteruppsats “Biblioteksservice i glesbygd – en 

studie av folkbibliotekets funktion och förutsättningar i en norrländsk glesbygdskommun”. 

Grelsson menar att folkbibliotek på glesbygden anpassar sig efter behoven i det omgivande 

samhället och det innebär i sin tur att det finns gråzoner för vad bibliotekarierna behöver 

serva allmänheten i för frågor (2008, 26-27).  

 

Ola Pilerot & Frances Hultgren uppmärksammar i rapporten “Folkbibliotekens arbete för 

och med nyanlända” att flyktingkrisen år 2015 ställde enorma krav på kommuner och 

statliga myndigheter att utveckla strategier för att möta behoven hos nyanlända (2017, 1). 

Runt om i landet klev många folkbibliotek fram och tog ett stort ansvar för att underlätta de 

nyanländas väg in i samhället (ibid.). Pilerot & Hultgren beskriver att arbetet för nyanlända 

som användargrupp på många sätt liknar biblioteksarbetet för andra målgrupper, med den 

väsentliga skillnaden att det är beroende av samarbete med andra aktörer. Detta menar 

författarna är särskilt tydligt för folkbibliotek i mindre kommuner där samarbetet med andra 

lokala verksamheter ofta är själva förutsättningen för att det integrationsfrämjande arbetet 

ska vara möjligt (ibid. 6).  
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Mellan januari och augusti år 2019 beräknas antalet mottagna flyktingar i Sverige till 20 

987 personer (Migrationsverket 2019). Merparten av de kommuner som har tagit emot 

flyktingar under samma tidsperiod är landsbygdskommuner belägna i Västerbottens län och 

dessa räknas också till de sex största mottagarkommunerna (ibid.). Med utgångspunkt i 

forskningen om folkbibliotekens arbete för nyanlända är det därför relevant att undersöka 

hur folkbibliotek i några av dessa västerbottniska kommuner arbetar för att bemöta 

nyanlända utifrån ett glesbygdsperspektiv.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I den här kandidatuppsatsen vill vi undersöka hur folkbibliotek på glesbygden arbetar med 

integrationsfrämjande aktiviteter och belysa hur folkbibliotekens förutsättningar inverkar 

på det arbetet. Vi utgår från följande frågeställningar:  

 

– Hur arbetar folkbibliotek på glesbygden med integrationsfrämjande aktiviteter? 

– Vilka faktorer påverkar folkbibliotekens integrationsfrämjande arbete på 

glesbygden?  

 

1.3 Problemavgränsning och definition 

1.3.1. Glesbygd 

I vår studie utgår vi från tre folkbibliotek i tre olika kommuner i Västerbottens län. Dessa 

kommuner ingår i Jordbruksverkets definition av “Glesa blandade kommuner” (se Figur 1) 

som innebär att mindre än 50 procent av befolkningen bor i glest befolkade områden och 

har mindre än 45 minuters resväg till en större stad (Jordbruksverket 2019). “Landsbygd” 

och “Gles landsbygd” är undergrupper inom den definitionen och vi kommer att använda 

begreppen “Glesbygdskommuner” eller “Glesbygd” i förenklande syfte när vi nämner 

platserna där de tre folkbiblioteken finns.  
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Figur 1. Jordbruksverkets kommunindelning 2019 

 

 

1.3.2. Folkbibliotek 

De bibliotek vi har valt att undersöka i studien är ett folkbibliotek och två integrerade folk- 

och skolbibliotek. Integrerade folk- och skolbibliotek är en typ av biblioteksverksamhet som 

delvis agerar som folkbibliotek för allmänheten och delvis ger elevinriktad service för att 

stötta skolans utbildningsmål (Kungliga biblioteket 2016, 9). Eftersom vi vill undersöka 

folkbibliotek och deras integrationsfrämjande arbete kommer vi att fokusera på den delen 

av biblioteksverksamheten hos de två integrerade folk- och skolbiblioteken. Vi kommer 

också att genom hela studien använda benämningen folkbibliotek om dem. 
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1.3.3. Integration  

Enligt Nationalencyklopedin (2019) finns det olika sätt att definiera begreppet integration 

och det bestäms av sammanhanget det används i. Integration beskrivs som en process där 

två enheter förenas, till exempel två olika kulturer, och som en social process som 

invandrade etniska grupper genomgår för att bli delaktiga i det nya samhället i deras sociala, 

kulturella och politiska liv (ibid.). Vi använder begreppet med utgångspunkt i båda 

beskrivningarna även om den sistnämnda är den mest aktuella för vår studie.  
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2. Tidigare forskning  

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som på olika sätt är användbar som bakgrund 

till vår studie. Kapitlet behandlar folkbibliotek på glesbygden, folkbibliotekets 

förutsättningar och folkbibliotekets integrationsfrämjande arbete.  

 

2.1 Folkbibliotek på glesbygden 

Forskning om bibliotek på glesbygden har bedrivits utifrån olika perspektiv och verkar vara 

ett ämne som tillåter många olika ingångar. Joacim Hansson har i sin studie “Folkbibliotek 

i glesbygd” fokuserat på svenska folkbibliotek och deras förutsättningar i glesbygden. 

Studien visar dels på att bristfällig infrastruktur, pressad ekonomi och svårigheter att 

rekrytera lämplig personal är försvårande omständigheter för glesbygdsbiblioteken i deras 

arbete (Hansson 2019, 47). I många glesbygdskommuner påverkas folkbibliotekens arbete 

också av att vara den “sista sociala utposten” i samhället, när många andra offentliga 

instanser och samhällstjänster läggs ner. Kraven ökar och fler tidskrävande arbetsuppgifter 

landar på personalen som i förlängningen kan ge biblioteken problem med att utföra deras 

lagstadgade uppdrag (ibid. 48).  

 

I en amerikansk forskningsstudie av Brian Real (2017) undersöks utmaningar och 

möjligheter på offentliga bibliotek i amerikanska glesbygdsområden. I studien kommer det 

fram att det bland annat finns behov av att öka bibliotekens utbud av teknologiska resurser 

och att förbättra kvalitén på dem (ibid. 38). Real beskriver att det rätta engagemanget för att 

använda resurserna finns men att möjligheten att utveckla den teknologiska infrastrukturen 

begränsas av bibliotekens ansträngda ekonomi (ibid.). Andra utmaningar är att bibliotekens 

lokaler är små och påverkar deras chanser att erbjuda den programverksamhet som 

befolkningen i lokalsamhället önskar. Enligt studien behövs starkare partnerskap med andra 

bibliotek och närliggande verksamheter och en tydligare finansieringsstruktur för att 

biblioteken ska kunna växa (ibid. 57). 
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Lokalsamhällets påverkan på offentliga bibliotek betonas i ytterligare forskningsstudier. 

Heather Reid & Vivian Howard (2016) studerar samspelet mellan en aktiv och deltagande 

lokalbefolkning och offentlig biblioteksverksamhet på den kanadensiska landsbygden. 

Forskarna redogör för att bibliotekstjänsterna kan utformas enligt reella behov i samhället 

om lokalbefolkningen engageras i verksamheten (ibid. 189). Det innebär också att 

förtroendet för verksamheten ökar och att nätverk enklare skapas (ibid.). De bibliotekarier 

som deltog i studien ansåg att det är det offentliga bibliotekets plikt att vara en god 

samhällspartner genom att främja engagemang och initiativ från samhället (ibid. 201). 

Däremot lyfts dålig ekonomi fram som en stor utmaning, vilket stämmer överens med annan 

tidigare forskning (Real 2017; Hansson 2019).  

 
Ola Pilerot & Frances Hultgren (2017) fokuserar på folkbibliotekens arbete för och med 

nyanlända utifrån ett glesbygdsperspektiv. Författarna menar att folkbibliotek i mindre 

kommuner kan ha svårt att arbeta integrationsfrämjande på grund av deras begränsade 

kapacitet att forma kontakter med omringande verksamheter, vars beslut och aktiviteter har 

inverkan på bibliotekens integrationsarbete (2017, 8). Då bibliotekens arbete är nära kopplat 

till lokala förhållanden och förutsättningar i samhället kan det med andra ord finnas olika 

svårigheter som påverkar bemötandet av denna, enligt bibliotekslagen, prioriterade grupp 

(ibid).  

 

2.2. Folkbibliotek och integrationsfrämjande arbete 

I dagens heterogena samhälle lever människor från olika delar av världen med kulturer och 

språk som skiljer sig åt. Aktuella termer som kulturell mångfald eller mångkultur refererar 

enligt “IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest” till en ömsesidig påverkan mellan olika 

kulturers andliga, intellektuella, emotionella och materiella egenskaper (2011, 2). Enligt 

manifestet är kulturell och språklig mångfald en källa till utbyten, kreativitet och samlevnad 

som också bör avspeglas i folkbibliotekens verksamhet för att uppfylla allas rätt till 
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information och kunskap. Det är då centralt att mötas av diskrimineringsfri service, ges 

tillgång till information på adekvat språk och material som skildrar alla grupper (ibid).  

 

I en kanadensisk forskningsstudie av Paola Picco (2008) undersöktes folkbibliotekens 

förmåga att anpassa sin verksamhet till samhällsförändringar. I resultatet kom det fram att 

folkbibliotek ofta har en god anpassningsförmåga och att många relevanta ändringar görs i 

deras verksamhetsservice om det behövs (ibid. 1-2). En viktig aspekt av det 

integrationsfrämjande arbetet är enligt studien att folkbibliotek erbjuder service som 

möjliggör för nyanlända att fortsätta vara nära den egna kulturen, samtidigt som kunskap 

och information om det nya samhället presenteras. Det behöver alltså finnas en balans 

mellan att lära sig om det nya samhället och att värna om det egna ursprunget (ibid.).  

 

Informationens betydelse för att öka nyanländas samhällsdeltagande betonas också i en 

australiensisk forskningsstudie av Annemaree Lloyd et al. (2016). För att öka nyanländas 

deltagande i det sociala, ekonomiska och samhälleliga livet är det viktigt för dem att veta 

var information finns, hur information hittas och att kunna tolka information (ibid. 304-

305). Enligt studien har offentliga bibliotek möjligheten att ge tillgång till information, 

tekniker för att hitta, sprida och använda information samt ge utbildning om 

informationsteknologiska verktyg (ibid.). 

 

Folkbibliotekens funktion som informationsgivare och språkinstruktör poängteras vidare i 

en svensk studie av Yelena Jönsson-Lavenska (2005). Enligt studien bidrar dessa funktioner 

hos folkbibliotek till att de i ett tidigt skede kan underlätta för nyanlända att lära sig det nya 

språket och få förståelse för hur information hittas. Jönsson-Lavenska menar också att 

folkbiblioteken med sina webbaserade resurser kan visa på de nyanländas möjligheter att 

behålla kontakten med deras hemländer (ibid. 128).  
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3. Folkbibliotekens fyra funktioner 

I det här kapitlet beskrivs och presenteras de teoretiska utgångspunkter som kommer att 

användas för att analysera och tolka det insamlade materialet som ingår i studien. 

 

3.1. Val av teori 

Som teoretisk utgångspunkt i vår uppsats har vi valt Marianne Andersson & Dorte Skot-

Hansens förklaringsmodell av folkbibliotekets olika roller i lokalsamhället. Andersson & 

Skot-Hansen delar in bibliotekens verksamheter enligt fyra huvudfunktioner som 

överlappar varandra: Kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt 

centrum (1994, 17). De menar att folkbibliotekets verksamhet framförallt formas i enlighet 

med det lokalsamhälle det verkar i för att svara mot behoven där, tillsammans med rådande 

politiska riktlinjer och kompetensen hos bibliotekets personal (1994, 248). Teorin är 

relevant med tanke på glesbygdsperspektivet i vår studie och att vi intresserar oss för hur 

biblioteksverksamheten påverkas av folkbibliotekens placering i glesbygdskommuner. Vi 

kommer alltså att använda modellen på ett deskriptivt sätt för att analysera hur de tre 

folkbiblioteken arbetar med integrationsfrämjande aktiviteter och hur det är kopplat till 

deras olika lokala förutsättningar.  
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Figur 1: Analysmodell för bibliotekets verksamhetsprofil i det lokala samhället (Andersson & Skot-Hansen 

1994, 18).  

 

3.1.1 Biblioteket som kulturcentrum 

Denna funktion definierar folkbiblioteket som ett rum som främjar kulturella upplevelser 

och utveckling (Andersson & Skot-Hansen 1994, 19). Två väsentliga resurser inom 

funktionen som kulturcentrum är kulturella arrangemang och utställningar som ofta skapas 

i samarbete med föreningar och andra institutioner i lokalsamhället (ibid. 222). Det kan 

handla om författarbesök, boksamtal, skapande verkstäder eller temautställningar. 

Folkbiblioteket väljer själv hur programverksamheten ska utformas och beslutar ofta om det 

i samråd med andra involverade aktörer (ibid. 225-228). Andersson & Skot-Hansen nämner 
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också ett varierat utbud av medier inom funktionen, med exempel som böcker, e-böcker, 

TV-spel, video- och DVD-filmer och CD-skivor.  

 

Lokalernas användning och att de främjar möten med andra kulturella verksamheter är en 

annan väsentlig aspekt (ibid. 19). Så även vård av kulturarvet och att tillgängliggöra det, 

vilket kan innebära att delar av mediebeståndet består av material från det lokala området 

(ibid. 72). Resurser och verksamheter inom folkbibliotekets kulturella funktion kan till 

exempel vara: 

  

– Hemlån av böcker, TV-spel, video- och DVD-filmer och CD-skivor  

– Konstutställningar  

– Andra föreningar som använder bibliotekets lokaler  

– Faktaböcker om den lokala hemtrakten 

 

3.1.2 Bibliotek som kunskapscentrum  

Med folkbiblioteket som kunskapscentrum refererar Andersson & Skot-Hansen till 

bibliotekets samlade resurser för att verka för upplysning och utbildning (1994, 19). På 

folkbiblioteket finns tillgång till datorer, Internet, olika databaser och uppslagsverk. Det 

finns studieutrymmen som grupprum och datorsalar och bibliotekspersonalen undervisar på 

olika sätt, till exempel i informationssökning. Undervisningen är en del av folkbibliotekets 

pedagogiska roll som är viktig inom funktionen som kunskapscentrum (ibid.).  

 

Folkbiblioteket fungerar som en plats dit användare kommer för att i första hand öka sin 

kunskap via olika resurser, oavsett om det rör deras personliga intressen eller deras 

utbildning (Andersson & Skot-Hansen, 1994, 14). Resurser och verksamheter inom 

bibliotekets kunskapsfunktion är till exempel: 

 

– Kurslitteratur, databaser och uppslagsverk 
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– Studieplatser  

– Organiserad läxhjälp  

– Användarundervisning i informationssökning 

 

3.1.3 Bibliotek som informationscentrum  

Bibliotekets funktion som informationscentrum definieras som en plats där information 

förmedlas till offentligheten och till målinriktade biblioteksanvändare (Andersson & Skot-

Hansen 1994, 14). Det finns alltså vissa likheter mellan beskrivningarna av den här 

funktionen och folkbibliotekets funktion som kunskapscentrum. Förmedling av information 

om lokalsamhället, näringslivet och referensservice är centralt och folkbiblioteket erbjuder 

olika teknologiska hjälpmedel som datorer, skrivare, kopieringsapparater och skanner för 

att underlätta i användarnas informationssökningsprocesser (ibid. 19, 214).  

 

Det kan vara värt att nämna att Joacim Hansson i “Det lokala folkbiblioteket - förändringar 

under hundra år” menar att det är svårt att definiera folkbibliotekens funktion som 

informationscentrum för att behoven skiljer sig åt mellan olika samhällen (2005, 32). I och 

med att informationsrollen alltid speglar det samhälle folkbiblioteket verkar inom, bör 

servicen formas efter lokalbefolkningen, dess sociala situation och utbildningsnivå (ibid.).  

 

Resurser inom bibliotekets informationsfunktion är till exempel: 

 

– Referensservice 

– Teknologiska hjälpmedel  

– Informationsservice till näringslivet  

– Samhällsinformation på global, nationell och lokal nivå  
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3.1.4 Biblioteket som socialt centrum  

Denna funktion innebär att folkbiblioteket agerar som mötesplats för människor och kan 

vara en plats att besöka utan direkta ärenden. Biblioteket skapar utrymmen och möjligheter 

till möten mellan människor av antingen spontan eller inplanerad karaktär, där chanser ges 

till att interagera med andra, eller att bara vara själv en stund (Andersson & Skot-Hansen 

1994, 19). Besökare ska kunna läsa en tidning, läsa tillsammans med sina barn eller lösa 

korsord. Denna funktion går ofta ihop med folkbibliotekets kulturella funktion, då en 

musikkväll som arrangeras kan täcka in både sociala och kulturella aspekter.  

 

Enligt Hansson är en annan faktor inom funktionen som socialt centrum att vardagliga 

aktiviteter kombineras med användning av folkbibliotekets bestånd. Bibliotekspersonalen 

kan till exempel i samband med rådgivning visa användare hur digitala och fysiska 

hjälpmedel fungerar (2005, 34). Enligt Andersson & Skot-Hansen fungerar folkbiblioteket 

som en mångkulturell plats och en resurs för nyanlända att hitta information på det egna 

språket (1994, 19). Här ingår också att erbjuda medier som passar personer med olika 

funktionsvariationer och uppsökande verksamhet för att nå personer som av olika 

anledningar inte besöker biblioteket (ibid.).  

 

Resurser och verksamheter inom folkbibliotekets sociala funktion är till exempel: 

 

– Utrymmen för tidsfördriv och möten mellan människor  

– Rådgivning 

– Medier på svenska och andra språk  

– Uppsökande verksamhet 
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3.2 Biblioteket som en plats för social infrastruktur 

Eric Klinenberg beskriver det offentliga biblioteket som en plats för social infrastruktur. 

Med det menar författaren att det är en given plats för socialt liv som främjar möten mellan 

människor och påverkar deras inställning till varandra på ett positivt sätt (2019, 5). 

Klinenberg anser att det offentliga biblioteket är en viktig byggsten i ett allt mer digitaliserat 

samhälle och att verksamheten ofta stärker känslan av gemenskap hos invånarna i 

lokalsamhället för att människor möts där i aktiviteter som förenar dem. Klinenberg menar 

också att det offentliga biblioteket motverkar personliga problem hos användarna som 

känslor av ensamhet och isolering (ibid. 32, 34).  
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4. Metod 

I följande kapitel presenteras studiens problemområde, datainsamlingsmetod, 

urvalsprocess, analys, bearbetning och etiska aspekter.  

 

4.1 Val av problemområde och metod 

Vi har under utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap saknat exempel från 

folkbibliotek i glesbygdsområden. Samtidigt har vi sett ett samband mellan det och att det 

finns lite vetenskaplig forskning om biblioteksarbete i glesbygden. I Bibliotekslagen står 

det att folkbibliotek i Sverige bland annat ska prioritera arbetet med att bemöta personer 

med annat modersmål än svenska. Med det i åtanke och med tanke på att många nyanlända 

tas emot i glesbygdskommuner kändes det intressant att undersöka hur folkbibliotek i 

glesbygden arbetar integrationsfrämjande i deras bemötande av målgruppen. Eftersom vi 

var nyfikna på det dagliga arbetet och ville få en fördjupad inblick i biblioteksverksamheten 

valde vi kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med bibliotekspersonal för att 

samla in det empiriska materialet. Enligt Ahrne och Svensson passar kvalitativ metod just 

vid intervjuer, observationer och textanalys där den kvalitativa datan omfattar händelser, 

upplevelser och intentioner (2015, 9-10). 

 

4.2 Urval och avgränsningar 

I urvalet av folkbibliotek att studera utgick vi ifrån statistik från SCB om antalet asylsökande 

i glesbygdskommuner i Västerbotten. Vi ville att det skulle finnas en relativt stor del 

asylsökande som flyttat till kommunerna under de senaste åren och att kommunerna skulle 

passa in på Jordbruksverkets definitioner av glesbygdskommuner. De tre utvalda 

kommunerna har en folkmängd på mellan 2000-7000 invånare och befolkningstätheten är 

mellan 0,8-5,2 invånare per km² (Statistiska Centralbyrån 2018). I urvalsprocessen valde vi 

också att studera folkbibliotekens verksamhetsplaner för att ta del av deras övergripande 

mål och riktade arbete mot nyanlända. Till en början valde vi att fokusera på två bibliotek i 
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olika kommuner och att intervjua två personer från varje folkbibliotek. Vi mejlade 

kontaktpersoner som fanns angivna på bibliotekens hemsidor och presenterade syftet med 

vår uppsats. Dessa personer tog sedan frågan vidare till övrig bibliotekspersonal och urvalet 

av våra fyra respondenter skedde inom de båda verksamheterna. Efter att ha intervjuat de 

fyra respondenterna valde vi att försöka vidga perspektivet och bestämde oss för att göra en 

till intervju med bibliotekspersonal på ett tredje folkbibliotek. Vi kontaktade två bibliotek i 

två nya glesbygdskommuner och genomförde intervjun med bibliotekspersonal på det 

folkbibliotek som tackade ja till att delta. De fem respondenterna i den här studien har olika 

befattningar på folkbiblioteken och har arbetat på bibliotek mellan 2-25 år. De har olika 

utbildningsbakgrund och kön. 

 

4.3 Kvalitativa intervjuer 

I vårt val av kvalitativ metod blev det naturligt att använda semistrukturerade intervjuer för 

insamlingen av vårt datamaterial. Vi ville göra semistrukturerade intervjuer eftersom vi 

strävade efter en fördjupad och nyanserad bild av det integrationsfrämjande 

biblioteksarbetet. Det innebär att vi har ställt samma huvudfrågor till alla respondenter med 

följdfrågor utifrån hens svar (Ahrne & Svensson 2015, 38).  

 

4.3.1 Intervjuguidens utformning 

Under intervjuerna utgick vi från vår intervjuguide som är utformad med utgångspunkt i 

våra forskningsfrågor. Vi började med att ställa frågor om respondentens arbetsuppgifter 

och hens yrkesmässiga bakgrund för att sedan gå över till frågor om biblioteksverksamheten 

ur ett helhetsperspektiv. Efter det fokuserade vi på det integrationsfrämjande arbetet och 

dessa frågor upptog den största delen av alla fem intervjuer. Fyra av de fem intervjuerna 

genomfördes ansikte mot ansikte och den femte genomfördes via Skype. Alla intervjuer 

pågick mellan 35-60 minuter. 
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4.3.2 Bearbetning och analys av intervjumaterialet 

Vi har utgått från Victoria Clarke & Virginia Brauns beskrivningar av tematisk analys och 

har sammanfattat innehållet i vårt datamaterial och identifierat och tolkat nyckeldragen i det 

med utgångspunkt i våra forskningsfrågor (2017, 297). I tematisk analys kan teman eller 

mönster identifieras utifrån en induktiv eller deduktiv ansats. Vi har använt deduktiv ansats 

och utgått från våra forskningsfrågor och teoretiska utgångspunkter. Vi inledde den 

tematiska analysen med att läsa det transkriberade intervjumaterialet upprepade gånger var 

för sig för att sedan inleda kodningsprocessen tillsammans. Under kodningsprocessen 

arbetade vi med materialet i pappersform, använde understrykningspennor och skrev upp 

identifierade koder som sedan samlades i en tabell i Word (Se exempel i Tabell 1 nedan). 

Utifrån koderna hittade vi övergripande teman i materialet som sedermera fick 

huvudrubriker i resultatet och analyserades utifrån de fyra biblioteksfunktionerna. 

 

 

Koder: 
Vad gör biblioteken? 

Övergripande tema:  
Riktade aktiviteter 

Huvudrubrik  
Programverksamhet 

 
Biblioteksfunktion: 

Språkcafé Språkcafé Kombinerat språkcafé och 
läxhjälp 2 ggr/v 

Kunskapscentrum 

Läxhjälp Läxhjälp Temadagar med inbjudna 
gäster (Hjärt- & 
lungräddning/rösta i 
kommunalvalet/arbetsvill
kor) 

Informationscentrum 

IT-kurser (nybörjare) IT-kurser (nybörjare) IT-kurser (nybörjare för 
nyanlända 

Kunskapscentrum 

Temadagar: 
Samverkansgrupper 

“Punktgrejer” Arrangemang efter behov 
(cykelkurs för 
kvinnor/Fika-för-alla) 

Kulturcentrum 

“Punktgrejer” Utflykter Utflykter (Museum i 
Västerbotten) 

Kulturcentrum 

Utflykter Fika-dagar  Uppsökande verksamhet 
(SFI) 

Informationscentrum 

Fika-dagar Uppsökande verksamhet Introduktion för Informationscentrum 



17 
 

nyanlända på biblioteket 

Uppsökande verksamhet Praktisk hjälp   

Praktisk hjälp Fjärrlån   

Tabell 1. Exempel på identifierade koder, huvudtema, huvudrubrik och biblioteksfunktioner. De 

grönmarkerade aktiviteterna är exempel på hur urvalet till huvudrubrik har gått till.   

 

4.4 Studiens trovärdighet  

Validitet eller trovärdighet handlar om huruvida en forskare undersöker det hen verkligen 

avser att undersöka och att studiens olika delar kontrolleras noggrant genom ett kritiskt 

förhållningssätt till den egna studien (Kvale & Brinkmann 2014, 296). Vi har genomgående 

försökt att titta kritiskt på innehållet i vår studie och det resulterade till exempel i valet att 

inkludera en till respondent vid ett tredje bibliotek efter att vi hade genomfört våra första 

fyra intervjuer.  

 

4.5 Etiska överväganden 

När det gäller kvalitativ forskning är det viktigt att vara medveten om etiska aspekter. Vi 

har i all kontakt med respondenterna varit tydliga med att deltagandet är frivilligt och hela 

tiden erbjudit mer information om syftet med vår studie om de har önskat det. Vid varje 

intervjutillfälle började vi med att ge information till respondenten om att insamlad data 

kommer att bevaras och redovisas på ett sätt som inte avslöjar någons identitet, och att 

materialet inte kommer att användas i andra syften än för studien. Vi gav också en kort 

beskrivning av intervjuns indelning och underströk att respondenten kunde avbryta oss eller 

pausa när hen ville. På så vis har vi tagit hänsyn till etiska aspekter som informerat samtycke 

och konfidentialitet av insamlat material och hur respondenterna representeras i studien så 

som Kvale & Brinkmann beskriver det (2014, 108).  
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5. Bibliotekspersonalen om det integrationsfrämjande arbetet 

I det här kapitlet presenteras resultatet av de fem semistrukturerade intervjuer vi har 

genomfört med bibliotekspersonal på tre folkbibliotek på glesbygden. Resultatet återger 

bibliotekens integrationsfrämjande arbete, faktorer som påverkar arbetet och möjliga 

förbättringsområden. Vid citeringar använder vi koder som är förkortningar för biblioteket 

och respondenten. B1P2 står till exempel för Bibliotek 1 och Personal 2 och B3P5 för 

Bibliotek 3 och Personal 5. Det empiriska materialet analyseras sedan utifrån Andersson & 

Skot-Hansens teori om fyra biblioteksfunktioner och tidigare forskning.  

 

5.1 Integrationsfrämjande arbete 

5.1.1 I det dagliga arbetet 

Samtlig bibliotekspersonal beskriver att det biblioteksarbete som riktas mot nyanlända till 

stor del handlar om att ge stöd i praktiska och tekniska frågor. Merparten av 

bibliotekspersonalen servar målgruppen vid utskrifter av olika dokument, kopiering och 

skanning. Det rör sig även om att besvara frågor och förtydliga information från 

myndigheter i bankärenden, asylansökningar och jobbansökningar.  

 

Ja men det kan verkligen vara allt ifrån att skanna sitt pass eller skicka eller skriva 

ut sina handlingar och sådär, till att då få tag i litteratur. (B2P3) 

 

Mycket skanna, hjälpa med blanketter – ja allt möjligt! Dom sitter mycket vid 

datorerna och vill ha hjälp med att söka olika bidrag, CSN, skriva CV, beställa 

biljetter på olika sätt. (B2P4) 

 

Bibliotekspersonalen nämner att nyanlända använder datorerna på regelbunden basis. Delar 

av bibliotekspersonalen säger här att de ger stöd i informationssökning på nätet och förklarar 

tekniska termer. Det dagliga arbetet består också av att hjälpa till att hitta böcker i 

bokhyllorna, visa hur man lånar medier och fjärrlåna böcker från andra bibliotek.  
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Sen är det många i den målgruppen som använder våra datorer, kanske mer än andra. 

Dom sitter här och studerar och sitter här och gör sin körkortsteori. (B1P2) 

 

Och sen vill många ha hjälp att låna böcker [...] Vissa som har gått färdigt SFI men 

läser på distans via lärcentrum eller vuxenutbildning här behöver hjälp att låna 

kurslitteratur via fjärrlån. (B1P1) 

 

Vissa ur bibliotekspersonalen berättar att det är vanligt att hjälpa till med att hitta och 

reservera litteratur på deras modersmål. Andra ur bibliotekspersonalen säger att nyanlända 

oftast vill hitta böcker på svenska för att de vill lära sig det svenska språket. 

 

Vi försöker hålla koll på vilka som flyttar in i vår kommun och vilka språk de talar 

[...] och man köper gärna parallelltextböcker. Vi försöker hålla koll och möta det 

behovet då. (B1P2) 

 

Helst vill man läsa enkla böcker på svenska för man vill ju lära sig svenska. Vi har 

ett ganska stort utbud egentligen och har köpt på oss mer och mer av både 

barnböcker som är tvåspråkiga och en del vuxenböcker och vi har både böcker som 

du kan lyssna på och läsa samtidigt. Vi upplever ju att det lånas ut mycket mera än 

dom böcker vi har på andra språk, alltså hemspråket. (B3P5) 

 

 

5.1.2. Programverksamhet  

Bibliotekspersonalen beskriver att de har riktade aktiviteter för nyanlända. På ett av 

biblioteken nämns till exempel temadagar med inbjudna gäster som håller i kurser eller 

informerar om olika samhällstjänster. Det kan vara kurser i hjärt- och lungräddning, 

föredrag om hur man röstar i kommunalvalet, och en genomgång från fackliga 

representanter om svenska arbetsvillkor.  
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All bibliotekspersonal berättar om kulturella arrangemang som teaterföreställningar för barn 

och vuxna, musikaftnar och författarbesök. Två av biblioteken har bland annat arrangerat 

varsin kväll med bakning i fokus. Inför arrangemanget på det ena biblioteket nämner 

bibliotekspersonalen att man bjöd in alla kommuninvånare att ta med sig fikabröd. 

Deltagarna fick ersättning för ingredienserna om de ville mot uppvisande av kvitto.  

 

Jag tror vi hade alla nationaliteter som brukar vara här representerade där [...] Jag 

tror också att det är en viktig faktor att få visa upp en själv och ens bakgrund och 

bakning kändes som en väldigt bra grej. (B1P1) 

 

Det verkar finnas ett behov hos andra kommuninvånare att få upptäcka andra 

kulturer. Och sen bland dom som har sina rötter i andra kulturer, att dom får forum 

att bjuda på sitt, så att säga. Att dom inte bara ska integreras utan visa upp det som 

är typiskt, eller som dom tycker är fint, eller som dom har att bidra med. (B1P2) 

 

Vi har haft en del kulturaktiviteter som dom har blivit inbjudna till, alltså 

teaterföreställningar och så där [...] Musikföreställningar går alltid hem. (B3P5)  

 

På ett annat bibliotek berättar bibliotekspersonalen att de tidigare erbjöd fler 

integrationsfrämjande verksamheter för nyanlända för att det fanns ett större behov av det. 

De har till exempel haft en lättläst bokcirkel och under en period hade de utökade öppettider 

och en extra resurs på plats för att hjälpa till med allmänna frågor. Bibliotekspersonal på 

samma bibliotek berättar att de idag arbetar för att programverksamheten ska riktas mot alla 

istället för att urskilja vissa grupper.  

 

Det går mer mot att det inte ska vara specifika grupper, även om det på ett sätt behövs 

är det lite bra ändå att det försvinner [...] Vi hade en Facebookgrupp riktad mot 

nyanlända men nu ligger den på is och istället då så finns en grupp som alla 

använder. Det är liksom både på gott och ont med dom här väldigt riktade insatserna. 

(B2P3) 
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5.2 Möjliggörande faktorer  

5.2.1. Samarbeten  

För att främja utvecklingen av bibliotekets integrationsfrämjande arbete betonar 

bibliotekspersonalen vikten av samarbete med andra kommunala verksamheter. Samarbeten 

skapas bland annat genom möten i integrationsråd och en samverkansgrupp, där 

representanter från kommunala aktörer tillsammans planerar och diskuterar det 

integrationsfrämjande arbetet i kommunen. Bibliotekspersonalen menar att samarbetet ger 

en god grund för att skapa aktiviteter som speglar kommuninvånarnas behov. 

 

Vi har en samverkansgrupp som vi tog initiativ till från biblioteket för att få arbetet 

att fungera bättre [...] Och vi försöker träffas någon gång per termin för att se vad 

behoven är och vad vi har på gång. (B1P1) 

 

Jag sitter i Integrationsrådet som träffas några gånger per termin och planerar och 

delar idéer och tankar med varandra. (B2P3)  

 

Några ur bibliotekspersonalen menar också att samarbetet bidrar till att aktiviteter som riktar 

sig till nyanlända kan schemaläggas på tider som inte krockar med andra aktiviteter.  

 

Vi försöker inarbeta och be SFI att “lägg helst inte era grejer på det här tiderna” för 

det är ju frivilligt från vårt håll att komma hit men det är bra och dom (nyanlända) 

tycker att det är bra att göra det. (B1P1) 

 

Merparten av bibliotekspersonalen beskriver att samarbeten med andra kommunala 

verksamheter underlättar utformningen av arrangemang och genomförandet av dem. 

 

ABF skickar ut sina arrangemang varje termin och så kryssar vi i några av dom som 

kommer passa oss liksom [...] det senaste som var här var en musikkväll som var en 

stor grej, den hade vi tillsammans med ABF och kyrkan. (B2P3) 
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Från ABF får vi kompendier med grejer, som de erbjuder. Så det är jättebra, och vi 

bara anmäler vad vi vill ha och då får vi ganska billigt och dom ordnar som allting 

[...] Vi håller bara med lokal och fika och så där. (B2P4) 

 

Enligt majoriteten av bibliotekspersonalen gör samarbetet att biblioteken kan använda de 

andra verksamheternas lokaler om det behövs vid arrangemang, samtidigt som de kan 

genomföra sina arrangemang i bibliotekets lokaler.  

 

Nu är det ju superbra att när man till exempel gör något med kyrkan, som står för en 

stor del i kommunen, att man har läxläsningen och har språkgrupper i deras lokaler. 

(B2P3) 

 

Samarbeten beskrivs också underlätta spridning av information om bibliotekets 

verksamheter.  

 

Jag går till SFI när vi har aktiviteter och bjuder in i person till exempel [...] så 

samarbeten är viktigt. (B2P3) 

 

Då har vi ju SFI här, vi kan gå direkt upp och prata med dom i klassrummet. (B3P5) 

 

Att samarbeta är oerhört viktigt för att marknadsföra sig och nå ut [...] Jag skulle 

säga att samarbete med andra aktörer är liksom a och o. (B1P2) 

 

På grund av samarbetet med andra verksamheter och att biblioteket utför uppsökande arbete 

menar en del av bibliotekspersonalen att nyanlända enklare lär känna personalen på 

biblioteket och att det kan ha betydelse för att de känner sig välkomna dit. En ur 

bibliotekspersonalen understryker också att kommunens storlek bidrar till igenkänning av 

besökare och vice versa. 
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Samarbeten är viktigt. Och det har tagit jättelång tid att få till sådana fungerande 

samarbeten och få förtroende hos dom som ska komma. [...] Det har varit väldigt 

mycket lättare att gå till SFI och det funkar allra bäst att peppa deras lärare att följa 

med. (B2P3) 

 

Jag har varit med där och informerat, varit med om Arbetsförmedlingen har varit där med 

information och sånt [...] Nu känns det som att i och med att det är ganska litet att dom nog 

upplever att dom känner till mig. (B1P1) 

 

Bibliotekspersonalen på B1 lyfter fram samarbetet med pensionärer i lokalbefolkningen 

som en förutsättning för att aktiviteten med kombinerat språkcafé och läxhjälp ska gå att 

genomföra. 

 

Med bara mig hade det inte funkat [...] Vi har ju också haft bakning och lite såna 

aktiviteter och det är pensionärerna som tar tag i det. (B1P1) 

 

Vi är väldigt tacksamma för de här volontärerna som kommer på språkcaféerna. 

De gör ju ett enormt jobb [...] Det har ju bidragit tror jag till att det är så omtyckt 

också. (B1P2) 

 

Det blir ju så att vi känner ju folk så pass bra eftersom det blir så få det handlar 

om, vi är ju inte många. Så jag tror det att blir ganska personligt bemötande. Alltså 

vi vet ungefär vad dom vill ha och vi vet ungefär vad vi kan föreslå och sådär. Det 

är jätteroligt på det sättet. (B3P5)  

 

5.2.2. Planering 

Bibliotekspersonalen berättar att deras programverksamhet till viss del planeras i förväg 

eller utifrån inarbetade koncept. Samtidigt är det viktigt att vara flexibel och ta tillvara på 
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önskemål och idéer inom personalgruppen, från samarbetsaktörer och nyanlända. Det bidrar 

till att programverksamheten kan utformas efter målgruppens behov. 

 

Vi har ju en terminsplanering och vi har ett program som skickas till allas postlådor 

med ett program för varje termin med det mesta av arrangemangen vi har. Och sen 

dyker det alltid upp andra grejer [...] Vi har gjort en del punktgrejer som en cykelkurs 

för kvinnor, för att det är enkelt att ta sig runt överallt med cykel och det var tänkt 

att underlätta för dom att söka jobb och ta sig runt i vardagen. (B1P1) 

 

Vi har vissa sådana former som vi fyller och nu sitter vi och har planerat upp våren. 

Men till stor del skulle jag säga att vi uppfinner dom efter behov och efter dom 

samarbeten vi just nu håller på med [...] I Integrationsrådet var det en som sa “Ja, 

men vore inte det här jätteroligt?” “Jo, det vore jätteroligt!” och sen gör vi det. Så 

ibland kommer idéer liksom bara av farten och vissa saker är att vi har två 

författarbesök per termin och så sitter man “Vilka ska vi ha i år? Check, check”. 

(B2P3) 

 

Flertalet ur bibliotekspersonalen betonar vikten av att utvärdera bibliotekets 

integrationsfrämjande arbete för att kunna utveckla och förbättra det. Det är viktigt att vara 

lyhörd för deltagarnas och samarbetsaktörernas åsikter, men också att själva utvärdera 

arrangemang på olika sätt. En ur bibliotekspersonalen har till exempel fört statistik över 

deltagandet vid riktade aktiviteter för att kunna jämföra det med både tidigare och 

kommande tillfällen.  

 

Några träffar var ganska välbesökta men sen var det som att dom fick annat och då 

kändes det som att behovet inte fanns just då. Det går inte att ha en sådan verksamhet 

om det bara kommer en person. Då får man prioritera bort det [...] Men det är ju 

också viktigt att försöka ha kontakt med dom andra verksamheterna och sedan 

utvärdera hur det funkar. (B1P1)  
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Dels så kan det vara lite enklare uppföljning eller utvärdering i slutet av terminen 

och så. Det kan handla om “Vad vill vi att vi ska göra sen?”, “Har ni några tips, idéer 

eller teman man ska ta upp?”. (B1P2) 

 

Det kommer också fram att det är centralt att uppmärksamma vilka personer som inte deltar. 

Det är nödvändigt att diskutera sådana observationer inom arbetslaget för att hitta orsaker 

och utvecklingsmöjligheter som kan bidra till att fler deltagare ansluter.  

 

Annars försöker jag hålla koll på hur många som kommer och dalar antalet 

jättemycket kan ju det vara en sak man får undersöka vad det beror på. (B1P1) 

 

Vissa kommer på alla våra aktiviteter och på andra är det bara pappan och barnen 

jag träffar men aldrig mamman. Och då kanske det hade varit superbra att ha bara 

en mammagrupp till exempel. (B2P3) 

 

5.2.3 Bibliotekets lokaler 

Stora delar av bibliotekspersonalen lyfter fram bibliotekets lokaler och användningen av 

dem som mötesplats och studieutrymme. Bibliotekspersonalen säger att nyanlända 

regelbundet använder lokalerna för att studera, surfa eller bara få vara en stund.  

 

Men dels som mötesplats tror jag eller som liksom, vi brukar ha ganska många både 

nyanlända och andra som sitter här och pluggar till exempel och använder biblioteket 

som studieplats också. (B1P1)  

 

Nyanlända är en grupp som till exempel använder biblioteksrummet mer. Vi har en 

del ensamkommande till exempel som vill komma och sitta och plugga och jobba. 

(B2P3) 
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5.2.4 Stöd 

All bibliotekspersonal talar om betydelsen av ekonomiskt stöd i form av projektpengar för 

att kunna behålla personal och utveckla bibliotekens integrationsfrämjande verksamheter. 

 

Vi har haft projektpengar sedan tidigare i fråga om integrationsrelaterad 

verksamhet på biblioteket och har haft en extra anställd som hållit i såna 

aktiviteter förut [...] Men vi är ju väldigt tacksamma att vi fick det här 

bidraget från projektet Stärkta bibliotek, det har betytt väldigt mycket för vad 

vi kan uträtta. (B1P2) 

 

Och sen får vi 30 000 ungefär från Kulturrådet varje år som är öronmärkta 

till barn så vi skriver en plan varje år för vad dom här pengarna ska gå till och 

ja men i år ska vi satsa på bokpåsar på flera språk, klassuppsättningar på 

engelska och sådär. (B2P3) 

 

En ur bibliotekspersonalen poängterar också vikten av stöd från lokala politiker. 

 

Och vi har stort stöd bland politikerna här i kommunen, lokala politiker 

stöttar biblioteket här. Och det är vi otroligt tacksamma för. (B1P2)  

 

5.3 Begränsande faktorer  

5.3.1. Finansiering 

All bibliotekspersonal nämner bristfälliga resurser som en begränsande faktor i det 

integrationsfrämjande arbetet. Gemensamt för alla bibliotek är att de någon gång har haft 

projektpengar till att förbättra biblioteksarbetet för nyanlända.  
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Vi har haft på biblioteket extra tid för att erbjuda hjälpmedel i den digitala världen 

[...] Tyvärr slutade det nu i september här för att det var ett projekt i vanlig 

ordning. (B3P5)  

 

Hade vi haft mer resurser hade det varit mycket lättare att jobba med det. (B1P2)  

 

Stora delar av bibliotekspersonalen menar att en risk med projekt är att de ger kortsiktiga 

lösningar och att behoven finns kvar när projektpengarna är slut. På ett av biblioteken 

arbetar idag en projektanställd med integrationsfrämjande aktiviteter och 

bibliotekspersonalen menar att en utmaning är att sprida hens kunskaper och erfarenheter 

till dem andra i arbetslaget.  

 

Det är ju ett mål att det ska vara långsiktigt, det arbete man gör i projekten så att den 

dagen projektet tar slut har det liksom tillfört något som inte bara försvinner. Vi 

jobbar ju med att utbilda resten av personalen. Det är en kamp mot tiden. (B1P2) 

 

5.3.2 Språk 

Många menar att det saknas relevant språkkompetens bland de anställda på biblioteken och 

att det försvårar arbetet med att bemöta nyanlända. Här anser en ur bibliotekspersonalen att 

den litteraturfrämjande delen av bibliotekarieyrket blir mycket sämre för personer med 

annat modersmål än svenska.  

 

Vi har ju oftast väldigt dålig koll på böckerna och deras innehåll. [...] Kommer en 

bok som är felmärkt, det står persiska fast det är arabiska, så kan vi inte avgöra det. 

Utan svensk beskrivning om vad böckerna handlar om kan vi inte gå i god för 

innehållet i dom. (B2P3) 
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5.3.3 Prioriteringar 

Majoriteten av bibliotekspersonalen redogör för svårigheten att prioritera i 

biblioteksarbetet. Bibliotekspersonalen möter utmaningar i deras strävan att nå ut till så 

många nyanlända personer som möjligt, samtidigt som behoven inom målgruppen ser olika 

ut.  

 

Det ser så himla olika ut tänker jag hur länge man har varit i ett land, vilken fas man 

är i, vad man kan ta till sig, om man är barn eller vuxen. [...] Det finns ett steg som 

kanske mer handlar om att man vill ha tillgång till samhällstjänster. [...] Men också 

såklart är det många som inte har så mycket kontakter och då kan ju dom sociala 

aktiviteterna vara superviktiga. (B2P3) 

 

Man kan alltid nå ut till fler tänker jag. [...] På ABF är det full ruljangs på 

onsdagskvällarna men där är inte så många kvinnor, men då vet man det och då får 

man försöka nå ut till dom i andra kanaler [...] Man tänker så hela tiden, att vem 

passar det här för, vilka kommer komma på det här. (B1P2) 

 

5.3.4 Sätta gränser 

De flesta ur bibliotekspersonalen berättar att det finns en stor gråzon med frågor som 

egentligen står utanför bibliotekets uppdrag och att det är svårt att sätta gränser och vara 

konsekvent i hur behjälplig man ska vara sådana gånger. 

 

Många vill att vi ska ha lektioner i körkortsteori. Det är väl inte våran uppgift 

egentligen, men förstår om det kan uppfattas så när vi har läxhjälp och har hjälpt till 

med körkortsteorin där ibland. (B1P1) 

 

Sen har biblioteket fått nya uppgifter. Det har till exempel med integration att göra 

men även med digitalisering [...] Service och liksom på nåt sätt omtanke om 

medborgarna dras bort från andra institutioner [...] banker, Arbetsförmedlingar och 

statliga institutioner och då ser vi ett behov som vi får försöka fylla. (B1P2) 
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Många ur bibliotekspersonalen menar att andra myndigheter och samhällsinstanser är bättre 

lämpade att hjälpa till med vissa ärenden och att det dessutom kan vara obekvämt att hjälpa 

till för att man värnar om användarnas integritet.  

 

Jag tror att man skickar människor till biblioteket från andra ställen också. “Där 

finns datorer och där får ni hjälp.” Det känns inte som det är vårt ansvar egentligen 

att hjälpa till med deklarationer och bankärenden, vi vill ju inte vara inne i någons 

bankkonto, vi ser ju allt! (B2P4) 

 

“Kan du hjälpa mig att förstå det svenska bankväsendet och logga in?” [...] Vi är 

inte utbildade i det liksom och det kan finnas en ansvarsbit, sekretessbit, “Ska jag 

logga in på din bankdosa åt dig och se alla dina handlingar?” [...] Vissa har tagit den 

rollen som bibliotek att “Kom med alla era digitala frågor” och blundar lite för det 

här. Vi har inte gått ut med nåt sånt officiellt men däremot om någon kommer så 

försöker jag ju hjälpa till. (B2P3) 

 

På ett av biblioteken nämner en ur bibliotekspersonalen en önskan att överbrygga 

geografiska avstånd och problem med bristfällig lokaltrafik. Hen menar att bibliotekets 

integrationsfrämjande arbete påverkas av att många av de nyanlända bor i en kommundel 

ett par kilometer bort. Även om behovet av språkcaféer etc. finns, är det svårt att 

schemalägga sådana aktiviteter. 

 

Jag tycker det är svårt att få tag på dem helt enkelt så att vi kan jobba med aktiviteter 

[...] Dom har ingen bil, eller körkort, det går inga bussar och vi har inte resurser att 

ha aktiviteter på andra ställen. (B3P5) 
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5.4 Förbättringsområden 

5.4.1 Ökat deltagande 

Bibliotekspersonalen återger olika områden där de vill utvecklas. En ur 

bibliotekspersonalen uttrycker värdet av att nyanlända stannar kvar i kommunen istället för 

att flytta till större städer efter avslutad utbildning på SFI. Hen menar att en utmaning för 

biblioteket dels är att få fler nyanlända att besöka biblioteket, men också att få de som 

besöker biblioteket att delta i samhällslivet i föreningar eller vid kulturevenemang. 

Biblioteket har erbjudit subventionerade biljetter till teaterföreställningar, bokat kulturbuss 

för utflykter och försöker uppmuntra målgruppen att delta i andra verksamheter.  

 

Vi är så otroligt beroende här i kommunen av att våra nyanlända ska vilja stanna 

kvar här. Det är ju otroligt viktigt för kommunen och för samhället. Att dom ska 

trivas och att dom vill bo här [...] Det finns liksom en stark vilja i kommunen att 

jobba med såna frågor. (B1P2) 

 

5.4.2 Barnfamiljer, föräldralediga mammor och kvinnor 

På ett av biblioteken säger bibliotekspersonalen att de vill arbeta mer riktat mot nyanlända 

barnfamiljer.  

 

Om man tänker speciellt mot barnfamiljer så finns det ju andra projekt som verkar 

ha varit lyckade på en del ställen som går ut på att bibliotekarier bokar tid med dom 

som vill och att man kan komma hem då till familjerna. Det är viktigt för alla men 

skulle kunna vara väldigt viktigt för nyanlända föräldrar [...] Och ha med sig en bok 

och berätta om biblioteket och sådär. (B1P2) 

 

Merparten av bibliotekspersonalen tycker att det är svårt att nå ut till nyanlända mammor 

och deras barn.  
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Vissa kommer på alla våra aktiviteter och på andra är det bara pappan och barnen 

jag träffar men aldrig mamman. Och då kanske det hade varit superbra att ha bara 

en mammagrupp till exempel. (B2P3) 

 

Vi vet ju till exempel att det finns nyanlända där mamman är föräldraledig och 

hemma med barnen och har större syskon som kanske inte går på förskolan och så. 

[...] Dom kommer ju aldrig på sagostunder och det skulle man ju önska. (B1P2) 

 

Bibliotekspersonalen på B1 lyfter fram BVC som en viktig mötesplats för föräldralediga i 

kommunen och att de besöker föräldragrupper i ett samarbete om “Barnens första bok”. Då 

finns möjlighet att träffa nyanlända mammor som inte besöker biblioteket. 

Bibliotekspersonalen menar dock att de kan arbeta ännu mer uppsökande för att bygga upp 

ett större förtroende hos de nyanlända mammorna som gör att de vill använda biblioteket.  

 

Det är ju det här med språkförbistringar och att dom ska våga komma hit. (B1P2) 

 

På B2 nämner bibliotekspersonalen att biblioteksvanan förstås skiljer sig åt inom 

målgruppen och att det kan påverka varför nyanlända kvinnor inte besöker biblioteket lika 

ofta som män.  

 

Det är jätteolika [...] Vissa tänker att det ska vara mer av ett kunskapscenter kanske 

då än en aktivitetsplats [...] Det här med barnaktiviteter på bibliotek säger många är 

nytt för dom. [...] Jag tänker också att det spelar in hur van man är att vara i offentliga 

rum, med både män och kvinnor. (B2P3) 

 

5.4.3 Möta behov 

En stor del av bibliotekspersonalen menar att det idag finns andra behov i samhället som 

biblioteken behöver anpassa sin verksamhet efter. 
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Alltså facket och DIK har ju drivit ganska hårt under en lång period och trycker på 

att det ska vara personer med biblioteks- och informationsvetenskap som finns på 

biblioteken [...] Men nu börjar det här ändras för man ser att biblioteken har fått 

andra funktioner, det finns behov av annan kompetens än den traditionella. (B1P2) 

 

Från bibliotekspersonalen på två av biblioteken kommer det fram att deras språkpåsar som 

lånas ut till barnfamiljer och förskolor behöver kompletteras med sådana som är anpassade 

efter behoven hos nyanlända och flerspråkiga barn. En ur bibliotekspersonalen säger också 

att de skulle kunna arbeta mer dedikerat med silent books tillsammans med nyanlända barn 

och vuxna, för att på så vis nå personer som inte kan någon svenska eller är analfabeter.  

 

Eftersom tanken är att man berättar utifrån bilderna så kan det vara väldigt bra för 

dom som är analfabeter eller bara inte har lärt sig språket än. Det är något vi har 

pratat om att göra något mer riktat av. (B1P2) 
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6. De fyra biblioteksfunktionerna, lokalsamhället och det 

integrationsfrämjande arbetet 

I det här kapitlet analyserar vi de tre folkbibliotekens integrationsfrämjande arbete, vilka 

möjliggörande och begränsande faktorer som påverkar det arbetet och hur det är kopplat till 

lokalsamhället utifrån Anderssons och Skot-Hansens förklaringsmodell av folkbibliotekets 

fyra funktioner och tidigare forskning. 

 

6.1 Kulturcentrum 

6.1.1 Integrationsfrämjande arbete  

Alla tre folkbibliotek fyller funktionen som kulturcentrum på ett eller annat sätt när de 

planerar och anordnar kulturella arrangemang och utställningar som en del av deras 

programverksamhet. Bibliotekspersonalens arbete för ett varierat mediebestånd som är 

anpassat efter deras användare, med medier på olika språk och för olika behov är delar av 

deras funktion som kulturcentrum och deras integrationsfrämjande arbete. På B1 och B2 

berättar bibliotekspersonalen om deras mångkulturella fokus. Det anses viktigt med kultur 

och de båda biblioteken subventionerar till exempel biljettpriset till teaterföreställningar, 

arrangerar musikföreställningar och ordnar utflykter till museer på annan ort. Den kulturella 

prägeln är inte lika uttalad på B3 och bibliotekspersonalen nämner här att deras ansträngda 

ekonomi gör att de prioriterar andra delar av verksamheten.  

 

6.1.2 Möjliggörande faktorer 

Andersson & Skot-Hansens beskrivningar av att samarbetet med andra aktörer är väsentligt 

för att arrangemang och utställningar kan genomföras (1994, 222) stämmer överens med 

verksamheten på de tre folkbiblioteken i den här studien. På B1 och B2 pågår till exempel 

etablerade samarbeten med kommunala aktörer som SFI, kyrkan och ABF. 

Bibliotekspersonalen berättar att aktörerna träffas regelbundet, planerar arrangemang 

tillsammans och lånar varandras lokaler för att genomföra dem. B3 verkar i ett nav av 
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verksamheter som samarbetar genom att fördela ansvaret för olika arrangemang mellan 

varandra utifrån respektive kompetens och inriktning. Arrangemangen genomförs sällan 

tillsammans och eftersom kulturella arrangemang oftast sker hos andra verksamheter är den 

aspekten av kulturcentrum inte lika utpräglad i B3:s verksamhet. Med det sagt bidrar B3 

ändå till att kulturella arrangemang skapas i lokalsamhället genom att delta i 

planeringsprocessen med övriga verksamheter i navet. Samarbetet är alltså en tydlig 

möjliggörande faktor för att folkbiblioteken ska kunna agera som kulturcentrum, något 

Pilerot & Hultgren lyfter fram som själva kärnan till att folkbibliotek i mindre kommuner 

kan arbeta integrationsfrämjande (2017, 6).  

 

Reid & Howard beskriver att ett fungerande samspel mellan lokalsamhälle och folkbibliotek 

gör att folkbiblioteket kan utforma sina tjänster efter faktiska behov (2016, 189). B1 är ett 

bra exempel på att samspelet med lokalsamhället fungerar. Folkbiblioteket erbjuder en 

mängd aktiviteter som är riktade mot nyanlända för att bibliotekspersonalen vet att det finns 

behov av det. Bibliotekspersonalen på B1 berättar att det är högt tryck på deras riktade 

aktiviteter idag för att de är observanta på målgruppens behov. Det handlar både om att 

forma aktiviteterna efter förslag och önskemål från målgruppen och att utvärdera avslutade 

aktiviteter tillsammans med deltagarna. Bibliotekspersonal på B2 anpassar också sin 

verksamhet efter behov i lokalsamhället och berättar att de erbjöd fler aktiviteter riktade 

mot nyanlända för några år sedan. Bibliotekspersonalen berättar att det beror på att behoven 

ser annorlunda ut och följer utvecklingen i kommunen i stort som idag handlar om att skapa 

en stark Vi-känsla. Både B1 och B2 är alltså lyhörda för behoven i lokalsamhället och hur 

dessa utvecklas över tid när de agerar som kulturcentrum. En annan förutsättning för det 

fungerande samspelet är det kommunalpolitiska stöd som folkbiblioteket har. 

Bibliotekspersonalen på B1 nämner att de får resurser som gör att deras verksamhet kan 

utvecklas och förbättras. Också stödet från delar av lokalbefolkningen som arbetar ideellt 

på biblioteket vid riktade aktiviteter är en förutsättning för att B1 kan arbeta 

integrationsfrämjande inom funktionen kulturcentrum.   
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6.1.3 Begränsande faktorer  

Faktorer som inverkar negativt på de tre folkbibliotekens funktion som kulturcentrum och 

möjlighet att arbeta integrationsfrämjande är bristande ekonomiska resurser, bristfällig 

infrastruktur och kommunikation. Dessa begränsande faktorer lyfter Hansson fram som 

normala för glesbygdsbibliotek när de utformar verksamheten (2019, 47). Även Pilerot & 

Hultgren menar att folkbibliotekens arbete är starkt kopplat till lokala förhållanden och att 

förutsättningar i samhället påverkar bemötandet av nyanlända (2017, 8). På B3 blir det 

särskilt tydligt att deras möjlighet att agera som kulturcentrum hämmas av dålig ekonomi 

och brister i infrastrukturen. De har svårt att nå ut till nyanlända på grund av att många är 

bosatta på annan ort och behöver passa den glesa tidtabellen i lokaltrafiken som förhindrar 

dem att delta i arrangemang efter att SFI är slut för dagen.  

 

6.2 Kunskapscentrum  

6.2.1 Integrationsfrämjande arbete 

I det dagliga arbetet fyller de tre folkbiblioteken funktionen som kunskapscentrum genom 

att erbjuda kurslitteratur, datorer, Internet, databaser och studieutrymmen som underlättar 

studier och stöttar människor i deras kunskapsinhämtning. B1 och B2 fjärrlånar också 

medier från hela landet till sina användare för att många är distansstudenter. En viktig del 

av funktionen kunskapscentrum är den pedagogiska rollen med undervisning som både är 

inplanerad och sker spontant. På alla tre folkbibliotek agerar bibliotekspersonalen i en 

pedagogisk roll när de besvarar frågor om användningen av IT-verktyg och olika typer av 

informationssökning. B1 erbjuder också läxhjälp och språkcafé två gånger i veckan där 

nyanlända får stöd i sin utbildning.  

 

6.2.2 Möjliggörande faktorer  

På alla tre folkbibliotek är funktionen som kunskapscentrum central och viktig för deras 

integrationsfrämjande arbete. Bibliotekspersonalen beskriver att resurser som datorer, 

kurslitteratur och studieplatser ofta används av målgruppen. Andersson & Skot-Hansen 
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menar att folkbibliotekets lokaler och studieutrymmen ska bidra till upplysning och 

utbildning (1994, 19). En möjliggörande faktor för att B1 ska kunna ha språkcafé och 

läxhjälp två gånger i veckan är att pensionärer från lokalsamhället deltar och hjälper till. 

Bibliotekspersonalen betonar betydelsen av det samarbetet och hur det stärker alla 

inblandade parter. Också placeringen i lokalsamhället kan gå ut över de tre bibliotekens 

möjligheter att agera som kunskapscentrum. B1 och B2 är båda kombinerade folk- och 

skolbibliotek, belägna i en skola, och det innebär bland annat att bibliotekspersonalen har 

kunskap om studierelaterade tjänster som kan förstärka folkbibliotekets funktion som 

kunskapscentrum.  

 

Förmågan att anpassa och utveckla sina tjänster efter förändringar i samhället (Picco 2008, 

1-2) nämns på alla tre folkbibliotek. Bibliotekspersonalen har till exempel haft tillfällen med 

undervisning om informationsteknologiska verktyg och digital hjälp. På B1 avslutades 

undervisningen för att deltagandet minskade successivt. Bibliotekspersonalen på B3 

avslutade den på grund av deras begränsade ekonomi. Det visar på att biblioteken kan 

anpassa sig när det behövs och förändra verksamheten så att den blir mer relevant för 

användarna. På båda biblioteken uttrycker personalen att undervisningen som gäller 

webbresurser kommer att återupptas om användarna visar nytt intresse eller de ekonomiska 

resurserna ökar. Den bilden stämmer in på Real’s forskning om att viljan hos 

glesbygdsbibliotek att öka utbudet och kvalitén på deras teknologiska resurser ofta 

begränsas av deras ekonomiska förutsättningar (2017, 38).  

 

6.2.3 Begränsande faktorer 

Placeringen i lokalsamhället kan vara både en möjliggörande och en begränsande faktor. B3 

finns i ett byggnadskomplex med ett flertal andra verksamheter och SFI är en av dem. 

Bibliotekspersonalen beskriver att närheten gör att deras främsta fokus inom deras 

integrationsfrämjande arbete är att komplettera SFI:s undervisning och serva nyanlända 

med medier. SFI har alltså den pedagogiska rollen och det minskar intrycket av B3:s 
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funktion som kunskapscentrum, även om litteraturförmedling och läsfrämjande arbete 

också är betydelsefullt. 

 

6.3 Informationscentrum 

6.3.1 Integrationsfrämjande arbete 

Enligt Lloyd et al. ökar kunskap om var information finns, hur den hittas och möjligheten 

att tolka information nyanländas deltagande i det sociala, ekonomiska och samhälleliga livet 

(2016, 304-305). Alla tre folkbibliotek verkar som informationscentrum och arbetar 

integrationsfrämjande genom att erbjuda verktyg för att söka information, hantera 

information och ger referensservice. På B1 och B2 arbetar man integrationsfrämjande också 

med planerad programverksamhet. Biblioteken bjuder till exempel in nyanlända till en 

introduktion av verksamheten med en visning av bibliotekets lokaler och tjänster. B1 har 

också temadagar med inbjudna gäster som håller föredrag med samhällsinformation av olika 

slag, till exempel hur man röstar i kommunalvalet.  

 

6.3.2 Möjliggörande faktorer  

Enligt Andersson & Skot-Hansen överlappar ofta folkbibliotekets funktion som 

informationscentrum med deras funktion som kunskapscentrum (1994, 19). Faktorer som 

gör det möjligt för folkbiblioteken i den här studien att agera som informationscentrum 

liknar faktorerna inom kunskapscentrum. Resurser som kopiatorer, skanners och skrivare 

behöver finnas på biblioteket för att underlätta målgruppens informationshantering och 

informationsinhämtning. En betydelsefull faktor för bibliotekens informationsförmedlande 

arbete är också att nå ut med information till målgruppen. På B1 och B2 förmedlas 

information om bibliotekets programverksamhet via programblad eller broschyrer på olika 

språk som skickas ut till kommuninvånarna. Gemensamt för alla tre bibliotek är att 

information sprids via kontakt med ansvariga för andra verksamheter som förmedlar 

informationen vidare till målgruppen, eller via uppsökande verksamhet.  
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6.3.3 Begränsande faktorer  

Gemensamt för alla folkbibliotek är att bibliotekspersonalen upplever det som svårt att dra 

gränser för vilka tjänster biblioteken kan erbjuda. På B2 nämner personalen till exempel att 

flyktingkrisen 2015 medförde en stor efterfrågan från målgruppen av stöd i att tolka 

information från myndigheter, skanna och kopiera dokument och att få hjälp med 

bankärenden. Sådana frågor förekommer fortfarande men i mindre skala och eftersom andra 

offentliga verksamheter inte finns i lokalsamhället blir det svårare att dra gränsen för vad 

som ska ingå i bibliotekets uppdrag. Detta stämmer med det Hansson säger om att 

folkbibliotek i glesbygdskommuner får ett stort ansvar som innebär ökad arbetsbelastning 

för bibliotekspersonalen för att andra offentliga insatser och samhällstjänster försvinner 

(2019, 48). 

 

6.4 Socialt centrum  

6.4.1 Integrationsfrämjande arbete  

Alla deltagande bibliotek fyller funktionen som socialt centrum i att besökare kommer dit 

och bara är; läser en tidning, sitter tysta eller löser korsord. Enligt Andersson & Skot-Hansen 

överlappar denna funktion ofta med folkbibliotekets funktion som kulturcentrum (1994, 19), 

vilket är tydligt i den här studien. B1 och B2 agerar medvetet som en mångkulturell plats 

med olika arrangemang som musikkvällar och utställningar dit alla kommuninvånare är 

välkomna. B3 fungerar enligt bibliotekspersonalen som en mötesplats för många äldre 

användare som besöker biblioteket ofta. Närheten till fritidsgården gör också att nyanlända 

ungdomar kommer dit och bara är eller använder datorerna. Enligt Picco är det viktigt inom 

integrationsfrämjande arbete att folkbibliotek ger service som underlättar för nyanlända att 

vara nära den egna kulturen samtidigt som kunskap och information om det nya samhället 

presenteras (2008, 1-2). Exempel på det är hur B1 och B2 har haft arrangemang som 

välkomnar alla kommuninvånare att ta med fikabröd som representerar deras kultur där 

möten uppstod mellan användarna.  
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Alla tre folkbibliotek arbetar aktivt med sina bestånd och har medier på olika språk vilket 

ingår i funktionen som socialt centrum. Bibliotekspersonalen på B1 nämner här en vilja att 

utveckla den delen av det integrationsfrämjande arbetet genom att skapa fler språkpåsar för 

förskolor och barnfamiljer att låna, och att inleda ett riktat arbete med silent books.  

 

6.4.2 Möjliggörande faktorer  

Alla tre folkbibliotek har en miljö som uppmuntrar besökare till att vara ifred och till 

spontana möten. Det finns läshörnor, avdelningar med dagstidningar och rum för 

arrangemang. Klinenberg menar att det offentliga biblioteket är en plats för social 

infrastruktur och därför en given plats i samhället som främjar möten mellan människor och 

kan påverka deras inställning till varandra på ett positivt sätt (2019, 5). Klinenbergs 

resonemang kan kopplas till exemplen från B1 och B2 och deras respektive arrangemang 

med fikabröd i fokus. På B1 berättar bibliotekspersonalen att det var lyckat att utgå från fika 

och att nyanlända deltagare uttryckte glädjen i att få dela med sig av något från deras egen 

kultur. Exemplet visar också på det Picco nämner om att folkbibliotekens service ska göra 

det möjligt för nyanlända att lära sig om det nya samhället och samtidigt vara nära det egna 

ursprunget (2008, 1-2).  

 

6.4.3 Begränsande faktorer  

De begränsande faktorer som går ut över de tre bibliotekens funktion som socialt centrum 

hänger ihop med faktorerna inom kulturcentrum. De tre folkbiblioteken skiljer sig alltså åt 

när det gäller att göra utrymme för möten av mer planerad karaktär. B1 och B2 agerar som 

mångkulturella platser och arbetar medvetet för att uppmuntra till möten mellan deras 

användare. På B3 nämner bibliotekspersonalen i sin tur att inplanerade arrangemang med 

sociala, inkluderande syften ofta genomförs av andra verksamheter i navet. En annan 

begränsande faktor som många ur bibliotekspersonalen nämner är deras språkkompetens. På 

B2 menar bibliotekspersonalen att det är ett problem att det är svårt att avgöra vilka medier 
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som är bra på andra språk eftersom ingen i arbetsgruppen behärskar språken och kan avgöra 

det.  
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7. Platsens betydelse, språkliga barriärer och inkludering 

I följande avsnitt presenteras en diskussion om delar i studien som vi reflekterat över, med 

hänvisning till tidigare forskning. Avsnitten lyfter skillnader mellan folkbibliotek på 

glesbygden och folkbibliotek i en större stad och belyser folkbibliotekens problematik i att 

inkludera kvinnor i det integrationsfrämjande arbetet.  

 

7.1 Glesbygden och staden 

Det blir tydligt för oss att det Hansson presenterar i sin studie “Folkbibliotek i glesbygd” på 

många sätt överensstämmer med det vi har upptäckt i vår studie. Hansson menar att 

folkbibliotek i glesbygden uppfyller sitt lagstadgade uppdrag trots små och ansträngda 

resurser (2019, 4). En förutsättning för det är de tre folkbibliotekens kunskap om behoven i 

lokalsamhället och bibliotekspersonalens förmåga att prioritera och anpassa verksamheten 

efter förändringar som sker. Arbetet med att hålla sig ajour med omgivningen gynnas av den 

personliga kontakten mellan användare och bibliotekspersonal, och av 

bibliotekspersonalens förmåga att observera och lyssna till användarnas olika behov. 

Biblioteksrummet verkar vara en naturlig plats för människor att besöka för att 

bibliotekspersonalen är välkomnande och för att det finns få andra mötesplatser i 

lokalsamhället. Hansson menar också att glesbygdsbibliotekens arbete är socialt utpräglat 

och bygger på en närhet mellan bibliotekarier och användare (2019, 4). På ett av biblioteken 

tycks denna närhet vara en stor anledning till att det integrationsfrämjande arbetet fungerar 

bra. Bibliotekspersonalen värnar om mötet med personer ur målgruppen och arbetar 

uppsökande för att bli ett igenkänt ansikte som skapar förtroende hos målgruppen och bjuder 

in dem till biblioteket. I en större stad finns det fler givna mötesplatser utanför 

biblioteksverksamheten och på större stadsbibliotek blir användare och bibliotekspersonal 

mer anonyma för varandra. Det är framförallt i olika arrangerade grupper som bokcirklar 

och sagostunder som personal och användare interagerar med varandra.  
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Biblioteksarbetet på glesbygden präglas av att nå ut till alla delar av de ofta geografiskt stora 

kommunerna där det bor få människor som ska ha tillgång till den service folkbiblioteken 

erbjuder (Hansson 2019, 31). Det är tydligt också i vår studie att sådant som biblioteken 

inte kan påverka som bristande infrastruktur går ur över arbetet med att nå målgruppen. 

Folkbibliotekens placering i glesbygden innebär också att funktionen kulturcentrum blir en 

stor del av verksamheten eftersom få andra kulturfrämjande verksamheter existerar. En 

rapport från Myndigheten för kulturanalys visar på att representationen av kulturaktörer 

saknas i landsbygdskommuner och att folkbibliotek och studieförbund är de mest centrala 

kulturaktörerna (2019, 5-6). Kartläggningen visar att invånare i landsbygdsområden är 

aktiva användare av den kulturverksamhet som finns och att invånare i landsbygdsområden 

gör fler besök till folkbiblioteken och lånar fler medier än invånare i övriga kommungrupper 

(ibid.). Folkbibliotekens funktion som kunskapscentrum påverkas också av den geografiska 

placeringen. På två av folkbiblioteken nämner bibliotekspersonalen möjligheten att fjärrlåna 

medier från hela landet eftersom det är långt till närmsta universitetsbibliotek. I den 

bemärkelsen verkar folkbiblioteken både som folkbibliotek och universitetsbibliotek vilket 

skiljer sig från ett folkbibliotek i en stad med närhet till universitetsbibliotek som ansvarar 

för studierelaterade fjärrlån.   

 

7.2 Bristande språkkompetens 

I en studie av Miklo undersöktes folkbibliotek i Stockholmsregionen där tillfrågade 

bibliotekarier uttrycker att personer med särskild språkkompetens skulle underlätta arbetet 

med nyanlända (2015, 8). Det stämmer överens med beskrivningar från 

bibliotekspersonalen i vår studie om att bristen på språkkompetens gör det svårt att 

kontrollera till exempel kvalitén, innehållet och märkningen av böcker på andra språk än 

svenska. I Miklos undersökning lyfter tillfrågade nyanlända i sin tur fram att flerspråkig 

personal skulle få dem att känna sig bättre bemötta av folkbiblioteket (ibid. 6). 

Språkkompetens är således en utmaning på folkbibliotek runt om i landet och står inte i 

relation till deras geografiska placering. På ett av folkbiblioteken i den här studien nämns 
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möjligheten att arbeta riktat med silent books för att nå personer inom målgruppen som man 

i nuläget inte når. Det kan handla om nyanlända barn och analfabeter. Större kännedom om 

kulturella och religiösa traditioner är andra faktorer som av nyanlända anses kunna stärka 

kommunikationen och bemötandet (ibid.). Det passar också in på det bibliotekspersonalen 

förmedlar med att nyanlända uppskattade det mångkulturella arrangemanget med fikabröd 

i fokus.  

 

7.3 Kvinnor 

Majoriteten av bibliotekspersonalen beskriver svårigheter med att nå ut till nyanlända 

kvinnor och att det till exempel ofta är pappan som deltar vid aktiviteter på biblioteket som 

är ämnade för barnfamiljer. Personalen är medveten om att det finns föräldralediga kvinnor 

som tillsammans med sina barn aldrig besöker biblioteken och det är något som den vill 

ändra på. Det anses bero på en ovana vid folkbibliotek och hos vissa inom målgruppen en 

ovana vid att vistas i offentliga rum med både män och kvinnor. Det överensstämmer med 

tidigare forskning som dels menar att en del nyanlända inte har erfarenheter av hur bibliotek 

fungerar (Pilerot & Hultgren 2017, 19) och att invandrarkvinnor ofta har lågt förtroende för 

offentliga institutioner på grund av tidigare erfarenheter från hemlandet (Audunson et al. 

2011, 223). På ett av biblioteken nämns det uppsökande och sociala arbetet som en 

utvecklingsmöjlighet i delar av det integrationsfrämjande arbetet. För att till exempel nå 

fram till nyanlända kvinnor som är föräldralediga vill bibliotekspersonalen träffa dem i 

redan trygga miljöer – som BVC – och så småningom visa på att det finns aktiviteter och 

möjligheter på biblioteket som är utformade för att passa dem och inte kostar pengar. 

Forskare menar att folkbibliotek kan gynna socialt kapital och integration och betonar 

vikten av att nyanlända kvinnor får kontakt med majoritetsbefolkningen (ibid.). Johnston 

beskriver i sin forskning att konversationsgrupper och språkcafé kan bredda det sociala 

nätverket och ger exempel från en berättarcirkel för kvinnor vid namn “Women’s story 

circle” där invandrarkvinnor får möjlighet att sitta i grupper och berätta om sina erfarenheter 

och kulturella bakgrunder (2016, 50). 
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8. Slutsatser  

8.1 Hur arbetar folkbibliotek på glesbygden med integrationsfrämjande 

aktiviteter?  

De tre folkbiblioteken arbetar integrationsfrämjande genom att erbjuda stöd i praktiska och 

tekniska frågor och service vid utskrifter av dokument, kopiering och skanning. 

Bibliotekspersonalen besvarar frågor av olika karaktär och förtydligar information. I 

bibliotekens lokaler finns datorer, studieplatser och läshörnor. Personalen ger stöd i 

informationssökningar och förklarar tekniska termer. Medier erbjuds på andra språk än 

svenska och personalen hjälper målgruppen att hitta böcker och att fjärrlåna. Två av 

biblioteken arbetar aktivt med riktade aktiviteter, uppsökande arbete, temadagar och 

kulturella arrangemang av olika slag.  

 

8.2 Vilka faktorer påverkar folkbibliotekens integrationsfrämjande arbete på 

glesbygden?  

Alla tre folkbibliotek i den här studien har få anställda och många arbetar deltid, vilket 

påverkar det integrationsfrämjande arbetet. För att optimera arbetet och de resurser som 

finns planerar bibliotekspersonalen aktiviteter efter behov och önskemål från målgruppen. 

Regelbunden utvärdering och anpassningsförmåga är också förutsättningar för att det ska 

fungera. Folkbiblioteken finansierar det integrationsfrämjande arbetet med hjälp av 

ekonomiskt stöd från kommunpolitiker och projektpengar. Andra tillgångar är nära 

samarbeten med kommunala aktörer och att involvera kommuninvånare i verksamheten. 

 

Språkförbistringar mellan bibliotekspersonal och målgruppen är en faktor som försvårar det 

integrationsfrämjande arbetet både i bemötande och i medieförvärv. Eftersom få andra 

offentliga verksamheter finns kvar i samhällena tar folkbiblioteken också stort ansvar och 

får fler arbetsuppgifter som inte hör till deras traditionella uppdrag. Det 

integrationsfrämjande arbetet handlar mycket om att prioritera och vara lyhörd för behoven 

hos målgruppen. Lokalsamhällets infrastruktur inverkar på folkbibliotekens och 
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målgruppens möjlighet att integrera med varandra. Det försvårar för folkbiblioteken att 

utvärdera målgruppens behov och att arbeta integrationsfrämjande.   

 

Det finns många nyanser i bibliotekens integrationsfrämjande arbete och att arbeta 

målgruppsinriktat. Bibliotekspersonal på ett bibliotek anser att det är positivt att gå ifrån ett 

riktat arbete och inkludera alla i lokalsamhället, medan personalen på ett annat bibliotek 

lyfter fram det riktade arbetet som självklart och nödvändigt. Bibliotekspersonalens olika 

syn på det riktade arbetet tycks dels grunda sig i rädslan för att riktad verksamhet ska få en 

exkluderande effekt, och dels i de olika ekonomiska förutsättningarna för att kunna prioritera 

det arbetet. 

 

8.3 Biblioteksfunktioner 

Andersson & Skot-Hansens fyra biblioteksfunktioner uppfylls av alla tre folkbiblioteken. 

Det skiljer sig däremot åt i fråga om hur stor plats de olika funktionerna tar på biblioteken 

och i vilken utsträckning de kan arbeta integrationsfrämjande. I studien blir det tydligt att 

förutsättningar i det omringande lokalsamhället som infrastruktur, allmänhetens 

engagemang och politiskt stöd påverkar bibliotekens möjlighet att verka inom funktionerna 

och arbeta integrationsfrämjande.  
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9. Förslag på vidare forskning 

I vår studie utgår vi från bibliotekspersonalens perspektiv av folkbibliotekens 

integrationsfrämjande arbete och förutsättningar. I framtida studier vore det intressant att 

fokusera på nyanländas perspektiv och belysa hur de upplever folkbibliotekets 

integrationsfrämjande aktiviteter och folkbibliotekets närvaro i lokalsamhället. Det kan 

också vara intressant att göra en jämförande studie med både bibliotekspersonalens- och 

nyanländas perspektiv för att urskönja fler utvecklingsområden inom bibliotekets 

integrationsfrämjande arbete. I vår studie kom det fram att bibliotekspersonal på 

folkbiblioteken hade svårt att nå ut till nyanlända kvinnor vilket också vore intressant att 

studera närmre, främst utifrån nyanlända kvinnors synvinkel. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

 

Bibliotekspersonal 

- Kan du beskriva din arbetsroll och vilka uppgifter du har på biblioteket? 

- Hur länge har du arbetat här?  

- Har du arbetat inom någon annan biblioteksverksamhet innan?  

- Hur många är ni som arbetar här? Hur många av de anställda är bibliotekarier? 

 

Verksamheten – en översikt 

- Hur skulle du beskriva bibliotekets användare och deras behov? 

- Vilken betydelse upplever du att biblioteket har för samhället i stort?  

- Hur planerar ni er verksamhet?  

- Upplever du några utmaningar kring det arbetet?  

- Hur ser ert bestånd ut?  

- Hur planerar ni era inköp?  

- Upplever du att era öppettider motsvarar behoven hos bibliotekets användare? 

 

Verksamheten – fokus integrationsfrämjande arbete 

- Vilka behov upplever du att nyanlända har av biblioteket? 

- Finns det en särskild grupp eller person inom verksamheten som arbetar specifikt 

med integrationsfrämjande aktiviteter?  

- Vilka aktiviteter har ni som riktar sig till nyanlända? Samarbetar ni med någon? 

- Hur prioriterar ni vilka tjänster som ska erbjudas? Upplever du några utmaningar 

kring det arbetet?  

- Hur arbetar ni för att nå ut till målgruppen med information om dessa tjänster? 

Upplever du några utmaningar med det? 

- Vilken betydelse upplever du att biblioteket har för nyanlända i området? 
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- Upplever du att det finns behov som biblioteket inte har möjlighet att tillgodose? 

Varför tror du det är si/så? 

 

 

 

 

 

 

 

 


