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Abstract: Purpose: The purpose of the study reported in this thesis is to add 
to the knowledge concerning what public librarians do to meet the 
needs of unaccompanied asylum-seeking minors, thereby helping 
them to develop and establish themselves in a new environment. 
What tasks, activities and tools do the librarians have at their 
disposal? What problems do they encounter? What values, norms 
and attitudes guide their work? Method: The thoughts and 
experiences of six public librarians have been captured through 
qualitative semi-structured interviews, the result of which has been 
thematically analysed using notions of social capital and social 
exclusion. Findings: Unaccompanied asylum-seeking minors face 
a number of challenges which the public library with its librarians, 
collections and various activities can assist in coping with by 
providing the children with opportunities to increase their social 
capital and decrease the risk of social exclusion. Research 
limitations : It has for several reasons proven difficult to study 
unaccompanied asylum-seeking children as a distinct group, which 
is why this study also uses material that deals with refugees as a 
whole. A significant amount of the latter are undeniably 
unaccompanied minors, an especially exposed and vulnerable type 
of refugees. The study is limited, local and situated and therefore 
not empirically generalizable. Research implications: The study 
contributes to the accumulated knowledge concerning the potential 
of public libraries as vectors for building social capital in the lives 
of unaccompanied asylum seeking minors, in a variety of ways. 
The role, values and attitudes of librarians are especially 
highlighted.  
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1. Inledning 

På ett stadsdelsbiblioteks webbplats i min hemstad står att läsa att en av bibliotekarierna 
där innehar rollen som flyktingbibliotekarie. Detta gjorde mig nyfiken och jag ville ta 
reda på vad denna funktion kan innebära. Vad gör en flyktingbibliotekarie? Varför? 
Vilka människor och vilka behov är målet för denna verksamhet? Vad kan det betyda 
för dessa människor, till exempel för deras möjlighet till språkutveckling, deras 
personliga utveckling och etablering i vårt samhälle? Efter att jag sökt ytterligare 
information och talat med verksamma bibliotekarier upptäckte jag dock att beteck-
ningen flyktingbibliotekarie inte är särskilt använd längre, medan funktionen finns kvar. 
Något svar på frågan varför beteckningen inte används längre har jag inte lyckats få, 
mer än en antydan om att den kan ha uppfattats ha en negativ klang, att besparingar 
gjort att det nu sällan finns särskilda pengar att satsa på detta område och att det arbete 
som trots allt görs för denna användargrupp får rymmas inom ramarna för ordinarie 
verksamhet.  

Flyktingfrågan, mottagandet och bemötandet av flyktingar är en ständigt aktuell och 
angelägen fråga i vårt samhälle i stort, liksom inom biblioteksvärlden. Folkbiblioteket 
har ett unikt uppdrag och unika möjligheter. I bibliotekslagen sägs att folkbiblioteken 
ska ge särskild uppmärksamhet åt bland annat invandrare och jag vill genom min 
undersökning försöka ge ett bidrag till kunskapen om vad som faktiskt görs på svenska 
folkbibliotek inom detta område. Vilka är behoven och vilka kunskaper och resurser har 
biblioteken att möta dem? Vilka eventuella problem möter bibliotekarier verksamma 
inom området? Just folkbibliotekariernas perspektiv på frågorna är det jag försökt fånga. 
Hjälp att ta ett viktigt steg vidare i min förförståelse fick jag genom att läsa antologin 
Det mångspråkiga biblioteket – en nödvändig utopi (Atlestam & Myhre, 2012), där ett 
antal erfarna forskare, författare, lärare och framför allt bibliotekarier delar med sig av 
sina erfarenheter.  

 

1.1 Problemformulering 
Mottagandet och bemötandet av flyktingar är som sagt en aktuell och angelägen fråga i 
vårt samhälle. En hel del forskning har gjorts om hur folkbibliotek på olika sätt kan 
möta behoven från olika invandrar- och flyktinggrupper. Bland andra Ragnar 
Audunson, professor vid Oslo universitet, har inom ramen för det fleråriga PLACE-
projektet (Public Libraries Arenas for Citizenship, 2007-2012) undersökt vilken roll 
folkbiblioteken spelar i ett mångkulturellt samhälle i en alltmer globaliserad värld. 
Biblioteksstyrelsen i Danmark gav 2005 ut publikationen Det globale i det lokale: 
integration og biblioteker (Monica C. Madsen), där bibliotekens betydelse för 
integration diskuteras i intervjuer av experter inom olika områden. Hur behoven från de 
alldeles särskilt utsatta ensamkommande barnen möts är dock ringa utforskat 
(Brunnberg, Borg & Fridström, 2011, s. 118). Detta har utmanat mig att försöka 
inhämta mer kunskap, som mitt bidrag till forskningen inom området.  

Enligt statistik från Migrationsverket har antalet ensamkommande barn och ungdomar 
till Sverige ökat stadigt under de senaste åren, från 388st år 2004 till 3578st år 2012, 
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varav 82 % fick uppehållstillstånd. Flertalet är pojkar 16-17 år och på senare år kommer 
de flesta från Afghanistan, Somalia och Syrien.   

Ett stort antal artiklar i dagspress och facktidskrifter berör det sätt på vilket vårt 
samhälle möter just dessa barns behov och visar på aktualiteten i ämnet. I Borås Tidning 
har en debatt förts kring huruvida det görs ”Skillnad på barn och barn i Borås?” (BT, 
2013-04-03, s. 23) mellan bland annat politiskt ansvarigt kommunalråd och lärare, som 
menar att ”Ensamkommande lämnas i sticket” (BT 2013-03-23, s. 21). Enligt en 
sammanställning av medierapportering av incidenter riktade mot flyktingar i Sverige 
under åren 2010-2012 som Ulrika Lindén gjort i tidskriften Expo (nr 1, 2013, s. 22ff) 
framkommer att flertalet av dessa riktades mot just ensamkommande barn.  

Folkbiblioteket har ett unikt uppdrag och också unika möjligheter, samt enligt min 
mening ett kompensatoriskt uppdrag för marginaliserade och missgynnade grupper, dit 
ensamkommande barn kan räknas. De är ensamma utan anhöriga i ett främmande land 
där de inte förstår språket, inte sällan med traumatiska upplevelser bakom sig. De är 
särskilt utsatta och utelämnade (Brunnberg et al., 2011, s. 111). Folkbiblioteken har 
möjlighet att bistå dem på flera olika sätt, som att erbjuda en fristad, en plats att vara på 
där de kan få information, kunskap och tillgång till olika medier, både på det egna 
språket och på svenska.  

Enligt professor Joacim Hansson har folkbiblioteken i bibliotekslagen ett lagstadgat 
socialt ansvarstagande som innebär att de bör sluta anpassa sig till de starka grupperna i 
samhället och snarare satsa mer resurser på att nå socialt utsatta: ”Vi ska gå ut till de 
grupper som inte själva kommer till biblioteken”(Framsidan, 17 februari, 2011). John 
Pateman på Merton Libraries i sydvästra England, som 2001 fick priset Libraries 
Change Lives Award för sitt flyktingarbete, är inne på samma tanke. Han menar att 
nyckeln till framgång har varit omfördelning av resurser från dem som använder 
biblioteken mest men har minst behov av dem till dem som har mest behov av dem men 
använder dem minst (Library Management, 2002:23).  

Den samhälleliga relevansen för min undersökning menar jag ligger dels i det faktum att 
Sverige som ett demokratiskt land har en skyldighet att se till att alla som bor här 
oavsett ålder, ursprung, erfarenhet eller språk ska ha möjlighet att vara informerade och 
delaktiga i samhällslivet och ges möjlighet till utbildning, kultur och personlig 
utveckling. Bile Hashi (2012, s. 12) ställer frågan om ett demokratiskt land har råd att 
ha invandrare som inte är delaktiga och informerade om samhället? Enligt FN:s 
barnkonvention, som Sverige ratificerat, ska varje land alltid sätta barnets bästa i 
främsta rummet (artikel 3) och utnyttja det yttersta av sina resurser när det gäller barnets 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (artikel 4). Dessutom har flyktingbarn 
enligt barnkonventionen uttalad rätt till skydd och hjälp (artikel 22) och barn som tillhör 
en minoritet har rätt till sitt språk och sin kultur (artikel 30). Dels menar jag att alla 
invånare genom att ovanstående förutsättningar säkerställs på sikt kan ges möjlighet att 
vara med och bidra till samhällets gemensamma bästa. Exempel på det senare ges i 
Språktidningen (nr 7, 2012) där fil.dr. Ingela Bel Habib skriver om forskningsgrenen 
språkekonomi. Hon menar att de nya modersmål som invandringen tillför Sverige är en 
viktig men till stor del outnyttjad tillgång för bland annat svenska företags export-
utvecklingsmöjligheter. Ett annat intressant exempel på samhällsnyttan av att tillvarata 
de erfarenheter som flyktingar bär med sig är Projekt Flykting söker bonde i 
Valdemarsviks kommun, där nyanlända flyktingar med erfarenhet av lantarbete 
kombinerar språkundervisning med praktik på lantgårdar. Projektet kombinerar flera 
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syften: att fylla ett lokalt behov av arbetskraft, att öka förståelsen mellan olika grupper i 
lokalsamhället, minska utanförskapet och segregationen samt att ge möjlighet till arbete. 

Som uttryck för den professionella relevansen för min undersökning har jag valt att först 
citera några rader ur UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (1994) samt därefter några rader 
ur den svenska bibliotekslagen. 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande 
mänskliga värden. […] Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av 
demokratin är beroende av fullgod utbildning samt fri och oberoende 
tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. […] 

Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap 
och information lätt tillgänglig för sina användare. Folkbiblioteket är till för 
alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller 
samhällsklass. […] 

I bibliotekslagen (SFS 1996:1596) står följande att läsa om folkbibliotekens uppdrag:  

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

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra 
medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och 
stimulera till läsning. 

Sammantaget kan vi se att folkbibliotekens bibliotekarier i sin profession har en tydlig 
uppgift att nå alla och ett alldeles särskilt uppdrag när det gäller minoriteter, barn och 
unga.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med min undersökning är att skapa mer kunskap om vad folkbibliotekarier gör 
för att möta ensamkommande barns behov och på så sätt bidra till deras utvecklings-
möjligheter och etablering i Sverige. Genom djupintervjuer med bibliotekarier som 
arbetat eller arbetar med denna grupp vill jag lägga en pusselbit till den samlade 
kunskap som finns.  

För att undersöka det beskrivna problemet har jag arbetat med följande forsknings-
frågor. Särskilt fokus har lagts på ensamkommande barn:  

• Vilka är svenska folkbibliotekariers viktigaste funktioner i arbetet med att möta 
flyktingars behov? Vilka redskap använder de sig av? Vilka problem möter de? 

• Vilka tankar har folkbibliotekarier om de värderingar, attityder och normer 
som styr deras arbete?                                         

• Vilka samarbetsparter och styrdokument finns att förhålla sig till? Vilka 
resurser finns att tillgå? 
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1.3 Avgränsningar och begrepp 
Jag har valt att avgränsa min undersökning till flyktingar, i synnerhet ensamkommande 
barn. Jag är medveten om problemet med kategorisering av människor, att det riskerar 
att i sig skapa en känsla av utanförskap, ”vi och dom”. Det är också viktigt att hålla i 
minnet att varje individ är unik; även om gruppen ensamkommande barn betraktas som 
just en grupp utgörs den av en mängd enskilda individer med stor variation vad gäller 
bakgrund, upplevelser, erfarenheter och behov.  

1.3.1 Ensamkommande barn 
Begreppet ensamkommande barn kräver en definition. Migrationsverket använder 
officiellt begreppet ensamkommande barn och ungdomar och med det avses asyl-
sökande under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller andra vuxna som tar 
ansvar för dem. Jag har valt att använda det i aktuell debatt mer använda och något 
kortare begreppet ensamkommande barn, i vilket jag inkluderar unga upp till 18 år. 

1.3.2 Flyktingar 
Distinktionen mellan invandrare och flykting kan behöva klargöras. Det handlar om 
orsaken till varför någon valt att bryta upp från sitt hemland. En invandrare definieras 
enligt Nationalencyklopedien som en person som frivilligt flyttat från ett land till ett 
annat för att bosätta sig där, medan en flykting lämnat sitt hemland av tvång. Enligt 
FN:s flyktingkonvention är en flykting en person som inte frivilligt valt att lämna sitt 
land, som av fruktan för förföljelse inte kan återvända dit och därmed är i behov av en 
fristad. 

1.3.3 Integration 
Integration är ett ofta använt begrepp när det gäller den process som äger rum när 
invandrare och flyktingar etablerar sig i ett samhälle, men begreppet kan upplevas 
problematiskt. Ett problem är att det kan uppfattas ensidigt (Jönsson-Lanevska, 2004, s. 
19), att ingen ömsesidighet råder, utan att det handlar om att en part ska integreras med 
en annan på den senares villkor. Berger (2001, s. 18, 50) och Quirke (2011, s. 346) 
menar dock att begreppet integration fungerar väl, att det faktiskt står för ömsesidighet 
och likvärdighet, till skillnad från andra mer problematiska begrepp som historiskt 
använts i diskussioner kring mottagande av invandrare och flyktingar, som till exempel 
assimilering, som tydligt innebär att en minoritet anpassar sig till en majoritet. Jönsson-
Lanevska (2004) har i sin magisteruppsats Porten till förståelse – svenska bibliotek och 
invandrare valt att använda det mer ovanliga begreppet adaptation, medan Stina 
Magnusson (2005) i sin magisteruppsats Integrationsprojekt på två bibliotek talar om 
etablering, vilket är det begrepp jag valt att använda här. Ordet kommer från latinets 
stabilire som betyder grundlägga, att göra stadig (Nationalencyklopedien). För mig 
uttrycker ordet etablering tydligare vad denna process handlar om: att slå sig ner och få 
förankring i en ny miljö och kultur, därmed inte sagt att man måste lämna sin gamla 
kultur bakom sig. Det liknar mycket den innebörd Berger (2001, s. 51) ger det utökade 
begreppet pluralistisk integration, som till skillnad från integration i assimilatorisk 
betydelse betonar integration som en dynamisk och ömsesidig process, där både 
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minoritetsgrupper och majoriteten i ett samhälle förändras vad gäller traditioner och 
uppfattningar. 

1.3.4 Folkbibliotekarier 
Jag har valt att begränsa undersökningen till att omfatta enbart folkbibliotekarier, 
eftersom dessa har ett unikt uppdrag till skillnad från andra bibliotekarier: att nå alla. 
Även skolbibliotekarier skulle varit relevant att undersöka eftersom dessa ofta kommer i 
kontakt med ensamkommande barn, liksom lärare i grundskolan. De för tilldelningen av 
folkbibliotekets resurser viktiga och ansvariga kommunalpolitikerna skulle också varit 
relevant att intervjua, men inom den begränsade tidsram jag haft till mitt förfogande för 
denna undersökning har jag valt att fokusera på enbart folkbibliotekarier. Det perspektiv 
jag anlagt är bibliotekariens, det vill säga att det jag vill undersöka är hur folkbibliote-
karier tänker, resonerar och agerar när det gäller mitt forskningsproblem. 

 

 

2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång   

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning och litteratur med bäring på mina 
forskningsfrågor. 

Den inledningsvis nämnda antologin Det mångspråkiga biblioteket – en nödvändig 
utopi (Atlestam & Myhre, 2012) gav mig förutom en översikt och ett antal intressanta 
aspekter på mitt forskningsproblem även via referenslistan uppslag på flera rapporter att 
studera närmare. Som väntat har det visat sig svårt att hitta någon större mängd tidigare 
forskning om ensamkommande barn specifikt, kanske på grund av att de utgör en 
begränsad, nydefinierad och svårstuderad grupp (de är barn, ofta med svåra erfarenheter 
bakom sig och talar i många fall språk som forskare inte behärskar). Ofta diskuteras 
samtidigt både ensamkommande barns och andra flyktingars upplevelser och behov. Jag 
har funnit några relevanta uppsatser och undersökningar gjorda i Sverige, Norge, 
Danmark, England, Australien och Kanada. Den svenska genomgången av aktuell 
forskning kring ensamkommande barn utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv, 
Ensamkommande barn: en forskningsöversikt, (Brunnberg et al., 2011) har bidragit med 
övergripande kunskap om ensamkommande barns speciella utsatthet och behov.    

Flera av de studier jag funnit handlar om vuxna flyktingar, men då flertalet ensam-
kommande barn i Sverige är 16-17 år och på gränsen till vuxenlivet finns relevanta 
aspekter att hämta här. Några studier handlar om yngre barn i flyktingfamiljer, ofta med 
fokus på barns språkutveckling, tvåspråkighet och vikten av att behålla och utveckla 
modersmålet. Vissa delar i detta material är relevanta för min undersökning. Ytterligare 
andra studier har ett hälsoperspektiv, vilket också är intressant, men något utanför fokus 
för min undersökning och dessa har därför valts bort.  

Genomgående för de undersökningar jag tagit del av är att folkbiblioteken bedöms vara 
en viktig resurs till hjälp för flyktingars etablering i ett nytt land. Men mer forskning 
och mer kunskap behövs. Framgångsrikt, men förbisett: om bibliotekets betydelse för 
integration (2008) är namnet på en rapport från Svensk Biblioteksförening där resulta-
ten från nio undersökningar i Norden under åren 2000-2008 presenteras och diskuteras. 
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Flera teman återkommer i undersökningar från andra delar av världen och presenteras i 
följande avsnitt. Dessa teman hänger mer eller mindre nära samman, de är alla delar av 
en helhet. Tematiseringen är schematisk och de olika delarna överlappar ofta. 

 

2.1 Språket och vardagens problem 
Behoven är olika i olika faser av den process som etableringen i ett nytt land innebär 
(Lloyd, Kennan, Thompson & Qayyum, 2013; Quirke, 2011) och användningen av 
biblioteket förändras över tid (Audunson, Essmat & Aabø, 2011). Nyanlända har 
framför allt behov av material till hjälp för språkinlärningen: språkkurser, lexikon, 
grammatikböcker med mera. Språkinlärningen anses vara det absolut viktigaste för 
etablering i ett nytt land. De behöver också hjälp att hantera vardagens problem som kan 
beröra många olika områden, till exempel juridik, medicin, psykologi, datoranvändning 
och matlagning. Under denna första fas erbjuder folkbiblioteken flyktingarna mer nytta 
än nöje, men efter en längre tid i landet förändras behoven och övergår till att i högre 
grad gälla nöje. (Audunson et al., 2011; Brunnström, 2006; Jönsson-Lanevska, 2004; 
Kemppainen & Makkonen, 2006)   

Flera texter tar upp vikten av hemspråket. Möjligheter att behålla och utveckla sitt första 
språk är något biblioteken kan och bör bidra med. Att behärska både det gamla och det 
nya språket utgör en viktig förutsättning för möjligheten att kunna vara förankrad i två 
kulturer. Från att ha betraktats som ett problem som leder till vilsenhet och utanförskap 
ses i stället flerspråkighet som en tillgång, något som berikar både individ och samhälle. 
(Jönsson-Lanevska, 2004; Hashi, 2012; Otterup, 2012) 

 

2.2 Samlingarna  
Denna punkt hänger nära samman med den föregående. Det gäller för folkbiblioteken 
att använda sina medieresurser på rätt sätt, att så långt det är möjligt tillhandahålla 
material som motsvarar flyktingarnas och de ensamkommande barnens behov.  

2.2.1 Fackböcker och tidskrifter 
Som nämnts i avsnitt 2.1 är behoven olika under olika faser av etableringsprocessen. 
Inledningsvis är behovet stort av fackböcker av olika slag, både på hemspråket och i 
lättläst version på det nya språket. Vilka främmande språk som efterfrågas varierar över 
tid och omvärldsbevakning är i detta sammanhang viktigt för att säkerställa att biblio-
tekets samlingar motsvarar behoven från olika språkgrupper i upptagningsområdet, både 
vad gäller innehåll, storlek och typ av medier. Ljudböcker och lättlästa böcker är 
användbara och ofta efterfrågade. (Audunson et al., 2011; Berger, 2001; Brunnström, 
2012; Hamarashid, 2003; Karlsson, 2006; Magnusson, 2005; Söderman, 2012) 

Tidskrifter på hemspråken är viktiga för flyktingars möjlighet att hålla sig informerade 
om vad som händer i hemlandet. Oavsett om flyktingarna utnyttjar medier på hem-
språket eller inte tycks själva det faktum att biblioteket har material på deras eget språk 
inge respekt och förtroende. (Atlestam, 2012, s. 112; Audunson et al., 2011, s. 225; 
Hamarashid, 2003, s. 45) 
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2.2.2 Information 
Flyktingar möter ofta ett informationslandskap som är mycket annorlunda och mer 
komplext än det de lämnat bakom sig. Hur de lär sig att hantera denna situation, finna 
och förstå information på olika områden, är avgörande för deras etablering i den nya 
miljön. Informationsöverflöd, brist på information eller möjlighet att kritiskt analysera 
och förstå information har visat sig vara en bidragande orsak till socialt utanförskap och 
uttrycker sig i bland annat stress, mental ohälsa, ensamhet och arbetslöshet. God till-
gång till information är centralt och folkbiblioteken kan här fylla en viktig funktion. 
(Lloyd et al., 2013; Quirke, 2011)  

I en australiensisk studie (Lloyd et al., 2013) intervjuades ett antal flyktingar och flyk-
tingsamordnare i syfte att skapa kunskap om hur flyktingar lär sig förstå det komplexa 
informationslandskapet i ett nytt land, vilken hjälp de behöver och vilka redskap som 
lämpar sig bäst. Resultaten visar också här att behoven är olika i olika stadier av 
etableringsprocessen. I den tidiga fasen då språket är ett uppenbart problem är visuell 
eller muntlig information att föredra framför skriftlig. Behovet är stort av kunniga 
informationsförmedlare, för vilka förtroende kan utvecklas.  

En kanadensisk studie (Quirke, 2011) där forskare intervjuat unga afghanska flyktingar 
om hur de upplevt de problem som mött dem under deras första tid i Kanada visar 
liknande resultat. Förutom kända problem som möter de flesta flyktinggrupper, 
fördomar, språkproblem och arbetslöshet, har unga flyktingar ytterligare problem att 
hantera: separation från familjen, identitetsskapande och steget in i vuxenvärlden. 
Nystart i ett helt nytt land kräver tillgång till resurser, framför allt tillgång till korrekt 
information i ett antal angelägna frågor, i rätt tid. För de unga är fritiden en särskilt 
viktig del av livet när det gäller möjligheter att etablera sig, att undvika social 
exkludering och utanförskap. Men information om olika tillgängliga kostnadsfria 
fritidsaktiviteter når ofta inte fram till denna grupp, vilket skapar onödiga hinder. Vikten 
av att nå ut till rätt målgrupp och inbjuda till programaktiviteter på platser där flyktingar 
vistas betonas också av Bergstrand (2012, s. 197) och Hashi (2012, s.15). 

När det gäller samhällsinformation har svenska kommuner skyldighet att tillhandahålla 
detta på det egna hemspråket (Brunnström, 2012, s. 168). Biblioteken är en plats där 
sådan information kan spridas, både i tryckt och elektroniskt format. Som exempel kan 
nämnas webbplatsen SWEDEN.SE The official gateway to Sweden och boken Om 
Sverige – samhällsorientering, som Enheten för samhällsorientering i Göteborgs stad 
gett ut i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Den senare finns både i 
tryckt format och elektroniskt på ett stort antal språk och innehåller viktig information 
om många olika aspekter av att leva och etablera sig i Sverige. Intressant att notera är att 
under rubriken Så fungerar din kommun finns information också om biblioteken och 
deras verksamhet.         

2.2.3 Inköp 
Inköp av litteratur på främmande språk kan bereda folkbiblioteken särskilda problem. 
För det första är det kostsamt för kommunerna, vars huvudansvar detta är enligt 
bibliotekslagen. Särskilt svårt är det på små filialbibliotek med mycket begränsade 
medieanslag, men stora behov. För det andra kan det vara svårt att bedöma texter på 
språk som personalgruppen har liten eller ingen kunskap om. Det kan handla om 
bedömning av såväl språklig kvalitet som innehållsmässig aktualitet. När det gäller det 
samlade beståndet på ett visst språk uppfattas det ibland av låntagarna ha en ideologisk 
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slagsida, vilket kan vara svårt för inköpsansvarig att uppfatta. Brukarråd och inköps-
förslag kan vara sätt att ta hjälp av användarna för att bygga upp ett väl avvägt bestånd. 
För det tredje kan det vara svårt att hitta kompetenta leverantörer, att få tag på det 
material man vill ha. Svenska folkbibliotek kan i denna fråga få stöd och hjälp av 
regionbiblioteken och Internationella biblioteket (IB) och dess lånecentral. (Atlestam, 
2012; Berger, 2001; Bergstrand, 2012; Brunnström, 2012; Söderman, 2012; Wagenius, 
2006) 

 

2.3 Internet   
Folkbiblioteken har en viktig funktion när det gäller att bidra med tillgång till datorer 
och Internetuppkoppling. Berger (2001, s. 106) redogör för resultat från den danska 
användarundersökningen Frirum til integration, som visar att etniska minoriteter 
använder Internet betydligt mer än andra besökare på danska folkbibliotek. 

Fahnøe Buch, Munch Nielsen & Nielsen (2012, s. 141f) påpekar det samma utifrån en 
lång erfarenhet från det danska BiblioteksCenter for integration och de fortsätter med att 
beskriva det unika biblioteksprojektet BibZoom.dk/World, som går ut på att skapa ett 
attraktivt digitalt utbud av tjänster på de största invandrarspråken.     

Internet ger tillgång till en rad nya redskap när det gäller material på andra språk. Det 
gäller för folkbibliotekarierna att känna till dessa och att kunna guida användarna. Det 
handlar om såväl språkkurser och lexikon, som tidningar, tv och andra nyhetssidor. 
Många svenska institutioner och organisationer har webbplatser med material som är 
användbart för biblioteken, till exempel Skolverket, Immigrantinstitutet, Språkrådet, 
Centrum för lättläst och IB. (Atlestam, 2012, s113ff) 

Även Berger (2001, s. 106) och Paulsson (2012, s. 290) skriver om vikten av goda 
kunskaper om datorer, god tillgång till Internet och snabba datorer. Bland annat 
underlättar det och påskyndar den viktiga språkinlärningen. 

 

2.4 Personalen och lokalerna 
Personalen på folkbiblioteken och deras bemötande har en central betydelse. Dessa är 
ofta bland de första kontakter flyktingar får i ett nytt land. Det är en kostnadsfri och 
kravlös kontakt på en neutral och säker plats. På folkbiblioteket blir besökarna sedda 
och respekterade, förtroende skapas. Betydelsen av det mindre filialbiblioteket framförs 
i flera texter. Där är det enklare än på det större stadsbiblioteket att ställa frågor på ett 
språk man behärskar dåligt och att få personlig kontakt och stöd. (Bjerninger & 
Åkerman, 2003; Brunnström, 2006; Jönsson-Lanevska, 2004; Wagenius, 2006)  

Flera författare betonar vikten av och samtidigt bristen på bibliotekspersonal med 
mångkulturell bakgrund. Målstyrd rekrytering behövs för att personalgruppens samman-
sättning bättre ska spegla användargruppens sammansättning, vilket underlättar både 
samtal och medieinköp. (Berger, 2001; Bergstrand, 2012; Hamarashid, 2003; Madsen, 
2005; Söderman, 2012; Wagenius, 2006)  

Behovet av vidareutbildning kring hur man som personal bemöter flyktingar och deras 
behov är ett återkommande tema, liksom behovet av diskussioner kring vilka 
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värderingar och vilken syn personalen har på denna användargrupp. Reflektioner kring 
hur man prioriterar och fördelar resurser är en del av detta tema. (Allen, 2001; 
Bolonassos, 2012; Karlsson, 2006; Muddiman, Durani, Dutch, Linley, Pateman & 
Vincent 2001; Pateman, 2002; Stenberg, 2012; Wagenius, 2006)   

Folkbibliotekets funktion som social mötesplats omnämns ofta. Det är en av mycket få 
neutrala platser i det offentliga rummet där människor kan mötas över åldersgränser, 
utan kostnad eller krav. Flickor och unga kvinnor från kulturer där de normalt ges en 
mycket begränsad rörelsefrihet kan finna en fristad på biblioteket. Andersson och Skot-
Hansen skrev redan 1994 (s. 252f) om bibliotekets betydelse som fristad och hjälp för 
unga invandrare, deras identitetsskapande och integration. Biblioteket beskrivs också 
ofta som en tillflyktsort där flyktingar kan få stöd och hjälp av kunnig och inkännande 
personal. Forskningen tyder dock på att funktionen som kunskaps- och informations-
centrum är viktigast i inledningsfasen av etableringsprocessen, medan funktionen som 
mötesplats blir viktigare i ett senare skede. För att konkret underlätta för flyktingar att 
hitta i bibliotekslokalerna är det också viktigt att ha tydlig information och skyltning på 
flera språk. (Audunson et al., 2011; Berger, 2001; Bjerninger & Åkerman, 2003; 
Brunnström, 2006; Madsen, 2005; Magnusson, 2005; Myhre, Elf & Gülüzar, 2012) 

I Biblioteksbladet nr 1/2013 (s. 5) skriver Åsa Ekström om folkbibliotekets funktion 
både som mötesplats och informationscentrum och om hur generösa öppettider och 
inbjudande lokaler kan bidra till att främja integrationen. Hon ger exempel på en asyl-
sökande som på julafton för första gången besökte stadsbiblioteket i Gävle, ett av endast 
två folkbibliotek i Europa som har öppet alla dagar på året. 

 

2.5 Programverksamhet 
De texter jag tagit del av ger exempel på en rad programverksamheter som utformats på 
folkbiblioteken för att möta flyktingars och invandrares behov. Ofta har de initierats 
inom ramen för olika projekt, där extra resurser tilldelats under en begränsad period. 
Inte sällan har lyckade programverksamheter fortsatt efter projekttidens slut, ibland på 
bekostnad av någon annan verksamhet. I andra fall har lyckade verksamheter måst 
avslutas på grund av bristande resurser då projekttiden gått ut. Några exempel på 
programverksamheter: biblioteksvisningar, språkcaféer, brukarråd, ungdomsguider, 
läxhjälp, datakurser, samhällsinformation under medverkan av olika aktörer (t.ex. polis, 
räddningstjänst, konsumentvägledning) och olika typer av samarrangemang med 
föreningar i området. (Agborg, Kristiansson & Skogsblad, 2012; Atlestam, 2012; 
Bergstrand, 2012; Bolonassos, 2012; Madsen, 2005; Magnusson, 2005; Myhre et al., 
2012) 

Madsen (2005, s. 14) varnar för projektkulturens cynism, det vill säga avsaknaden av 
satsningar på långsiktig verksamhet som skulle kunna ge bättre resultat när det gäller 
flyktingars etablering i samhället, till förmån för kortare projekt som inte ger samma 
stabilitet och kontinuitet. Idealt vore en 5-10 års plan för varje ny etnisk flyktinggrupp. 
Pateman (2002) betonar på liknande sätt vikten av långsiktighet och målmedvetenhet, 
något som beskrivs vidare i avsnitt 2.7 nedan. 

I en studie inom ramen för det norska forskningsprojektet PLACE undersökte Vårheim 
(2011) betydelsen av folkbiblioteks programverksamheter när det gäller möjligheten att 
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öka nivån av socialt kapital hos invandrargrupper. Resultaten av undersökningen visar 
att folkbiblioteken och den programverksamhet som bedrivs där utgör goda arenor för 
detta ändamål. Socialt kapital är en viktig förutsättning för social inkludering, vilket 
utvecklas vidare i kapitel 4, Analytiska redskap. 

 

2.6 Samarbete och nätverk 
Mer samverkan, samordning och samarbete lyfts upp som viktiga aspekter i flera texter. 
Det handlar om att folkbiblioteken tillsammans med andra samhällsfunktioner, före-
ningar och frivilligorganisationer får både ökat förtroende och förbättrade möjligheter 
att möta flyktingarnas behov. Några exempel på samarbetsparter som nämns är skolor, 
hemspråkslärare, gode män, Röda Korset, Rädda Barnen, kyrkor, idrottsföreningar och 
invandrarföreningar. (Allen, 2001; Bjerninger & Åkerman, 2003; Karlsson, 2006; 
Kemppainen & Makkonen, 2006; Magnusson, 2005; Paulsson, 2012; Vårheim, 2011) 

Brunnberg et al. tar i sin forskningsöversikt också upp betydelsen av samverkan mellan 
olika kommunala aktörer och frivillorganisationer. En helhetssyn är avgörande för 
resultatet när det gäller mottagande och introduktion av ensamkommande barn, menar 
författarna (2011, s. 110). 

Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen (1994, s. 243f) betonar vikten av 
samarbete med andra aktörer i samhället, både för att folkbiblioteken på så sätt kan få 
mer insikt i användarnas behov och för att det kan bidra till att synliggöra för politiker 
vad biblioteken gör och på så sätt få mer resurser. Författarna menar också att samarbete 
tycks ha en positiv effekt på antalet utlån och besök. De beskriver dock samtidigt en 
situation där bristande resurser gör att biblioteken inte prioriterar utåtriktat samarbete. 

Viktigt är också att olika bibliotek samarbetar och lär av varandra, delar goda erfaren-
heter (Madsen, 2005, s. 13). Ett exempel på svenskt nationellt bibliotekssamarbete är 
den ning (Mångspråkiga Biblioteket) som startades inom ramen för ett EU-projekt vid 
Kultur i Väst. En ning är en interaktiv mötesplats på Internet med syfte att utgöra en 
kunskapsbank och plats för erfarenhetsutbyte. Medlemmarna kan där blogga, chatta, 
skicka meddelanden och dela länkar. I det här fallet handlar det alltså om mångspråkigt 
biblioteksarbete i Sverige (Atlestam, 2012, s. 79). Ytterligare ett exempel på samarbete 
är Svensk Biblioteksförenings nätverk för bibliotekets roll i mångspråkiga områden. 

  

2.7 Styrdokument   
Som nämnts i inledningen (avsnitt 1.1) är bibliotekslagen styrande för hur svenska 
folkbibliotek ska utforma sin verksamhet och vilka användargrupper som särskilt ska 
prioriteras. I bibliotekslagen står också att alla kommuner ska anta planer för sin 
biblioteksverksamhet (7 a §, tillägg enligt SFS 2004:1261). Tilldelning och fördelning 
av resurser till folkbiblioteken styrs i Sverige på lokal nivå som regel av kommunernas 
biblioteksplaner, vilka inte alltid är tydligt formulerade. Mångkulturellt arbete bör enligt 
flera av de texter jag läst vara tydligt inskrivna i biblioteksplanerna, vilket i sin tur kan 
bidra till mer långsiktighet i arbetet och leda till att särskilda medel för dessa ändamål 
avsätts i budget. (Allen, 2001; Bjerninger & Åkerman, 2003; Muddiman et al., 2001; 
Stenberg, 2012; Söderman, 2012)  
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Enbart kvantitativa mått som besökssiffror och utlåningsstatistik riskerar annars att 
utgöra hela grunden för tilldelningen av resurser. Att bygga upp mediebestånd på andra 
språk tar tid, är svårt och kostsamt som tidigare nämnts (avsnitt 2.2.3), samtidigt som 
det ger dålig utlåningsstatistik. (Atlestam 2012, s. 72, 112; Berger, 2001, s. 110). 

Av dessa olika aspekter har jag valt att under bearbetningen av empirin inledningsvis 
göra en kartläggning och jämförelse av de resurser, styrdokument och samarbetsparter 
folkbibliotekarierna har till sitt förfogande för att utföra sitt arbete (kapitel 5), medan 
huvudfokus därefter lagts på hur de arbetar. Funktioner, redskap, problem, värderingar, 
attityder och normer analyseras och problematiseras ingående i kapitel 6. 

 

 

3. Metod 
I detta kapitel redogörs för val av forskningsmetod, urvalsförfarande, tillvägagångssätt 
och genomförande av materialinsamling och analys, samt några aspekter av forsknings-
etiska hänsyn. 

 

3.1 Val av metod och motivering 
Steinar Kvale (2010, s. 32) menar att kvalitativa forskningsmetoder är de rätta att 
använda när forskare vill försöka förstå hur människor tänker, resonerar och agerar. Pål 
Repstad (2007, s. 17) menar att kvalitativa forskningsmetoder handlar om att så utförligt 
och äkta som möjligt fånga ”the actor’s point of view”.  Detta stämmer väl överens med 
den syn jag har på forskning och det sätt på vilket jag velat närma mig det beskrivna 
forskningsproblemet.  

Som syfte för denna undersökning har jag angett att jag vill skapa mer kunskap om vad 
folkbibliotekarier gör för att möta ensamkommande barns behov och på så sätt bidra till 
deras utvecklingsmöjligheter och etablering i Sverige och jag har valt att använda mig 
av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer för materialinsamlingen. Jag är medveten 
om att de behov som olika individer ur denna grupp har kan vara av mycket varierande 
slag och att det också är svårt att med säkerhet säga något om dessa utan att fråga dem 
själva. Kvalitativa djupintervjuer med ett antal folkbibliotekarier torde dock kunna ge en 
djupare förståelse kring hur de arbetar med ensamkommande barn, vilka redskap och 
metoder de använder, vilka värderingar och normer som styr, vilka resurser, samarbets-
parter och styrdokument de har. Jag har analyserat och gjort jämförelser av intervju-
materialet, samt gått igenom relevant forskning inom området och relaterat denna till 
min studie. 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer – dvs. längre, väl genomarbetade intervjuer, 
systematiskt ordnade efter olika teman motsvarande forskningsfrågorna – genomförda 
enligt en relativt fri intervjuguide kan ge utförliga svar och samtidigt en öppenhet och 
möjlighet att fånga upp nya teman och intressanta aspekter som dyker upp under 
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samtalets gång och som eventuellt förbisetts i utarbetandet av intervjuguiden. (Bryman, 
2011, s. 413).  

Flexibiliteten i semistrukturerade intervjuer gör det möjligt för mig som intervjuare att 
byta ordningsföljd mellan frågorna, att utesluta frågor eller förklara och omformulera 
frågor om det känns relevant i sammanhanget. Denna lösare struktur ger mer spelrum att 
förstå olika individers olika upplevelser och uppfattningar av världen. Semistrukture-
rade intervjuer har ett tydligt syfte och fokus, är välplanerade och organiserade för att få 
ut mesta möjliga i ett samtal mellan två införstådda parter där båda bidrar till resultatet. 
Några problem med denna metod är att säkerställa att man får uttömmande och tillförlit-
liga svar. Pilottest är ett viktigt steg för att försäkra sig om att frågorna är uttömmande 
och tydligt formulerade. Hänsyn måste dessutom tas till forskareffekten, det vill säga 
hur jag som intervjuare kan tänkas påverka informanterna och deras svar. Eventuellt kan 
de ge svar som de tror förväntas av dem, alternativt dölja vissa saker eller försöka för-
sköna verkligheten. Som intervjuare gäller det att försöka skapa en god, avslappnad och 
förtroendeingivande atmosfär, att försöka sätta sig in i informanternas situation, få dem 
att känna sig kompetenta och viktiga, låta dem tala och själv lyssna aktivt. Metoden är 
tidsödande, kräver noggranna förberedelser och väl tilltagen tid för transkribering och 
analys. (Wildemuth, 2009, s. 232ff)   

Metoden står på en fenomenologisk och socialkonstruktivistisk teorigrund, det vill säga 
fokuserar individers upplevelser av världen och hur dessa skapar mening. Samhället 
betraktas som en helhet vars olika delar konstrueras av människor i samspel med 
varandra. Metoden möjliggör för forskaren att få en fördjupad förståelse av det valda 
studieobjektet, den hjälper oss att förstå varför individer gör som de gör och vilken typ 
av kunskap som skapas. Ett centralt begrepp är intersubjektivitet, det vill säga att vi 
upplever världen med och genom andra. För yrkesverksamma personer i olika praktiker 
upplevs detta tillvägagångssätt ofta som tilltalande och relevant genom att forskaren 
intresserar sig för och uppvisar förståelse för arbetssituationen och villkoren i aktuella 
praktiker. (Wilson, 2003, s. 447, 450) 

Det faktum att kvalitativa intervjuer tar mycket tid i anspråk innebär att urvalet måste 
begränsas. Viktigt är då att göra ett strategiskt och målstyrt urval. Det handlar om att 
hitta individer som kan ge en så god och heltäckande bild av problemet som möjligt, 
vilket utvecklas vidare i följande avsnitt.  

 

3.2 Urval av informanter 
Jag har genomfört ett målstyrt urval, något som enligt Case (2007, s. 196) och 
Wildemuth (2009, s. 129f) har både för- och nackdelar. Genom att förvissa mig om att 
informanterna har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att ge relevanta svar på 
mina forskningsfrågor har validiteten i undersökningen stärkts. Det vill säga, ett mål-
styrt urval hjälper mig att undersöka det jag sagt att jag vill undersöka. En nackdel kan 
vara avsaknad av variation i informanternas svar, vilket i sin tur minskar möjligheten till 
generalisering av resultaten. Att få fram generaliserbara resultat är vanligtvis inte syftet 
vid användandet av kvalitativa intervjuer som metod och det är inte heller huvudsyftet 
för min undersökning, utan snarare att ge ett bidrag till den samlade kunskap som finns 
på området. 
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3.3 Tillvägagångssätt och genomförande 
Efter en första allmänt hållen förfrågan kring begreppet flyktingbibliotekarie som 
sändes till ett stort antal verksamma svenska bibliotekarier via epostlistan BIBLIST fick 
jag endast ett fåtal svar, vilket förvånade mig något. Med de svar jag fick följde dock ett 
antal tips, både gällande relevant inriktning av min undersökning, aktuell litteratur på 
området och potentiella informanter, vilket hjälpte mig vidare i arbetet och i sökandet 
efter informanter. Parallellt samtalade jag om mitt kommande uppsatsarbete med alla 
bibliotekarier jag träffade i olika sammanhang, på högskolan, vid auskultationstillfällen, 
mentorsträffar, konferenser och biblioteksbesök.  

Med hjälp av de kontakter jag på dessa olika sätt sammanställde kunde jag via epost 
skicka en mera riktad förfrågan om intervjumedverkan till ett antal bibliotekarier med 
erfarenhet av arbete med ensamkommande barn på olika håll i landet. Som resultat fick 
jag ett antal svar och ytterligare tips om potentiella informanter.  

Efter att ha läst in mig på tidigare forskning på området och formulerat min intervju-
guide ringde jag upp sex av de bibliotekarier som jag bedömde utgöra en så god och 
varierad informantgrupp som möjligt med tanke på mina forskningsfrågor, och som sagt 
sig vara villiga att delta i min undersökning, och bokade tid för en intervju.  

På grund av begränsade resurser både i form av tid och pengar bestämde jag mig för att 
genomföra telefonintervjuer. Dessa genomfördes via Skype och spelades in via 
Audacity för att därefter transkriberas. Intervjuer ansikte mot ansikte hade varit att 
föredra, med den ytterligare dimension av personlig kontakt och de bidrag till förstå-
elsen av det sagda som ansiktsuttryck och kroppsspråk kan ge. Nu fick jag förlita mig 
till min hörsel och koncentrera mig på aktivt lyssnande, vilket visade sig vara en 
utmaning, särskilt när det gällde att förhålla sig till pauser och eftertänksam tystnad.   

En första intervju genomfördes som ett test av min intervjuguide som visade sig fungera 
väl. Ordningen mellan frågorna kunde enkelt ändras allteftersom svar på olika frågor 
ledde vidare i den ena eller andra riktningen. Vissa frågor kunde uteslutas då informan-
terna redan besvarat dem genom utförliga svar på närliggande frågor. Intervjuerna tog 
vardera ca 45 minuter och transkriberades så nära i tid som möjligt, i de flesta fall 
samma dag. Några anteckningar gjordes också direkt efter avslutad intervju för att fånga 
upp eventuella problem, tankar och känslor som jag uppmärksammat under intervjun. 

Efter transkribering och sammanställning av resultaten vidtog analysarbetet. Det innebar 
närläsning av informanternas utsagor, med fokus på syfte och forskningsfrågor, för att 
därefter med stöd i tidigare forskning och med hjälp av de analytiska verktygen göra en 
kartläggning och analys av resultaten. 

 

3.4 Forskningsetiska hänsyn 
Enligt god forskningssed är det viktigt att som forskare i förväg förklara och inhämta 
informerat samtycke från sina informanter. I god tid före intervjuerna sände jag därför 
ett e-postmeddelande innehållande information om syftet med min undersökning, hur 
den skulle genomföras, att informanternas uppgifter inte skulle användas för något 
annat än det angivna syftet, att deras identitet skulle skyddas samt att de när som helst 
kunde välja att dra sig ur utan att ange orsak. Dessutom överlämnades kontaktuppgifter 
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till mina handledare och till mig så att informanterna skulle ha möjlighet att vid behov 
ta kontakt. 

Flera av informanterna bad att få ta del av det färdiga arbetet och en av dem bad att få 
läsa igenom resultatavsnittet i förväg för att förvissa sig om att inga otydligheter eller 
missuppfattningar skulle ha uppstått under intervjun. Självfallet lovade jag att 
tillmötesgå dessa önskemål. 

 

 

4. Analytiska verktyg  
I detta avsnitt beskriver jag de analytiska verktyg jag valt att använda för bearbetning 
och analys av mitt empiriska material. Det handlar om en uppsättning centrala begrepp 
utifrån vilka jag analyserar olika aspekter av folkbibliotekens arbete med flyktingar och 
ensamkommande barn som jag funnit i tidigare forskning och nu använder för att 
jämföra med resultaten av mitt empiriska material.  

Mitt sätt att analysera kan sägas vara både deduktivt och induktivt. På samma gång som 
jag har analyserat materialet utifrån teman funna i tidigare forskning och med hjälp av 
de valda analysredskapen, har jag försökt ha en öppenhet för och aktivt sökt efter andra, 
nya och överraskande aspekter i mina informanters utsagor. Normalt leder en induktiv 
analysprocess fram till generaliserbara slutsatser (Bryman, 2011, s. 28), men det är som 
redan nämnts inte huvudsyftet med min studie, som dessutom inte är av en tillräcklig 
omfattning för generalisering i någon högre grad. 

De begrepp jag använder mig av är:  

• socialt kapital: bonding och bridging     
• social exkludering  
• lågintensiva respektive högintensiva mötesplatser    

I följande avsnitt beskrivs begreppen ingående. 

 

4.1 Socialt kapital  
Socialt kapital är ett begrepp med lång historia inom framför allt sociologin. Dess 
moderna betydelse formulerades av Pierre Bourdieu på följande sätt:  

[…] the aggregate of the actual or potential resources which are linked to 
possession of a durable network of more or less institutionalized 
relationships of mutual acquaintance or recognition. (1985, s. 248)  

Robert D. Putnam betonade den samhälleliga aspekten och nyttan av socialt kapital och 
har formulerat följande förklaring till begreppet:  

[…] features of social organizations, such as networks, norms, and trust, that 
facilitate action and cooperation for mutual benefit. […] Working together 
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is easier in a community blessed with a substantial stock of social capital. 
(1993, s. 35f) 

Människor är sociala individer och socialt kapital är en förutsättning för fungerande 
demokratiska samhällen, menar Audunson (2012, s. 44).  

Vårheim menar att det handlar om nätverk, att skapa kontakt, tillit och förtroende. Ökat 
socialt kapital ger positiva effekter på de flesta områden i livet, både för enskilda och 
samhället i stort. Det underlättar flyktingars etablering i ett nytt land och har effekter på 
bland annat hälsa och välbefinnande, utbildning och demokrati. Invandrare och 
flyktingar har som regel ett litet mått av socialt kapital i det nya landet. Folkbiblioteket 
och folkbibliotekarierna har goda möjligheter att bidra till ökat socialt kapital hos dessa. 
Det är en offentlig institution dit alla är välkomna, där olika typer av människor kan 
mötas och där alla behandlas likvärdigt och med respekt. (Vårheim, 2011, s. 12ff) 

Bonding (sammanlänkande) och bridging (överbryggande) är två sidor av socialt 
kapital, där bonding betecknar starka band inom relativt slutna nätverk, medan bridging 
betecknar öppnare nätverk med många lösa band. Det finns ett intressant samband 
mellan de två varianterna, nämligen att den trygghet som uppstår i ett nätverk med 
starka band kan göra att individer vågar ta steget ut ur sin grupp för att ta steget in i ett 
annat lösare nätverk utanför sin närmsta krets. (ibid, s. 12) 

Raad Al-Duhan, eldsjäl och ungdomsledare med bakgrund som flykting från Irak, och 
Dan-Ove Willman, litteraturpedagog, säger följande om nätverk i föreläsningen Värmen 
och kylan är olika kulturer - att vara ung och ny i Sverige (2012): ”Nätverk är exklusivt, 
de flesta i Sverige har ’nån’ men ensamkommande flyktingbarn har ingen!” 

    

4.2 Social exkludering 
Socialt kapital är en nödvändig förutsättning för att undvika social exkludering. Detta 
är ett vitt och välanvänt begrepp, som jag också funnit vara ett återkommande tema i 
litteraturen. 

Pateman (2002) beskriver som nämnts inledningsvis (avsnitt 1.1) ett lyckat föränd-
ringsarbete i Merton, där man efter att ha upptäckt stora brister när det gällde folkbiblio-
tekens bemötande av flyktingar initierade ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att 
förändra såväl strategi som struktur och kultur. Arbetet bedrevs utifrån tre nyckelteman 
varav ett var att hantera social exkludering. Dessa teman hade funnits med i arbetet 
tidigare men behövde utvecklas och tydliggöras, inte minst för att återspegla politiker-
nas prioriteringar, vilket var avgörande för att få tillräcklig tilldelning av resurser. 

Muddiman et al. (2001) menar att folkbibliotekarierna måste bli mer medvetna om den 
roll de har när det gäller att bidra till att undanröja hinder som står i vägen för utsatta 
grupper att bli inkluderade i samhället, vare sig utanförskapet beror på etnicitet, kön, 
ekonomi eller funktionshinder. De behöver arbeta mer målmedvetet och utveckla 
strategier för att bli mer effektiva. Forskarna menar att biblioteksvärlden ofta saknar 
både kunskap och pengar att genomföra de förändringar som behövs. De menar också 
att det krävs förändringar på politisk nivå; detta arbete måste skrivas in i styrdokument 
och biblioteksplaner, vilket berörts i avsnitt 2.7.  
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Amartya Sen (2000, s. 3ff) diskuterar och problematiserar begreppet social exkludering 
och pekar på att det inte är uttryck för något nytt fenomen, utan tvärtom har en mycket 
lång historia. I vid mening handlar det om någon form av fattigdom eller brist, avsaknad 
av möjligheter att leva ett gott liv. Sen menar att begreppet får större betydelse om vi 
lyfter in och fokuserar de relationella aspekterna av det. Det handlar då om vikten av 
möjlighet till deltagande i samhällslivet, att fritt kunna interagera med andra. Avsaknad 
av sådana möjligheter är illa i sig och kan dessutom få konkreta negativa konsekvenser 
till exempel i form av utestängning från utbildning och arbetslöshet.   

Audunson et al. (2011, s. 220) skriver att social inkludering är ett högaktuellt ämne 
inom europeisk politik och att såväl EU som enskilda europeiska länder har utformat 
riktlinjer för arbete med denna fråga. Europakommission har i en rapport definierat 
begreppet social exkludering och dess motsats social inkludering på följande sätt:  

Social exclusion is a process whereby certain individuals are pushed to the 
edge of society and prevented from participating fully by virtue of their 
poverty, or lack of basic competencies and lifelong learning opportunities, 
or as a result of discrimination […]  
Social inclusion is a process which ensures that those at risk of poverty and 
social exclusion gain the opportunities and resources necessary to 
participate fully in economic, social and cultural life and to enjoy a standard 
of living and well-being that is considered normal in the society in which 
they live […]  

(European Commission, 2005, s. 10) 
 
Jan Inge Jönhill, docent i sociologi, påpekar att vi alla som enskilda individer samtidigt 
är både inkluderade och exkluderade i olika avseenden och i olika sammanhang, vilket 
kan anses helt normalt. Men om exkluderingen leder till diskriminering blir det ett 
socialt och samhälleligt problem. I övergripande mening handlar social inkludering och 
exkludering om relationen mellan individ och samhälle. Avgörande för inkludering i 
specifika system eller relationer är möjligheter, eller brist på möjligheter, till kommuni-
kation. (2012, s. 9f, s. 82)  

Audunson (2012, s. 44) skriver: ”Det er samfunnet som er flerkulturelt, ikke individene. 
Oppgaven er å integrere oss alle […]”. 

  

 

4.3 Lågintensiva och högintensiva mötesplatser      
Audunson (2012, s. 44ff) kopplar samman social inkludering med byggandet av förtro-
ende och tillit mellan olika grupper i samhället, till exempel mellan nyanlända och 
tidigare invånare i ett samhälle. Inom ramen för det norska PLACE-projektet har 
begreppsparet lågintensiva respektive högintensiva mötesplatser utvecklats. När det 
gäller de sistnämnda innebär de möten med likasinnade, mellan människor som i hög 
utsträckning delar samma intressen och värderingar, vilket utvecklar socialt kapital i 
form av bonding. Sådana möten sker ofta självklart och naturligt och kräver inga större 
samhällsinsatser. Lågintensiva mötesplatser, däremot, handlar om möten mellan 
människor med olika bakgrund, intressen och värderingar, vilket utvecklar socialt 
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kapital i form av bridging. Att åstadkomma möten av denna typ är betydligt svårare och 
kräver mer insatser av samhället.  

Resultat från undersökningar inom ramen för PLACE-projektet visar att folkbiblioteken 
är goda arenor för lågintensiva möten. Där exponeras besökare för mångfald, olika 
sorters människor möts, möjlighet till skapande av tillit och förtroende ges på ett sätt 
som inte sker på särskilt många andra platser i samhället. Det visade sig också, till 
forskarnas förvåning, att folkbiblioteket är en plats där besökare kan välja att dölja sin 
identitet och bakgrund, att framstå som vanliga besökare bland många andra. Det 
kanske viktigaste resultatet visar på hur besökare rör sig mellan olika rum och livssfärer 
i biblioteket; man behöver inte vara antingen det ena eller det andra utan ibland är man 
där som till exempel förälder eller vän, ibland som arbetare eller informationssökande. 
Det visar sig naturligt att på biblioteket finns rum för alla delar av det personliga livet, 
där kan man vara ”et helt og integrert menneske”. (Audunson, 2012, s. 56ff) 

 

 

5. Resultatgenomgång del 1 en kartläggning 

Syftet med min undersökning är som tidigare beskrivits (avsnitt 1.2) att skapa mer 
kunskap om vad folkbibliotekarier gör för att möta ensamkommande barns behov och 
på så sätt bidra till deras utvecklingsmöjligheter och etablering i Sverige. Jag har valt att 
strukturera resultatgenomgång och analys i två delar med utgångspunkt i mina 
forskningsfrågor: 

• Vilka är svenska folkbibliotekariers viktigaste funktioner i arbetet med att möta 
flyktingars behov? Vilka redskap använder de sig av? Vilka problem möter de? 

• Vilka tankar har folkbibliotekarier om de värderingar, attityder och normer 
som styr deras arbete?                                         

• Vilka samarbetsparter och styrdokument finns att förhålla sig till? Vilka 
resurser finns att tillgå? 

Forskningsfrågorna är av olika karaktär; de är på olika sätt och mer eller mindre tydligt 
sammanbundna med varandra. Svaren på frågorna i den tredje punkten, om vilka 
resurser folkbibliotekarierna har tillgång till samt vilka styrdokument och samarbets-
parter de har att förhålla sig till har resulterat i en kartläggning av den situation 
informanterna befinner sig i, vilken presenteras i detta kapitel. Svaren på frågorna kring 
hur folkbibliotekarierna arbetar i olika funktioner och med olika redskap, vilka problem 
de möter och vilka värderingar, attityder och normer som styr arbetet har därefter blivit 
fokus för en mer djupgående och problematiserande analys som presenteras i kapitel 6.  

I det här kapitlet presenterar jag först mina informanter för att därefter beskriva de 
inledande resultaten av min undersökning. 

 



            

18 
 

5.1 Presentation av informanter 
Samtliga informanter arbetar eller har arbetat med ensamkommande barn på bibliotek. 
De representerar olika slags bibliotek, olika befattningar och olika geografisk belägen-
het, från norr till söder. Tre personer är verksamma i storstadsområden, två i mellanstora 
städer och en på en mindre ort. Alla är kvinnor och de är mellan 31 och 63 år gamla. 
Fyra av informanterna har svenska som förstaspråk, en norska och en turkiska. 

Namnen på informanterna är fingerade. 

Anna 
Bibliotekarie, bibliotekschef på ett stort stadsbibliotek med 4 mindre filialer i en 
mellanstor stad med 85000 invånare.  

Lena 
Litteraturvetare, bibliotekskonsulent vid ett länsbibliotek med särskilt ansvar för barn 
och unga. Tidigare bibliotekarie och projektledare för ett projekt för ensamkommande 
barn i två av länets kommuner med ca 25000 respektive 18000 invånare. 

Britta 
Bibliotekarie, enhetschef på ett bibliotek i en förortskommun med ca 90000 invånare. 
Mångårig erfarenhet av mångspråkigt arbete i förort.  

Mari 
Socialbibliotekarie vid huvudbibliotek i mindre kommun med 15000 invånare. Särskilt 
ansvar för äldre, handikappade, invandrare och flyktingar. Tidigare delaktig i ett projekt 
för ensamkommande barn. 

Arsu 
Bibliotekarie på stadsbibliotek i storstad med 270000 invånare. Arsu talar persiska och 
har särskilt ansvar för persiska beståndet och persiska ungdomar som kommer till 
biblioteket, däribland ett antal ensamkommande barn. 

Carina 
Studiebibliotekarie på stadsdelsbibliotek och ansvarig för inköp av utländsk media i 
storstad. 25000 invånare i stadsdelen varav många med icke-svensk bakgrund, däribland 
ett mindre antal ensamkommande barn.  

 

5.2 Ekonomiska resurser 

Två av informanterna, Britta och Carina, berättar att de kontinuerligt får någon form av 
extra resurser för arbete med flyktingar och invandrare, medan övriga säger att de 
normalt inte får några extra anslag. I de enstaka fall då extra pengar ändå tilldelats har 
det varit i form av tidsbegränsade projekt med särskilda mål och syften, oftast med 
medel anslagna från Kulturrådet.   

Mari och Lena fick pengar till hjälp för att genomföra specifika projekt, även om en 
betydande del också bestod av egna kommunala insatser. Båda menar att det är ytterst 
sällan det tillförs några extra resurser för ordinarie verksamhet, utanför projekten. Lena 
menar dock att detta är en mycket viktig fråga att lyfta eftersom ”biblioteken har fått en 
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större och större roll i integrationen”. Hon menar att det naturligtvis är bra att det 
kommer många människor till biblioteket, men att det också kräver mer resurser.      

”I år slapp vi i alla fall sparbeting” säger Anna, vars kommun kämpar med dålig 
ekonomi och som tvingats till besparingar flera år i rad. Biblioteken i hennes kommun 
har ett väldigt lågt medieanslag per invånare, det näst lägsta bland alla Sveriges 
kommuner, påpekar Anna. Hon menar att en av orsakerna till kommunens dåliga 
ekonomi är den stora andel av befolkningen som är beroende av försörjningsstöd. När 
det gäller nyanlända ger staten kommunen kompensation under de första två åren och 
räknar därefter med att människor ska ha kommit ut i arbete och på så sätt själva kunna 
förtjäna sitt uppehälle. Kommunens statistik visar dock att det i genomsnitt tar sju år för 
nyanlända att komma ut i arbete, vilket gör att kommunen måste finansiera försörjnings-
stödet under fem år. Kommunen diskuterar med staten angående möjligheten till 
ytterligare statlig kompensation till kommuner som tar emot stora mängder flyktingar. 
Förhållandet blir något paradoxalt, menar Anna, när den ansträngda ekonomin gör att 
folkbiblioteken som är en viktig resurs när det gäller att stötta nyanlända till att komma 
ut i arbete inte får de resurser de behöver.  

Arsu säger att hon inte får några extra resurser för arbetet med de ensamkommande 
barnen. Inte än, i alla fall, tillägger hon, och jag anar ett hopp om förändring. Än så 
länge får hon klara sig med det bestånd som finns och de datorer och specialprogram 
som köpts in tidigare. Hennes medieinköp belastar det ordinarie medieanslaget. 

Britta berättar att biblioteken i hennes kommun får ”flyktingpengar”, det vill säga extra 
resurser för att möta de särskilda behov som uppstår på grund av att ett stort antal 
flyktingar finns där. Hon menar därför att det faktiskt finns resurser för den som vill 
göra något särskilt. Hon tycker att ambitionsnivån på folkbiblioteken borde höjas, att 
bibliotekarierna borde diskutera vad, när och hur de kan göra mest nytta, så att pengarna 
går till rätt saker. Det mångspråkiga bestånd som finns på biblioteket idag har byggts 
upp tidigare med hjälp av pengar från Kulturrådet. 

Carina säger att hon är lyckligt lottad som faktiskt har en del extra pengar att använda, 
egentligen avsatta för vuxenstuderande, men som hon kan använda på olika sätt, till 
exempel för att köpa in lättlästa böcker med tillhörande cd för nyanlända. I Carinas stad 
har alla folkbiblioteken ett gemensamt så kallat flytande bestånd, vilket gör att utlånade 
medier stannar på det bibliotek där de återlämnas. Detta system har enligt Carina både 
för- och nackdelar. Bland fördelarna finns att hennes biblioteks bestånd av datorspel, 
ljudböcker och deckare har ökat markant. En nackdel är att vissa fackböcker hon köpt in 
med tanke på särskilda behov hos just låntagare i hennes område lånas ut till andra 
bibliotek och på så sätt ”försvinner” från hennes hyllor. Då är det bra med extra-
pengarna för vuxenstuderande, eftersom medier inköpta för dessa pengar anses avsedda 
specifikt för låntagarna i Carinas område och därför inte ingår i det flytande beståndet 
utan blir kvar där.  

Jag konstaterar att förutsättningarna på det här området är väldigt olika för mina 
informanter. Skillnaderna kan till viss del bero på skillnader mellan storstad och 
landsbygd. De informanter som får extra anslag, Carina och Britta, arbetar båda i 
storstadsområden med hög andel befolkning med icke-svensk bakgrund. Arsu arbetar 
också i ett sådant område, men säger sig inte få några extra anslag. Det är möjligt och 
till och med troligt, menar jag, att det i medieanslaget på hennes bibliotek finns medel 
avsatta för inköp av medier på andra språk än svenska, utan att Arsu känner till det, 
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eftersom inköp inte är hennes ansvarsområde. Hon skickar sina inköpsförslag till de 
ansvariga för vidare hantering. Jag anser att Arsu själv och den tjänst hon innehar på 
stadsbiblioteket kan ses som ett tecken på en riktad satsning från kommunens sida för 
att möta konkreta behov från flyktingar och ensamkommande barn. Hon ger själv 
indirekt uttryck för denna tanke när hon säger: ”Jag tror jag fick jobbet här i början på 
grund av språket”.  

Tidigare forskning bekräftar informanternas uppgifter om att extra resurser till 
folkbibliotekens flyktingarbete oftast ges i form av särskilda anslag till tidsbegränsade 
projekt, vilket i och för sig är vällovligt, men samtidigt kan innebära problem när det 
gäller långsiktigt och målmedvetet arbete. Vad händer när ett projekt avslutas? I bästa 
fall kan ett lyckat projekt leva vidare, men risken finns att väl fungerande verksamhet 
faller samman när projekttiden och pengarna är slut, något som Madsen (2005) 
beskriver som projektkulturens cynism. Forskningen visar också på problem för 
kommunerna att bära kostnaderna för inköp av medier på andra språk, vilket beskrivits i 
avsnitt 2.2.3. Ett tydliggörande av folkbibliotekens betydelse för etablering av flyktingar 
och ensamkommande barn skulle eventuellt kunna leda till ökade anslag.  

 

5.3 Styrdokument 

Trots att bibliotekslagen (7 a §, tillägg enligt SFS 2004:1261) säger att alla kommuner 
”skall anta planer för biblioteksverksamheterna” konstaterar jag till min förvåning att 
endast två av mina informanter faktiskt har en fastlagd biblioteksplan att stödja sig på i 
sitt arbete. I tre fall är planen under arbete och i ett fall kände inte informanten till att 
det fanns en. 

Kommunen där Mari arbetar har en biblioteksplan, där det i beskrivande ordalag 
redogörs för hur folkbiblioteket fungerar när det gäller nyanlända. Hon citerar: 

Biblioteket är en plats där nyanlända kan skaffa sig kunskap om det svenska 
samhället och språket. Genom sitt utbud av medier och information ger 
biblioteket människor med en annan kulturell bakgrund möjlighet att 
bibehålla sitt språk och sin kultur. 

Detta är ett exempel på en beskrivning av en del av folkbibliotekets funktion i för-
hållande till en viss målgrupp snarare än en plan med konkreta uppföljningsbara mål. 

Britta säger att i hennes kommun kallas biblioteksplanen ”strategi”. Hon anser att det är 
ett bra styrdokument där prioriterade grupper som barn i skolan och barn i fritid, 
nyanlända och funktionsnedsatta särskilt lyfts upp. Hon saknar dock något om 
omvärldsbevakning, som hon menar är viktigt: ”Vi vet så lite om varandra, borde sitta 
ner och lyssna på varandra.” 

Annas kommun har ingen färdig biblioteksplan. Den är under arbete, men det har visat 
sig ta tid att komma överens, särskilt med skolbiblioteken som haft många synpunkter 
och invändningar. Kommunen har dock ett antal generellt prioriterade områden som 
också gäller för biblioteken och som hjälper Anna i hennes arbete. Hon lyfter fram 
områden som språk, barns uppväxtvillkor och att komma ut i arbete. Hon menar att 
biblioteken bidrar på olika sätt till nästan alla dessa områden och att hennes uppgift och 
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utmaning är att synliggöra detta för beslutande politiker, att ”vi på många håll är, eller 
kan vara, ett svar på kommunens stora frågor.” 

I Carinas kommun är biblioteksplanen också under arbete. Hon har sett förslaget och 
känner sig trygg med att hon där får stöd för sitt arbete med flyktingar och invandrare. 
Kommunen har dessutom övergripande prioriteringar som gäller bland annat invånare 
med annat modersmål än svenska, liksom barn och unga.  

Lenas kommun är den enda i länet som ännu inte har antagit en biblioteksplan. Arbete 
pågår med en kulturplan där biblioteksplanen ska ingå som en del. Hon menar att de 
ensamkommande barnen dock redan omfattas av skolsystemet och dess styrdokument. 
Hon tillägger att det är svårt att kombinera Kungliga Bibliotekets önskemål om 
biblioteksplaner med uppföljningsbara mål med kommunpolitikers intresse av mer 
visionära mål, som till exempel att kommunen ska ha ”Världens bästa bibliotek”.   

Arsu som inte arbetat så länge på biblioteket känner inte till om det finns någon 
biblioteksplan i hennes kommun. Vid en sökning på kommunens webbplats fann jag i 
efterhand en biblioteksplan, där det bland annat talas om tillhandahållande av 
information i olika former och på relevanta språk, om bibliotekets funktion som 
offentlig och demokratisk mötesplats, samt om vikten av samarbete och 
gränsöverskidande verksamhet. 

Bristen på långsiktig planering är ett återkommande tema i tidigare forskning. Jag 
konstaterar att förutsättningarna också på detta område är väldigt olika för mina 
informanter och att det finns mycket arbete kvar att göra gällande upprättande och 
tydliggörande av biblioteksplaner, så att de blir de styrdokument de är tänkta att vara. 
Vårheim (2011, s. 15) problematiserar målformuleringar och menar att de ibland är 
tomma fraser med vackra ord i stället för konkreta uttryck för verkliga mål och 
strategier och hur dessa ska implementeras. Jag menar att väl genomtänkta och väl 
formulerade styrdokument förankrade i den lokala verksamheten skulle kunna ge bättre 
förutsättningar för ett framgångsrikt och långsiktigt arbete.  

 

5.4 Samarbete       
I detta avsnitt redogörs för informanternas uppfattningar kring olika former av 
samarbete och olika samarbetsparter som framkommit under intervjuerna. 

Britta konstaterar att det inte räcker att arbeta enbart med de ensamkommande barnen 
utan att bibliotekarierna måste arbeta med vuxna i barnens omgivning. Det handlar om 
att skapa kontakter och förtroende i många olika sammanhang. Ett problem i hennes 
kommun är att det inte finns något huvudbibliotek och därmed ingen som har ansvar för 
denna typ av övergripande frågor. Mycket av arbetet handlar om enskilda bibliotekariers 
engagemang, där Britta själv visar sig vara ett gott exempel. Som ett resultat av vår 
första kontakt och mina inledande frågor har hon tagit initiativ till ett stort möte med 
olika aktörer i kommunen angående samarbete kring flyktingmottagningen. Vidare 
menar Britta att bibliotekarierna måste utnyttja den kunskap som andra yrkesgrupper 
har på området, till exempel modersmålslärare gällande kanaler och källor till bra och 
användbart material. ”Vi behöver kunna mycket mer om den här gruppen”, säger hon.  
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Lena säger att grundläggande för arbetet med ensamkommande barn är ett gott 
samarbete med personalen på de särskilda boendena. Mari uttrycker liknande tankar och 
nämner också skolpersonalen, som ofta följer med barnen till biblioteket, som viktiga 
samarbetsparter. Mari berättar vidare om riskerna med att samarbetet ofta blir person-
bundet och därmed sårbart när personal byts ut. Inom ramen för det projekt hon deltog i 
gick samarbetet bra med ett väl fungerande nätverk, men efter projekttidens slut och 
ändringar i personalgruppen föll det samman.  

Lena berättar att hon stött på svårigheter att nå ensamkommande barn på deras fritid. 
(Det samma gäller också dem som kommit med sina föräldrar.) Det är enklare att nå 
barnen och ungdomarna inom ramen för skolans arbete och därför har skolan för henne 
visat sig vara en mycket viktig samarbetspart. 

Arsu är delaktig i ett projekt som bland annat utgörs av en dialog mellan biblioteket, 
SFI (Svenskundervisning för invandrare), skolor, lärare och invandrare gällande vad de 
saknar på biblioteket och vad det är de behöver när de kommer dit. Samtal har förts och 
information har samlats in, sammanställts och skickats till personer i beslutande 
position för beslut om åtgärder. Arsu hoppas mycket på detta samarbetsprojekt. 

Samarbetsklimatet med den kommunala vuxenutbildningen är tyvärr inte alltid så bra, 
säger Anna, vilket beror på besparingar och därav följande diskussioner och oenighet 
kring ekonomisk ersättning för utfört arbete. Hon betonar dock vikten av mer samarbete 
i hela mottagningsprocessen, för att mötet ska bli så bra som möjligt för barnen. Det är 
viktigt att alla inblandade drar åt samma håll, menar hon. ”Ibland är det för mycket 
fokus på pengar och för lite fokus på uppdrag, på vad det faktiskt är man ska göra.” 

Lena berättar om ett lyckat samarbete biblioteket haft med Arbetarnas bildningsförbund, 
ABF. En serie föreläsningar med bland andra författaren Arkan Asaad arrangerades 
runtom i länet. På dagarna föreläste Asaad på gymnasieskolor, SFI och i språkintro-
duktionsklasser medan han på kvällarna besökte ensamkommande barn på deras 
boenden, åt middag med dem och samtalade om sina erfarenheter som flykting i 
Sverige. Arsu berättar att hon har ett samarbete med persisk-svenska föreningen, som 
ofta hänvisar ensamkommande barn till henne på biblioteket. 

Britta är imponerad av de många volontärer som kommer och hjälper till på biblioteket. 
Det är en stor och blandad skara av människor som vill hjälpa till på olika sätt: yrkes-
verksamma, pensionärer och invandrare som är tacksamma för den hjälp de fått och som 
nu vill ge något tillbaka. Hon berättar bland annat om personer från Röda Korset, vilket 
också flera informanter nämner. Dessa medverkar framför allt när det gäller språkcaféer 
och läxhjälp. Förutom samarbete kring läxhjälp med både Röda Korset och 
Medborgarskolan har Carina även ett visst samarbete med Idrottsförvaltningen, 
folkhögskolan och Svenska kyrkan i området. Enskilda boende i närområdet hjälper 
henne med de språkcaféer hon anordnar, både på svenska och på engelska.  

Britta berättar att Rädda Barnen har bidragit med en mycket bra fortbildning. Utan den 
hade hon troligen blivit utan. Carina har just gått en givande fortbildningskurs anordnad 
av Regionbiblioteket. 

Att samarbete är viktigt för ett effektivt och framgångsrikt arbete med flyktingar och 
ensamkommande barn bekräftas av tidigare forskning. Effekterna av ett samlat arbete 
ökar; resultatet blir bättre när olika erfarenheter och kunskaper samlas så att flera 
personer och funktioner med gemensamma krafter arbetar mot samma mål. Samarbete i 
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sig ökar dessutom summan av förtroende på flera plan i lokalsamhället, både enskilda 
individer emellan, mellan olika samhällsfunktioner och mellan samhälle och individ. 
Det är avgörande för uppbyggandet av socialt kapital, alldeles särskilt när det gäller de 
ensamkommande barnen.  

 

 

6. Resultatgenomgång del 2 och analys  

I detta kapitel analyserar jag det empiriska materialet med hjälp av de analytiska 
verktyg jag valt (kapitel 4) och med fokus på vad folkbibliotekarierna faktiskt gör för att 
bidra till ensamkommande barns utvecklingsmöjligheter och etablering i Sverige. Hur 
ökas graden av socialt kapital och därmed förutsättningarna för social inkludering, 
samtidigt som risken för social exkludering minskar? I vilken mån erbjuder 
folkbiblioteken arenor för låg- respektive högintensiva mötesplatser? 

Jag har noggrant och upprepade gånger läst igenom intervjumaterialet med fokus på 
syfte och forskningsfrågor samt försökt åstadkomma ett slags växelverkan mellan 
empiri och analysredskap för att åstadkomma djup i analysen. Kapitlet är uppdelat i tre 
huvudrubriker: 6.1 Funktioner – 6.2 Redskap – 6.3 Värderingar, attityder och normer. 
Frågan om vilka problem bibliotekarierna möter har förts in under de övriga rubrikerna. 
I slutet av varje avsnitt återfinns en analysdel. 

 

6.1 Funktioner 
Med funktioner avses här de uppgifter och verksamheter som folkbibliotekarierna gett 
uttryck för som viktiga i mottagandet av flyktingar och ensamkommande barn.  

6.1.1 Vardagslivets problem 
Arsu som ibland träffar ensamkommande barn endast ett par dagar efter att de kommit 
till Sverige möter behov av lösningar på akuta praktiska problem som till exempel 
avsaknad av bostad. Arsu säger att hon så gärna vill hjälpa till, men att hon ofta saknar 
både kunskap och möjligheter. Både Mari och Arsu tar upp problemet med att möta 
traumatiserade ensamkommande barn som är deprimerade och känner sig helt vilsna i 
ett främmande land där de inte kan språket och saknar det säkerhetsnät en familj utgör. 
Arsu säger att hon inte har en psykologs kompetens, men känner ibland att hon skulle 
behöva det. Hon gör vad hon kan, ser och lyssnar ”som en syster” och hänvisar sedan 
vidare. Britta berättar om hur hon nyligen fick anledning att etablera kontakt med 
socialjouren när hon mött en flyktingflicka som var otroligt deprimerad. ”Bara genom 
att se kunde biblioteket göra en insats”, säger hon. 

Arsu säger att hon lärt sig att vara lite försiktig med vad hon åtar sig, att arbetet kan bli 
väldigt personligt och krävande. Lena är inne på samma tema, att det kan vara svårt att 
sätta en gräns för hur personligt involverad en bibliotekarie kan bli i besökares 
personliga problem, till exempel asylärenden. Hon pekar dock på att just ensam-
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kommande barn har en fördel i och med att de har rätt till en god man som kan hjälpa 
dem med problem av den här typen.   

Arsu har flera arbetspass i veckan på bibliotekets Lärcentrum, dit ensamkommande barn 
och andra kommer för att få hjälp med en rad olika saker. Hon hjälper dem till exempel 
med att skaffa Facebook-konton, de sitter och chattar, ställer frågor om språket och om 
livet i stort. När Arsu inte är där händer det att de ringer henne och ber om hjälp, vilket 
visar på betydelsen av hennes arbete. Dessutom har Arsu svenskkurs för ungdomarna 
tre timmar per vecka. Hon förklarar att det är som skola, men ändå inte. Ibland har 
ungdomarna så många problem som de behöver tala om och få hjälp med att hon får 
avbryta lektionen och tala med dem som en vän, inte som en lärare. ”Det är inte bara 
datorer och böcker utan det är livet som dom hamnat i, ett annat samhälle, dom måste 
börja från början, från noll. Det är svårt att förklara.” 

Ett av de kanske första mötena i ett nytt land med en person på en offentlig institution 
som kravlöst ser och bekräftar den besökande på ett respektfullt sätt skapar förutsätt-
ningar för skapande av tillit och förtroende. Det handlar här om att ta de första stegen i 
uppbyggnaden av ett nytt nätverk när det gamla raserats, om att skapa möjligheter till 
ökat socialt kapital och börja den process som social inkludering innebär. (Audunson et 
al., 2011; Vårheim, 2011) 

 

6.1.2 Språkkurser och språkcaféer 
När de första praktiska problemen med bostad och mat för dagen är lösta är det hjälp till 
språkinlärning som utgör det största behovet, att lära sig kommunicera på svenska. Flera 
av informanterna beskriver vikten av att kunna erbjuda ett gott utbud av språkkurser i 
svenska på olika främmande språk. Flera bibliotek erbjuder också språkcaféer där 
deltagarna får möjlighet att under enkla former i naturliga samtal öva sin svenska. På 
Annas bibliotek anordnar Röda Korset språkcaféer tre gånger i veckan. Carina anordnar 
språkcaféer på både svenska och engelska på sitt bibliotek. 

Både Arsu, Britta och Mari berättar om de särskilda problem bibliotekarierna möter när 
det gäller arbete med analfabeter. Arsu har insett att hon först måste lära flyktingarna att 
läsa och skriva sitt förstaspråk (persiska) innan de kan lära sig svenska. I Maris fall får 
hon för det mesta språkhjälp av skolans och/eller boendenas personal. Vissa barn kan 
lite engelska, ibland har lärarna tolk med sig, men annars är det teckenspråk som gäller 
tills barnen lärt sig svenska, vilket ofta går ganska snabbt. Britta menar att kunskapen 
om hur man tar emot analfabeter och de speciella problem personalen möter i detta 
sammanhang behöver utökas.   

Tidigare forskning visar att möjligheter respektive avsaknad av möjligheter till 
kommunikation utgör en central del av social inkludering respektive exkludering. 
Språkkurser och språkcaféer erbjuder konkreta tillfällen att minska utanförskap som kan 
råda på grund av bristande språkkunskaper. De hjälper till att förbättra förutsättningar 
för vidare studier och i förlängningen också möjligheter till arbete. Tack vare de 
medverkande, ofta frivilliga, som hjälper till med dessa verksamheter ges även 
möjlighet att skapa tillit, att knyta kontakter och bygga broar till personer utanför sitt 
närmsta nätverk, det vill säga bygga upp det sociala kapitalet i form av bridging.  
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6.1.3 Biblioteksvisningar 
Flera informanter berättar att de har särskilda biblioteksvisningar, där nyanlända får 
information om vad som finns att göra och ta del av på biblioteket, de får information 
om låneregler och de som så önskar får lånekort. Språket kan här utgöra ett problem. 
Arsu ger visningar på persiska till dem som har det som sitt förstaspråk, vilket under-
lättar kommunikationen och ökar förståelsen. I andra fall sker visningar tillsammans 
med personal från de särskilda boendena, med lärare från skolan, ibland tillsammans 
med tolk, eller i sällskap av gode män, berättar Mari. Lena ger liknande exempel, där 
ensamkommande barn tagits emot i små grupper, personalen har bjudit på fika och 
berättat om biblioteket. Huvudsyftet var enligt Lena att ”ge någon slags positiv bild av 
biblioteket bara, så att man skulle känna sig hemma och veta hur det fungerar”. 

Biblioteksvisningar är i sig tillfällen som ger möjlighet att skapa förtroende och tillit 
mellan personal och ensamkommande barn. Därtill tydliggör visningarna en mängd 
tillgängliga och oftast kostnadsfria resurser som biblioteket erbjuder till både nytta och 
nöje, utbildning och förströelse, vilket kan minska både social, kulturell och på sikt 
även ekonomisk exkludering.  

 

6.1.4 Läxhjälp 
Läxhjälp är en funktion som erbjuds på många av biblioteken. På Arsus bibliotek 
hjälper frivilliga från Röda Korset till med detta en gång varje vecka. Hos Carina gör 
Röda Korset det också en gång i veckan och Medborgarskolan fyra gånger i veckan. 
Lena berättar om hur otroligt ambitiösa många av de ensamkommande barnen är med 
sitt skolarbete, vilket ibland kan leda till att det är svårt att få med dem på andra 
aktiviteter på sin fritid. De satsar så mycket tid på sina studier och väljer bort annat till 
förmån för studierna, vilket också visar på värdet av den läxhjälp biblioteken erbjuder.  

Läxhjälp är ännu en konkret resurs till stöd för utbildning och kunskapsinhämtning 
vilket ger ökade möjligheter att klara sina studier och ökade möjligheter till framtida 
arbete och fullvärdigt deltagande i samhällslivet, vilket enligt Europakommissionens 
definition är en del av social inkludering. Samtidigt är det ännu en möjlighet till ökat 
socialt kapital i form av bridging, det vill säga kontaktskapande och relationsbyggande 
med människor utanför det egna nätverket. 

 

6.1.5 Medborgarkontor 
Anna säger att hennes bibliotek till viss del fungerar som ett medborgarkontor, eftersom 
ingen annan har den funktionen i kommunen. Vid tidpunkten för min intervju var 
socialkontorets kopieringsmaskin trasig och ett stort antal personer med behov av 
försörjningsstöd hänvisades till biblioteket för att kopiera dokument nödvändiga för att 
få sin utbetalning. Många samhällsfunktioner har särskilda besökstider, krav på 
förbokade besök eller föredrar kontakt via telefon och mail. Biblioteket däremot ”är en 
öppen verksamhet med personal som står och väntar på att få svara på frågor”, säger 
Anna och menar att just i det här avseendet har biblioteket en väldigt stor betydelse. 
Flyktingar och ensamkommande barn kan få hjälp att klara sina vardagliga sysslor, sitt 
liv, vilket redan berörts i avsnitt 6.1.1. Lena pekar på samma sak, att det finns ett behov 
av något slags ”medborgarkonsulent” som kan ta hand om alla de praktiska frågor som 



            

26 
 

nyanlända behöver hjälp med. Inom det projekt hon tidigare var delaktig i valde man 
dock att fokusera mer på bibliotekets kärnfrågor, medan samhällsinformation lämnades 
åt andra att sköta. Till viss del motiverades det av att projektet var finansierat av Kultur-
rådet med fokus på kulturens roll som en väg in i samhället för ensamkommande barn.  

Funktionen som medborgarkontor bygger bland annat på tanken om biblioteket som en 
social institution, en neutral plats i samhället med generösa öppettider, tillgänglig för 
alla, där kunnig personal bemöter alla besökare och deras många olika frågor med 
kunnighet, rättvisa och respekt. Vårheim (2011) menar att just denna roll hos en 
samhällsinstitution skapar ett ökat förtroende hos alla befolkningsgrupper i ett samhälle, 
både mellan enskilda individer och institutionen och på sikt även mellan enskilda 
individer ur olika grupper. Vårheim menar i samma artikel att detta är särskilt betydelse-
fullt för minoriteter i samhället. Det finns dock ett problem här, att folkbiblioteket som 
social institution får alltför många olika uppdrag att hantera utanför bibliotekets 
kärnfunktioner, inom ramen för en begränsad organisation och utan att extra resurser 
tilldelas. Folkbiblioteket har förutsättningar att vara en viktig arena för att öka det 
sociala kapitalet och minska social exkludering genom att erbjuda möjligheter att bygga 
relationer mellan samhälle och individ, att ge möjligheter till skapande av ett gott liv, 
till deltagande i samhällslivet och utövandet av demokrati. Men då är det också viktigt 
att beslutsfattare i samhället får situationen klar för sig och att resurser tilldelas i 
tillräcklig omfattning, vilket diskuterats i avsnitt 5.2. 

 

6.2 Redskap 
Med redskap avses de hjälpmedel eller den utrustning folkbibliotekarierna har för att 
utföra sin uppgift, framför allt handlar det här om samlingarna och personalen, men 
också något om lokalerna. 
 

6.2.1 Samlingarna  

Samlingarna är ett av folkbibliotekets viktigaste redskap när det gäller att möta 
flyktingars och ensamkommande barns behov. Framför allt handlar det om behov av 
kursböcker, vilket samtliga informanter ger uttryck för, språkkurser på svenska i olika 
format. Därefter handlar det om behov av praktiska handböcker som hjälper dem med 
olika vardagsproblem. 

”Det måste stå böcker på hyllan”, säger både Anna och Carina. När det kommer nya 
besökare till biblioteket är det viktigt att de får med sig något när de går därifrån. Det 
handlar om att ha ett användbart och relevant bestånd på plats. Visserligen kan böcker 
som inte finns hemma beställas, men det är ofta svårt att förklara för den som inte kan 
språket särskilt bra. Det känns inte bra om en besökare får gå hem tomhänt, menar de. 

Anna berättar att bland de fem mest utlånade fackböckerna på hennes bibliotek under 
2011 fanns arabisk-svensk ordbok, svensk-arabisk ordbok, svensk grammatik på 
arabiska och körkortsboken på arabiska. Samtidigt har hon upptäckt att det saknas 
populärvetenskapliga böcker på arabiska och att beståndet behöver uppdateras. Det kan 
handla om till exempel läkarlexikon och kokböcker. Dock kan den typen av böcker på 
andra språk vara svår att få tag på. Britta och Carina ger uttryck för liknande erfaren-
heter; lexikon och fackböcker på hemspråket är alltid mycket efterfrågade. Böcker på 
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lättläst svenska är en annan mycket efterfrågad kategori enligt samtliga informanter. 
Ungdomarna är så angelägna om att träna sin svenska, menar både Lena och Arsu. 

Tre av informanterna tar hjälp av Internationella biblioteket med depositioner på mindre 
språk efter behov. Flera samarbetar med BTJ kring inköp av litteratur på andra språk. 
Carina använder IB mest som inspirationskälla, samtidigt som hon har ett utbyte av råd 
och tips med personalen där. På liknande sätt skickar hon ibland inköpsförslag till BTJ. 

Lena berättar att i hennes län har ett par kommuner med boenden för ensamkommande 
barn placerat ut bokdepositioner där, innehållande lättlästa böcker och böcker med 
vardaglig och praktisk information, som till exempel juridiska handböcker och 
kokböcker. 

Tillgång till datorer, Internet och digitala medier är ett annat viktigt redskap som 
betonas av samtliga informanter. Det handlar till exempel om möjligheten till kontakt 
med hemlandet, att hålla sig uppdaterad vad gäller nyheter, tillgång till tidningar och 
tidskrifter samt avkoppling i form av film och musik. Lena berättar om en mycket 
uppskattad och använd databas, Library Press Display (www.library.pressdisplay.com), 
som har 1800 dagstidningar med nyheter från 82 olika länder på 39 olika språk. Arsu 
nämner webbplatsen Digitala spåret (www.digitalasparet.se), där det finns ett antal 
möjligheter att under givet tema och på vald svårighetsnivå lyssna, lära och träna 
svenska. Dessutom har hennes bibliotek tidigare köpt in två dyra datorprogram där man 
lär sig språket genom bilder eller bildteman; man trycker och lyssnar och hör vad 
föremålen heter. På detta sätt lär man sig språket snabbare och lättare, säger hon. 
Fördelen med att använda bilder och bilderböcker vid språkinlärning även högre upp i 
åldrarna nämner Lena som något folkbibliotekarierna borde tänka mer på. 

Ett biblioteks mediebestånd, om det är uppdaterat och väl anpassat efter användarnas 
behov, har således mycket att erbjuda flyktingar och ensamkommande barn när det 
gäller såväl kunskap som information och kultur, vilket också tidigare forskning 
bekräftar. Mediebeståndets utformning hänger nära samman med möjligheter till den för 
den sociala inkluderingen så viktiga språkinlärningen och möjligheter till kommuni-
kation. Bestånd på användarnas egna språk har dessutom visat sig inge respekt och 
förtroende enbart genom att finnas i hyllan, vilket både mina informanter och tidigare 
forskning vittnat om. Datorer med internetuppkoppling möjliggör därtill upprätthållande 
av socialt kapital i form av bonding genom kontakter med hemlandet, vilket i sin tur kan 
skapa trygghet och förutsättningar för att i det nya landet våga ta kliv ut i nya nätverk 
och öka sitt sociala kapital i form av bridging. Tidigare forskning visar på vikten av 
kunniga förmedlare. Britta ger också uttryck för denna åsikt när hon säger att ”det som 
finns ska vi ju känna till och förmedla”. Det handlar både om möjligheter att visa att 
bibliotekarierna tar användarnas frågor och behov på allvar, vilket ökar det sociala 
kapitalet genom att det skapar tillit, och om möjligheter att utrusta människor med rätt 
redskap till delaktighet och social inkludering på olika områden i samhället.  

 

6.2.2 Personalen  

I detta avsnitt diskuteras personalgruppen, dess sammansättning när det gäller etnisk 
och språklig mångfald och betydelsen av detta för arbetet med flyktingar och 
ensamkommande barn. 
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Anna berättar att hennes bibliotek alltid har önskemål om flerspråkighet vid 
nyrekrytering, men att det är väldigt få sökande med annat förstaspråk än svenska. Hon 
menar att det är problematiskt att bibliotekarieyrket i så hög grad är ett ”svenskt 
medelklassyrke” och att det borde marknadsföras bättre som ett möjligt yrkesval för 
ungdomar med andra språk. De skulle enkelt kunna få arbete och bli en verklig tillgång 
på biblioteket. Det är viktigt för besökarna att möta människor med olika bakgrund. 

I Carinas personalgrupp bestående av 9 personer finns det 4 stycken som talar andra 
språk än svenska. Hon vet inte säkert om det är resultatet av medveten rekrytering efter-
som de alla arbetat där längre än vad hon själv gjort, men hon tror att det är något man 
tänkt på. Samtidigt berättar hon att när de nyligen annonserade efter personal upptäckte 
att de sökande till största delen var bibliotekarier med svenska som förstaspråk, vilket 
kan ses som problematiskt. Carina ber mig se mig om bland mina kurskamrater och jag 
kan bara bekräfta att flertalet, inklusive jag själv, hör till samma kategori. På Carinas 
bibliotek har de för närvarande några gymnasieelever som arbetar ett par lördagar eller 
söndagar i månaden. De är alla boende i området och ingen har svenska som första-
språk. Hennes chef har talat om att de kanske skulle kunna anställa dessa som assistent-
vikarier efter terminens slut och på så sätt kanske kunna väcka deras intresse för 
bibliotekarieyrket.  

Lena tror att det finns en medvetenhet om behovet av mångspråkighet inom personal-
gruppen, men att det inte finns med som en konkret punkt i rekryteringsprocessen. Till 
viss del tror hon att det beror på att hon representerar mindre kommuner med ett mindre 
antal bibliotekarier och en relativt liten andel biblioteksanvändare med icke-svensk 
bakgrund. Hon menar att storstadskommuner har både andra behov och andra förutsätt-
ningar att rekrytera flerspråkig personal. Som alternativ nämner hon tanken att ta in 
praktikanter i form av människor med kunskaper i andra språk. ”Det är jättejätteviktigt 
att man då tar in kunskapen som användarna har”, säger hon. 

Maris svar överensstämmer delvis med Lenas. Mari menar också att det är stor skillnad 
gällande en liten kommuns behov och möjligheter att rekrytera personal med flerspråkig 
bakgrund jämfört med en storstadskommun. I hennes kommun är personalgruppen en 
ganska homogen grupp som väl speglar den relativt homogena befolkningsstrukturen. 
Där finns väldigt få människor med annat förstaspråk än svenska. 

Britta säger att det är ”vansinnigt viktigt” att ha anställda som kan tala olika språk som 
är aktuella för användarna. Det gäller att tänka utifrån användarnas behov och hela tiden 
försöka ha med det som en aspekt vid nyrekrytering. Hon har haft flera praktikanter och 
prao-elever med kunskap i andra språk och har sett fördelarna, både när det gäller att 
förstå de frågor som ställs, olika problem att lösa och material som efterfrågas. Britta 
menar att det här med rekrytering är en fråga för professionen. Alla måste hjälpa till; 
bibliotekarier måste bli bättre på att berätta om och göra reklam för sitt yrke. 

Arsu tror att hon fick arbete på biblioteket tack vare sin invandrarbakgrund och 
flerspråkighet. I hennes kommun finns en tydlig medvetenhet om behovet av mångfald 
inom olika personalgrupper. I en kommun där det sammanlagt talas över 100 olika 
språk är detta självklart, menar Arsu.  

Tidigare forskning bekräftar betydelsen av flerspråkig personal på folkbibliotek där man 
möter invandrare och flyktingar. Det underlättar bland annat dialog och medieinköp, 
men är ingen absolut nödvändighet. Intresse och lyhördhet räcker också långt. Jag 
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menar att personalens betydelse när det gäller möjligheten att öka graden av socialt 
kapital hos ensamkommande barn genom att skapa tillit och förtroende knappast kan 
överskattas. Samtidigt står det klart att både behov och förutsättningar gällande fler-
språkig personal skiljer sig åt mellan folkbibliotek på mindre orter och i storstäder. Att i 
den särskilda utsatthet de ensamkommande barnen befinner sig möta personal som inte 
bara ser och lyssnar på dem utan också talar ett språk de förstår kan bidra väsentligt till 
att öka graden av tillit och därmed lägga en betydande grund för uppbyggnaden av 
socialt kapital. Motsatta konsekvenser i form av raserad tillit kan bli följden av ett 
oreflekterat bemötande. Detta kan naturligtvis ske oavsett personalens språkkunskaper, 
och utvecklas vidare i avsnitt 6.3.   

Britta betonar vikten av att bygga relationer och att skapa förtroenden. Det handlar för 
bibliotekarierna om att visa att de finns där för användarna: ”Människor vet bäst själva 
vad dom behöver och då gäller det att vi lyssnar”. På hennes bibliotek arbetar de med 
begreppen bonding och bridging; de vill försöka skapa möjligheter till delaktighet och 
meningsfull verksamhet inom sitt område och samtidigt motverka tendensen att låsa in 
sig i den egna gruppen eller det egna området, utan i stället våga vidga sina vyer.  

 

6.2.3 Lokalerna 
Öppettider, tillgänglighet, utformning och skyltning av bibliotekslokalerna berördes 
endast kortfattat i mina intervjuer. Det som sades handlade i första hand om vikten av 
generösa öppettider och en välkomnande atmosfär. Flera bibliotek har med hjälp av IB 
ordnat knubbar och skyltar på andra språk för att underlätta för användarna att hitta rätt 
bland hyllorna. Fler konkreta frågor från min sida hade varit klargörande på denna 
punkt, till exempel gällande möblering, olika möjligheter till avskildhet eller gemen-
skap, hylluppställning, placering av material på andra språk, om det har en tydlig 
placering eller står undanskymt i ett hörn. 

Tidigare forskning visar på folkbibliotekets betydelse som mötesplats. Framför allt 
handlar det om funktionen som lågintensiv mötesplats, där människor med olika 
bakgrund, värderingar och åsikter får möjlighet att mötas och bygga upp socialt kapital i 
form av bridging, men också som högintensiv mötesplats där man kan möta likasinnade, 
människor som delar ens intressen och värderingar och därmed stärka de egna nät-
verken, sitt sociala kapital i form av bonding. Audunson (2012, s. 46) menar att bonding 
ofta sker naturligt och inte kräver några större insatser av samhället, medan bridging är 
svårare att åstadkomma och kräver mer insatser av samhället. Forskningen visar också 
att mindre filialer är särskilt betydelsefulla när det gäller skapandet av socialt kapital 
(Vårheim, 2011, s. 14). I det lilla sammanhanget är det lättare att bli sedd och igenkänd, 
att bygga relationer och skapa förtroenden.  

 

6.3 Värderingar, attityder och normer  
I det här avsnittet redogörs för informanternas tankar kring vilka värderingar, attityder 
och normer som styr deras arbete, framför allt deras bemötande av flyktingar och 
ensamkommande barn. 
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Mari ger uttryck för att värderingar, attityder och normer är något självklart: ”Grunden 
är självklart att alla ska få ett lika gott bemötande oavsett vem man är eller vad man har 
för problem.” Hon säger att bemötande är något de ofta talar om på biblioteket, men då i 
mer allmänna ordalag. När det någon gång uppstår problem kring bemötande av 
enskilda individer tas det upp till diskussion i personalgruppen. Inom ramen för det 
avslutade projektet var värderingar, attityder och normer inte något som diskuterades, 
utan det uppfattades även där som något självklart.  

Lenas svar visar på tankar liknande Marias: ”Alla bibliotekarier försöker ha en väldigt 
öppen och hjälpsam och serviceminded attityd.” Samtidigt funderar Lena på hur långt 
denna hjälpsamhet ska sträcka sig och antyder att det borde finnas andra inom 
kommunen som borde hjälpa till med vissa frågor. Hon anknyter till tankarna kring 
behovet av någon slags ”medborgarkonsulent” (avsnitt 6.1.5). 

Anna säger att biblioteket har en allmän värdegrund som är den samma för alla 
kommunens verksamheter. Dess praktiska betydelse för biblioteket diskuteras ofta inom 
personalgruppen, men den innehåller inget specifikt om attityder till flyktingar och 
invandrare, vilket de inte heller har diskuterat särskilt. Anna tycker att olika värderingar 
och attityder mest avspeglar sig i viljan att utföra olika uppgifter. Till exempel vill 
bibliotekarierna generellt sett hellre ha referensfrågor och utföra avancerade informa-
tionssökningar än att kopiera dokument eller låsa upp toaletten. Hur man ska se alla 
frågor som lika viktiga arbetar de mycket med. 

Carina säger att de regelbundet talar om bemötande på hennes bibliotek, både inom 
personalgruppen i stort och som en punkt på alla medarbetarsamtal. Men hon ser det 
inte som ett problem. ”Alla vi som jobbar här vet ju var vi befinner oss”, säger hon. 
Samtidigt är det viktigt att tala om det, att rannsaka sig själv och hjälpa varandra när 
svåra situationer uppstår. Ibland tycker hon sig uppleva att personal intar ett ovanifrån-
perspektiv gentemot flyktingar, att man ser ner på och tycker synd om vissa besökare.  

Britta menar att det inte är självklart att alla i personalgruppen tänker lika och hon är 
klar över att det inte heller går att ändra på människor, men att det är viktigt att det finns 
en gemensam värdegrund som ständigt är föremål för diskussion. Det är smärtsamt men 
nödvändigt att upptäcka att vi alla har fördomar, säger hon. Hon talar om vikten av att 
reflektera över vilka som är bibliotekets målgrupp, för vilka det är som folkbiblioteket 
arbetar. Det handlar om att se människorna som kommer in genom dörren, att ge dem 
en chans att bli lyssnade på, att försöka förstå och att bli förstådd. Som chef vill hon 
föregå med gott exempel och skapa en anda av förväntan hos sina medarbetare.  

För Arsu tycks dessa frågor vara så självklara att hon har svårt att förstå vad jag menar. 
Kanske beror det på viss språkförbistring eller att hon är så pass ny, både i Sverige och 
på sin arbetsplats. För henne är det självklart att hon alltid vill hjälpa så mycket hon 
kan. Hennes kollegor kontaktar alltid henne när de har besökare vars språk hon talar. 
”Jag finns där för dom hela tiden.”  

Vikten av fortbildning och kontinuerliga diskussioner kring värderingar och attityder är 
ett återkommande tema i tidigare forskning. De värderingar, attityder och normer som 
styr folkbibliotekariers arbete i allmänhet och i förhållande till flyktingar och ensam-
kommande barn i synnerhet är grundläggande för ett framgångsrikt arbete. För några av 
mina informanter tycks det självklart att bibliotekarier alltid ger alla besökare samma 
goda service och att alla bemöts med samma respekt, medan andra är något mer efter-
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tänksamma och menar att denna fråga ständigt behöver vara föremål för diskussion, 
personlig eftertanke och självkritisk analys. Det finns tecken på att vissa besökare eller 
vissa uppgifter betraktas annorlunda, som mindre viktiga. Som redan nämnts (avsnitt 
6.2.2) kan oönskade konsekvenser i form av raserad tillit bli följden av ett oreflekterat 
bemötande, att de ensamkommande barnen inte blir sedda och bekräftade, eller att de 
upplever sig negativt särbehandlade.   

 

 

7. Slutsatser och diskussion  

I detta avslutande kapitel presenterar jag slutsatser dragna från resultaten av min 
undersökning för att därefter diskutera några svårigheter jag mött och slutligen nämna 
några förslag till fortsatt forskning.   

 

7.1 Slutsatser 
Folkbibliotekarierna har en rad olika funktioner, redskap och samarbetsparter i sitt 
arbete med flyktingar och ensamkommande barn. Tidigare forskning och min under-
sökning visar i stort samstämmiga resultat. Folkbiblioteken har en varierad program-
verksamhet, omfattande samlingar och ett antal samarbetsparter som alla på olika sätt 
bidrar till flyktingars och ensamkommande barns möjligheter att utvecklas och etableras 
i ett nytt land genom att öka deras mått av socialt kapital och därigenom minska risken 
för social exkludering.  

Kanske hade det varit mer relevant att ställa frågan hur folkbibliotekarierna gör i stället 
för frågan om vad de gör. Under arbetet med den här uppsatsen har två vägar att gå när 
det gäller folkbibliotekariernas arbete med flyktingar och ensamkommande barn 
utkristalliserats:  

1. Att ha särskilda verksamheter och utbud för vissa utsatta grupper, vilket är helt i 
överensstämmelse med bibliotekslagens ord om att prioritera minoriteter samt 
barn och unga. Samtidigt riskerar detta att leda till negativ särbehandling, att 
cementera utanförskapet i stället för att minska den sociala exkluderingen.    

2. Alternativet är att ha verksamheter och utbud för alla, där alla betraktas som 
jämlika och där alla olika typer av verksamheter ingår som ordinarie och 
självklara delar i en hel och integrerad verksamhet, vilket enligt Vårheim (2011) 
ger bättre förutsättningar för ökat socialt kapital och minskad social exkludering. 

Dervin et al. beskriver bibliotekens roll i denna fråga på ett likartat sätt i artikeln The 
burden of being special (2006, s. 261):  

Bottom line, the question is not how to serve the needs of special 
populations but how to serve the needs of all users both efficiently and 
effectively and in ways that recognize the needs of individuals in their 
varying states of being […] 

I IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest (2006) uttrycks följande hållning om 
bibliotekens mångkulturella och mångspråkliga arbete:  
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Verksamheten i form av biblioteks- och informationstjänster för kulturellt 
och språkligt heterogena samhällen är central, inte något ”separat” eller 
”extra” […]  

Med detta sagt går jag vidare till att beskriva de viktigaste slutsatser jag dragit av min 
undersökning, strukturerat utifrån mina forskningsfrågor. 

 

7.1.1 Värderingar, attityder och normer 
Kanske handlar det inte för folkbibliotekarierna om att välja den ena eller den andra 
vägen, utan snarare om två olika synsätt som jag menar kan kombineras och 
komplettera varandra. Jag har funnit det vara centralt att personalen ständigt reflekterar 
och diskuterar kring vilka värderingar och attityder som styr deras prioriteringar, 
agerande, verksamheter och bemötande. Det kan inte tas för självklart att folk-
bibliotekarier går fria från risken att utöva diskriminering. Det handlar om att se alla 
verksamheter och funktioner som delar av en helhet, såväl service som riktar sig till alla 
typer av användare som den som riktar sig till speciella användargrupper.  

Behovet av medveten reflektion kring bemötande av flyktingar och ensamkommande 
barn hos folkbibliotekarier har blivit tydligt under mitt arbete, vilket förvånat mig något. 
Att diskriminering och rasism är en aktuell fråga som behöver medvetandegöras även 
bland bibliotekarier tyder dock även det faktum på att föreningen Bibliotek i Samhälle 
(BiS) nyligen uppdragit åt två erfarna bibliotekarier att arbeta fram ett antal punkter att 
användas som stöd för biblioteksarbete i denna fråga (Säg inte att rasismen finns någon 
annanstans – bibliotekens antirasistiska arbete, 2013). 

 

7.1.2 Funktioner, redskap och problem 
Den programverksamhet folkbibliotekarierna anordnar i form av till exempel språk-
kurser, språkcaféer och läxhjälp fyller en viktig funktion när det gäller att på olika sätt 
utrusta flyktingar och ensamkommande barn med möjligheter till inkludering i sam-
hället. De ges möjlighet till språkinlärning vilket ger dem redskap till kommunikation 
med såväl företrädare för samhällets institutioner som med enskilda medborgare; de får 
stöd vid kunskapsinhämtning till hjälp för vidare studier och så småningom arbete.  

Samlingarna är ett av folkbibliotekariernas viktigaste redskap i arbetet med flyktingar 
och ensamkommande barn. Det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad om situationen i 
omgivande samhälle och göra vad man kan för att ha ett mediebestånd som är aktuellt 
och tillgängligt och som motsvarar behoven i form av material till både nytta och nöje, 
på olika språk och i olika format. Värt att notera är också att själva det faktum att 
biblioteket har material på flyktingars och ensamkommande barns eget språk inger 
respekt och förtroende. 

Personalen utgör naturligtvis i sig ett annat mycket viktigt redskap. Folkbibliotekarier 
kan vara bland de första officiella representanter för en samhällsinstitution som 
flyktingar och ensamkommande barn möter och deras handlande och bemötande ger 
förutsättningar för att förtroende kan skapas. Utformningen av lokalerna och 
öppettiderna har också betydelse. En öppen och välkomnade atmosfär skapas av 
personal och lokaler tillsammans. 
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En annan viktig men enligt min undersökning ofta bortglömd och förbisedd roll som 
folkbibliotekarier har gäller att lyfta intresset för sitt yrke som en tänkbar yrkesbana för 
individer med icke-svensk bakgrund, till exempel i kontakt med praktikanter och 
arbetsförmedlare. I kombination med en större medvetenhet om flerspråkighetens 
betydelse vid rekrytering, både av bibliotekspersonal till folkbiblioteken och av 
studenter till bibliotekarieutbildningarna, kan det på sikt bidra till bättre möjligheter att 
anställa personal med mångkulturell bakgrund på folkbiblioteken. När det gäller förut-
sättningar att skapa tillit och ökat socialt kapital hos biblioteksanvändare i allmänhet 
och hos flyktingar och ensamkommande barn i synnerhet är betydelsen av en väl 
sammansatt och heterogen personalgrupp entydig. 

När det gäller vilka problem folkbibliotekarierna möter i arbetet med ensamkommande 
barn överensstämmer resultaten från min undersökning väl med tidigare forskning. 
Problemen gäller ofta tillgång till resurser. Det handlar om tillgång till så vitt skilda 
saker som tid för dialog, samarbete och långsiktig planering, pengar till uppbyggnad av 
relevant mediebestånd och kunskap inom flera olika områden. Det kan gälla kunskap 
att tala olika språk, hur hantera analfabetism, asylärenden, psykiska problem och en rad 
andra frågor knutna till ensamkommande barns vardagsproblem, som vanligtvis inte 
ligger inom professionens kompetens, men som folkbibliotekarier ändå ställs inför. En 
av informanterna menar dock att det på hennes bibliotek snarare handlar om brist på 
samordning och engagemang än brist på pengar. Jag påminns om frågan som Andersson 
& Skot-Hansen (1994, s. 255f) ställer huruvida bibliotekarier måste vara eldsjälar och 
svaret som ges: ”Nej, men det hjælper!” Men utan stöd och tilldelning av tillräckliga 
resurser från politiker och andra ansvariga hjälper det inte i längden. 

 

7.1.3 Samarbetsparter och styrdokument 
Vikten av samarbete och samverkan på olika nivåer framkommer tydligt både i tidigare 
forskning och i min undersökning. Av de många olika samarbetsparter folkbibliote-
karierna har är skolan sannolikt den viktigaste när det gäller de ensamkommande 
barnen. Problem i samarbetet uppstår inte sällan på grund av bristande resurser både i 
form av personal, tid och pengar. Jag menar att det är av vikt att samarbete finns 
inskrivet i aktuella styrdokument, så att folkbibliotekarier får stöd för en målmedveten 
satsning på fungerande samarbete i lokalområdet, och att de ensamkommande barnen 
därmed kan ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och etableras. Samarbete är 
inte bara avgörande för resultaten utan är i sig också förtroendeskapande och ökar 
måttet av tillit både hos berörda parter och hos barnen.  

Vikten av samverkan med flyktingarna och de ensamkommande barnen själva är inte att 
förglömma. Det handlar både om att genom dialog öka förtroendet för biblioteket och 
förståelsen för deras behov och om att ta tillvara den kunskap de har, inte minst när det 
gäller andra språk än svenska. Ungdomsguider, brukarråd och hjälp vid urval och inköp 
är några konkreta exempel på hur detta kan gå till, funktioner som samtidigt som de 
bidrar till att stärka bibliotekets utbud och verksamhet kan ge flyktingar och ensam-
kommande barn en möjlighet att känna sig efterfrågade och bekräftade i en annan roll 
än den som flykting.  

Bibliotekslagen, biblioteksplaner och andra eventuella styrdokument bör vara tydligt 
formulerade och ge folkbibliotekarierna stöd för den mångkulturella verksamheten. En 
större medvetenhet hos kommunledning och ansvariga politiker om folkbibliotekens 
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möjligheter att bidra till social inkludering uttryckt i till exempel biblioteksplaner skulle 
kunna ge bättre förutsättningar både för tilldelning av resurser och för möjligheter till 
långsiktig planering, vilket forskning visat vara centralt. Bibliotekarier i ledande 
befattningar har en viktig roll att synliggöra folkbibliotekens betydelse för flyktingars 
och ensamkommande barns utvecklingsmöjligheter och etablering i samhället. 

Sammantaget visar tidigare forskning och min empiri att folkbibliotekarier har mycket 
goda möjligheter att öka graden av tillit och socialt kapital hos flyktingar och ensam-
kommande barn och därmed minska risken för social exkludering. Det är framför allt 
lågintensiva mötesplatser, av vilka folkbiblioteket är en av få i det moderna samhället, 
som ger utrymme för skapande av bridging, den gränsöverskridande och brobyggande 
formen av socialt kapital. Folkbiblioteket är en mötesplats på tvärs av språk, etnicitet 
och kultur, där flyktingar och ensamkommande barn kan möta människor med annan 
bakgrund än deras egen. De kan möta förståelse och själva förstå hur samhället 
fungerar, dess grundläggande normer och värderingar, vilka rättigheter och vilket ansvar 
de har och slutligen känna sig som fullvärdiga medborgare. Dock tycks politiker och 
andra beslutsfattare i hög grad se folkbibliotekarier som tillhandahållare av böcker och 
inte se deras fulla potential, vilket gör att de fortsatt till stor del är en underutnyttjad 
samhällsresurs när det gäller att bidra till flyktingars och ensamkommande barns 
utvecklingsmöjligeter och etablering i samhället. Folkbiblioteken har strukturen, 
lokalerna, verksamheterna, samlingarna och personalen med kompetens att förmedla 
information till både nytta och nöje. De utgör goda arenor för integration genom de 
många olika möjligheter till social inkludering de erbjuder, så att varje invånare i 
samhället på sikt kan bli ”et helt og integrert menneske” (Audunson, 2012, s. 58). 

 

 

7.2 Diskussion 
Det har visat sig att min undersökning till stor del kommit att handla om flyktingar i 
allmänhet och om ensamkommande barn i mindre grad än jag hoppats, trots att det var 
min målsättning. 

När jag påbörjade arbetet med uppsatsen var jag till viss del medveten om de problem 
det skulle kunna innebära att studera gruppen ensamkommande barn. Kanske hade jag 
inte riktigt förstått vidden av problemet. De särskilda boenden som tidigare samlade ett 
antal ensamkommande barn under samma tak på ett antal platser i Sverige har alltmer 
försvunnit i takt med att Migrationsverket lämnat över ansvaret för mottagandet till 
kommunerna, som nu så långt det är möjligt försöker placera barnen i familjehem. Detta 
medför att barnen blir mer geografiskt utspridda än tidigare och inte särskilt ofta upp-
träder i form av en specifik grupp på folkbiblioteket. Detta innebär i sin tur att folkbib-
liotekarier endast i enstaka fall arbetar med just ensamkommande barn som en särskild 
målgrupp. Min informant Carina ger tydligast uttryck för detta när hon säger ”Vi pratar 
inte om dom som ensamkommande barn”. De betraktas i hög grad som några i mängden 
av alla de besökare som kommer till folkbiblioteket. Skillnader finns dock mellan 
mindre orter där det finns enstaka ensamkommande barn och större städer där de är fler.  

Jag har motiverat relevansen för min undersökning bland annat genom att hävda att 
ensamkommande barn är särskilt utsatta och därför i behov av särskilda insatser från 
folkbibliotekariernas sida. Det håller jag fast vid, även om jag samtidigt förstått att de 
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ensamkommande barnen i vissa fall kan anses ha en fördel jämfört med dem som 
kommer tillsammans med sin familj, nämligen att de får en god man utsedd till sin 
hjälp. Jag har också blivit uppmärksam på den risk för negativ särbehandling som kan 
föreligga när en specifik grupp utpekas. Samtidigt vill jag hävda att just det faktum att 
barnen är ensamkommande, utan det skyddsnät som en familj utgör alldeles särskilt i de 
länder från vilka de flesta ensamkommande barn härstammar, i många fall får svåra 
konsekvenser för dem. De problem som de flesta flyktingar möter blir för ensam-
kommande barn utan säkerhetsnät i form av familj accentuerade och påverkan på dem 
blir ofta större än för dem som har en familj till sitt stöd. Att de allra flesta är i åldern 
16-17 år, en särskilt svår tid för de flesta unga när det gäller frågor kring identitets-
skapande och steget in i vuxenvärlden, gör inte problemen för de ensamkommande 
mindre, tvärtom.  

Vid slutet av mitt arbete kan jag konstatera att min undersökning troligen hade vunnit i 
analytiskt djup på att ha en mindre bredd. Jag har försökt besvara ett flertal frågor, som 
visserligen hör nära samman, men vars omfång samtidigt gjort det svårt att inom ramen 
för en studie av den här omfattningen gå riktigt på djupet med. Behov av mer forskning 
har blivit tydligt och några förslag till fortsatt forskning följer nedan. 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning  
För att få förstahandskunskap om de ensamkommande barnens egna upplevelser av och 
förväntningar på folkbiblioteket och dess betydelse för deras utvecklingsmöjligheter och 
etablering i samhället skulle djupintervjuer direkt med några individer ur denna grupp 
vara klargörande, trots de speciella utmaningar ett sådant arbete skulle innebära.  

Djupintervjuer med ansvariga kommunpolitiker skulle öka kunskapen om vad som 
ligger till grund för deras prioriteringar och tilldelning av resurser till folkbiblioteken, 
eventuellt tillsammans med närläsning och analys av biblioteksplaners och andra 
styrdokuments formuleringar och dessas betydelse för folkbiblioteksverksamhetens 
olika delar. Är det vackra ord av visionär karaktär, uttryck för konkreta 
uppföljningsbara mål eller något annat?  

Forskning visar att mindre biblioteksfilialer i människors närområde har särskilt goda 
förutsättningar att se och möta nyanländas behov. Samtidigt visar statistiken att antalet 
filialbibliotek stadigt minskar i Sverige. För att förstå betydelsen av detta för flyktingars 
och ensamkommande barns utvecklingsmöjligheter och etablering krävs mer forskning.  

En av mina informanter tog upp problemet med ökade kostnader för att utveckla 
mediebeståndet när varje titel numera efterfrågas i flera olika format, som lättläst, 
Daisy, e-bok och eventuella översättningar. Huruvida detta leder till att titelbredden på 
sikt minskar vore en intressant fråga att studera närmare, samt vilka konsekvenser det i 
så fall kan få för flyktingars och ensamkommande barns behov. 

Både tidigare forskning och min undersökning visar på betydelsen av en heterogen 
sammansättning av bibliotekspersonalen och pekar samtidigt på svårigheterna att 
rekrytera bibliotekarier med icke-svensk bakgrund. Hur högskolor och universitet 
arbetar med att rekrytera studenter med annat förstaspråk än svenska till bibliotekarie-
utbildningarna vore av intresse att undersöka, liksom vad som görs för att underlätta 
validering av utländska bibliotekarieexamina. Vad verksamma inom professionen gör 
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för att marknadsföra bibliotekarieyrket i olika sammanhang vore en annan närliggande 
fråga för fortsatta studier. 
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Sammanfattning    

Syftet med min undersökning har varit att skapa mer kunskap om vad folkbibliotekarier 
gör för att möta ensamkommande barns behov och på så sätt bidra till deras utveck-
lingsmöjligheter och etablering i Sverige. För att undersöka det beskrivna problemet har 
jag arbetat med följande forskningsfrågor. Särskilt fokus har lagts på ensamkommande 
barn:  

• Vilka är svenska folkbibliotekariers viktigaste funktioner i arbetet med att möta 
flyktingars behov? Vilka redskap använder de sig av? Vilka problem möter de? 

• Vilka tankar har folkbibliotekarier om de värderingar, attityder och normer 
som styr deras arbete?                                         

• Vilka samarbetsparter och styrdokument finns att förhålla sig till? Vilka 
resurser finns att tillgå? 

Metod: Genom djupintervjuer med sex folkbibliotekarier som arbetat eller arbetar med 
ensamkommande barn har jag försökt lägga en pusselbit till den samlade kunskap som 
finns på området. Empirin har analyserats tematiskt med följande begrepp som 
analytiska verktyg: socialt kapital och social exkludering.  
Resultat: Ensamkommande barn möter en rad olika utmaningar som folkbiblioteken 
har goda möjligheter att hjälpa dem med. Det främsta redskapet är personalen själv, 
därefter följer samlingarna, som först och främst bör innehålla olika medier till hjälp för 
språkinlärning och annan kunskapsinhämtning. De många olika programaktiviteterna, 
såsom biblioteksvisningar, språkcaféer och läxhjälp är viktiga funktioner som på olika 
sätt bidrar till barnens utvecklingsmöjligheter och till att skapa tillit, både mellan individ 
och institution och mellan individer ur olika grupper i samhället. Tillit är en viktig 
förutsättning för skapandet av socialt kapital, som i sin tur är en bidragande orsak till 
minskad social exkludering. De bibliotekarier jag intervjuat har med två undantag inga 
extra resurser att tillgå för att möta de ensamkommande barnens behov, förutom vid 
särskilda projekt. De styrdokument informanterna har som stöd för arbetet är av 
varierande slag. Tydligt är dock att arbetet skulle vinna på mer långsiktig planering. 
Samtliga informanter har en rad samarbetsparter i lokalsamhället, både 
samhällsfunktioner och frivilligorganisationer, men samarbetet fungerar inte alltid så 
bra och det behöver lyftas. Bibliotekarier anses allmänt vara mycket serviceinriktade, 
vilket mina informanter också gett uttryck för, men det betyder inte att värderingar och 
attityder inte behöver diskuteras för att undvika eventuell diskriminering eller 
ovanifrånperspektiv i bemötandet av ensamkommande barn och flyktingar, vilket kan 
leda till minskad tillit och ökat utanförskap. 
Begränsningar: Det har visat sig svårt att studera ensamkommande barn specifikt. Ofta 
har diskussionerna kommit att handla om flyktingar i allmänhet, av vilka de 
ensamkommande barnen utgör en speciellt utsatt del. De ensamkommande barnen är 
geografiskt utspridda, besöker biblioteket tillsammans med andra och är svåra att 
identifiera som grupp, vilket flera av informanter uttryckligen också säger att de inte 
gör. Studien är begränsad, lokal och situerad och därför inte generaliserbar i någon 
högre grad, vilket inte heller varit syftet.  
Slutsatser: Det tycks finnas två olika vägar att gå när det gäller hur folkbibliotekarierna 
arbetar för att möta ensamkommande barns behov: antingen anordnas särskild 
verksamhet för just denna grupp, i enlighet med bibliotekslagens intentioner men med 
risk för negativ särbehandling, eller också låter man denna verksamhet ingå som en 
integrerad del i ordinarie verksamhet, vilket kan ge bättre resultat när det gäller social 
inkludering.  
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Bilaga 1: Intervjuguide    

 

Bakgrund – inledande frågor 

Ålder:    

Hemspråk el. förstaspråk: 

Utbildning:    

Arbete/arbetsplats: 

Typ av bibliotek/ansvarsområde: 

Huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvarsområden: 

Hur länge har du arbetat i yrket/på den här arbetsplatsen: 

Tidigare yrkeserfarenhet: 

 

Kärnfrågor 

Har du kontakt med ensamkommande barn i ditt arbete?  

- Om ja, hur ofta? 
- Ungefär hur många är de? I vilka åldrar? 
- Pojkar/flickor? 
- Vilka länder kommer de huvudsakligen ifrån? 
- Läskunnighet? 
- Vad gör de på biblioteket? 

Hur kommunicerar du med dem? 

Hur får ni information om att det finns ensamkommande barn i ert ansvarsområde? 
Vilka språk som är aktuella i en viss tid? 

Vet du hur de får information om att biblioteket finns och vad de kan få hjälp med där? 

Vad upplever du är deras främsta behov när de kommer till biblioteket? 

Vilka möjligheter har ni att hjälpa dem med det de efterfrågar? Berätta! 

När det gäller ert bestånd – hur är det uppbyggt i förhållande till vad denna grupp 
efterfrågar? 

Har ni särskild verksamhet för denna målgrupp? Andra flykting- eller 
invandrargrupper? I så fall, vilken typ av verksamhet?  

Får ni särskilda/extra resurser för detta arbete?  
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Känner du till om er kommun har en biblioteksplan? Finns detta arbete i så fall inskrivet 
där? Finns det andra skäl till att du gör det du gör?  

Hur ser personalgruppen ut när det gäller språklig och kulturell mångfald? 

Diskuterar ni frågor kring bemötande av denna grupp specifikt? Värderingar, normer 
och attityder i personalgruppen? Tror du det finns behov av det?  

Har du fått någon kompetensutveckling inom detta arbetsområde? Finns utbyte av 
kunskap och erfarenheter med andra bibliotek i staden/området/regionen?  

Samarbetar du med andra samhällsfunktioner/organisationer/föreningar i det här 
arbetet? I så fall vilka? På vilket sätt? Hur fungerar det?  

 

Avslutande frågor 

Finns det något du vill tillägga angående det vi talat om idag? Har jag förbisett något 
viktigt? 

Kan jag kontakta dig igen om jag behöver utveckla eller förtydliga något? 

 

TACK för din medverkan! 

 

 


