
 

 

 

Kandidatuppsats 

Folkbibliotekens arbete med 

digital delaktighet 
En intervjustudie med bibliotekspersonal 

 

Författare: Caroline Pekkala och 

Mari Suneson 

Handledare: Sara Ahlryd och Lars 

Seldén 

Examinator: Magnus Torstensson 

Termin: VT17 

Ämne: Biblioteks- och 

informationsvetenskap 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2BO01E 



  
 

i 
 

Abstract 
Due to the everyday life becoming more digitalized digital inclusion has become an 

important part of being included in the democratic society. Therefore it’s also a part of 

the public libraries’ democratic mission. The aim of this study is to examine the 

opinions that Swedish public library staff have about digital inclusion and how they 

carry out the task of making users digitally included. The research questions examine 

what the library staff thought about their role regarding the work to promote digital 

inclusion, how they promote it, what challenges they face, and how they interpret the 

concepts of the digital divide and digital inclusion. The theoretical framework is based 

on Ruiu and Ragnedda’s theory about the two levels of the digital divide, Usherwood’s 

theory about the social role of public libraries, and Warshauer’s model of ICT access. 

By interviewing library staff we found that they consider their role in promoting digital 

inclusion to consist of a democratic role and an educational role. They consider the 

digital divide to be consistent of two levels: a physical and a psychological. They deem 

that a person needs to have both access to digital instruments and know how to use them 

to be digitally included. The library therefore offers both access to digital instruments 

and teaches the users how to utilize them. The challenges that they face includes not 

being able to meet the user’s needs, being unable to reach all users, the staff’s 

competence and attitude, and a lack of economic resources.   
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1 Inledning 
I dagens samhälle digitaliseras vardagslivet allt mer. Saker som att handla mat, betala 

räkningar och lämna in barnens schema till förskolan kan skötas digitalt. Det är inte 

bara i dessa vardagliga sysslor som digitaliseringen är påtaglig. Många organisationer 

presenterar idag sin information på webbsidor och kan på så vis nå ut till en större 

massa. Även kontakt med myndigheter sker allt oftare digitalt, till exempel vid 

deklaration eller sökande av bostadsbidrag. Det är smidigt och tidseffektivt, men det 

förutsätter att människor har en god förmåga att använda och förstå den digitala 

tekniken. Detta är således en förutsättning för att kunna ta del av en stor del av dagens 

samhälle. 

 

Därför är vi intresserade av att undersöka vilken roll som folkbiblioteken har i att göra 

befolkningen mer digitalt delaktig. Detta genom att intervjua personal på folkbibliotek 

som har hand om aktiviteter som erbjuder digital hjälp. Vi vill undersöka vad personal 

på folkbibliotek har för uppfattningar om digital delaktighet och hur de arbetar med det i 

sin vardag. Eftersom digital delaktighet är av så stor betydelse i samhället idag anser vi 

att det är viktigt att ta reda på hur en sådan aktör arbetar för att minska det digitala 

utanförskapet och ge de som befinner sig i utanförskapet en chans att ta sig tillbaka in i 

samhället. Det är också viktigt att få reda på hur de som arbetar på biblioteken uppfattar 

sin roll.    

 

1.1 Bakgrund 
Medborgare har i dagens Sverige i hög grad tillgång till internet. 92 % av befolkningen 

har idag en dator. Trots detta är det många som blir utanför. Fortfarande är det 7% av 

befolkningen som inte har tillgång till internet. Ytterligare cirka 4%, motsvarande 

332 000 personer, använder inte internet mer än någon gång i månaden, och är alltså 

inte särskilt delaktiga i internetsamhället. Dessa människor som inte är delaktiga i 

internetsamhället hamnar också utanför samhället i övrigt, eftersom de inte har tillgång 

till de digitala resurser som blir allt viktigare. Det är framförallt de som är 65 år och 

över, men det finns några procent i alla åldersgrupper, som inte använder internet. Det 

har tidigare funnits en skillnad mellan män och kvinnor användande av internet, men 

den har i dagsläget utjämnats. Det främsta skälet till att inte använda internet är 

ointresse. Det näst största skälet är att tekniken upplevs för krånglig, där den bristande 

kunskapen inom hantering av datorer är en bidragande faktor (Davidsson & Findahl, 

2016, s. 83, 109-110).  

 

Arbetet med att främja digital delaktighet handlar om mer än att tillhandahålla de 

digitala verktyg som behövs, som till exempel datorer med internettillgång eller gratis 

wifi. Det är även viktigt att det finns personal som kan stödja användarna i deras lärande 

(Stevenson & Domsy, 2016, s. 381). För att få de människor som befinner sig i det 

digitala utanförskapet att bli digitalt delaktiga behövs därför aktiviteter som möter 

användarnas behov.Aktiviteter behövs både för de användare som är ointresserade och 

för de användare som inte förstår tekniken. I och med att folkbiblioteken har ett 

demokratifrämjande uppdrag, att få användare att bli delaktiga i samhället, är det viktigt 

för folkbiblioteken att erbjuda aktiviteter som främjar digital delaktighet. Detta eftersom 

den digitala delaktigheten är en viktig del i att alla ska få samma förutsättningar att vara 

delaktiga i samhället. Arbetet med digital delaktighet kan också kopplas samman med 

det kulturförmedlande uppdraget, genom att folkbiblioteken visar för de som är 

ointresserade av att använda digitala verktyg att kulturen som de är intresserade av 

också finns digitalt. Om en användare inte är intresserad av de digitala verktyg som 
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finns, men är intresserad av virkning kan biblioteken under aktiviteter som 

handarbetsverkstäder ha information om hur det går att hitta mönster och 

instruktionsvideor på nätet. Genom att ge användarna information om kopplingen 

mellan deras intresse och digitala verktyg bidrar folkbiblioteken också med att 

tillgängliggöra kultur som användarna förmodligen inte hade hittat själva. 

 

1.2 Centrala begrepp  
Begreppet digitalisering är ett centralt begrepp för forskningsområdet och vår uppsats. 

Vi använder detta begrepp i två olika bemärkelser: dels för att beskriva den 

digitalisering av analogt material som sker inom olika institutioner, till exempel när 

bibliotek skannar in gamla dokument för att bevara och göra dem mer tillgängliga, dels 

för att beskriva en samhällelig process där allt fler tjänster flyttas till att utföras digitalt. 

I statens offentliga utredning (SOU 2014:13) benämns dessa två bemärkelser av 

digitalisering som informationsdigitalisering, det vill säga när analog information förs 

över till digital form, och samhällelig digitalisering, som går ut på att det digitala blir en 

integrerad del av samhället i stort (s. 28-29). Denna undersökning kommer framförallt 

att fokusera på den samhälleliga digitaliseringen.  

 

Tre centrala begrepp som är viktiga inom forskningsfältet är den digitala klyftan, Digital 

Literacy och digital delaktighet. Den digitala klyftan förklaras som klyftan mellan de 

som har tillgång och de som inte har tillgång till internet vilket kan bero på olika 

faktorer som utbildning, ålder, språk etcetera. Eftersom den digitala tekniken har 

utvecklats går det inte längre att dela upp mellan de som har och inte har tillgång till 

internet. Det krävs också mer av användarna, såsom att ha höghastighetsinternet och 

förmåga att förstå den digitala utvecklingen. Digital Literacy syftar på de förmågor som 

krävs för att förstå den digitala tekniken, som att förstå det digitala språk som används 

inom teknologin. Digital delaktighet syftar på de strategier som skapats för att öka 

Digital Literacy och minska den digitala klyftan (Real, Bertot & Jaeger, 2014, s. 8). Att 

vara digitalt delaktig innebär att vara en del av det digitala samhället. För att vara 

digitalt delaktig krävs tillgång till informations- och kommunikationstekonologi (IKT) 

och förståelse för hur detta fungerar (Jaeger, Bertot, Thompson, Katz, & DeCoster, 

2012, s. 6).  

 

Ett viktigt begrepp som är motsatsen till digital delaktighet är digitalt utanförskap. Med 

detta menar vi personer som, av olika skäl, inte kan eller vill ta del av den information 

som finns tillgänglig digitalt och därför hamnar utanför det digitala samhället. Det 

digitala utanförskap som personer kan hamna i delar Wilhelm (2000) upp i en modell 

med fem olika dimensioner av utanförskap, efter en periferi-centrumskala. Modellen 

delar upp dimensionerna efter samspelet mellan tre olika faktorer som anses essentiella 

för att kunna vara delaktig i det sociala och ekonomiska livet i samhället. Dessa är 

uppkoppling, stadig tillgång till informationsteknologi och idén om information som en 

sak som produceras och konsumeras. Det är inte bara tillgång till avancerad teknik som 

avgör om en person kan vara helt delaktig i det digitala politiska samhället, eller om den 

hamnar i ett digitalt utanförskap. Även faktorer som Literacy, språk och 

informationssökning är viktiga (s. 68, 73, 79). Det digitala utanförskapet kan leda till att 

en person befinner sig utanför hela samhället, eftersom mycket idag utförs digitalt. 

Detta gäller exempelvis vid bokning av biljetter via SJ eller vid betalning av räkningar.   

 

Ett annat begrepp som används frekvent i denna uppsats är informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT). Det finns olika kategorier av IKT. Den brukar 

vanligtvis delas in i tre grupper; teknologi som lagrar information, teknologi som 
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kalkylerar/transformerar information och teknologi som sänder och kommunicerar 

information. Det är teknologi som sänder och kommunicerar information som de flesta 

studier inom forskningsfältet fokuserar på. Denna teknologi innefattar bland annat 

internetabonnemang, mobiltelefoner, surfplattor och datorer (Hilbert, 2011, s. 719). 

Denna kategori är den som det syftas till när vi använder begreppet IKT i uppsatsen. 

 

1.3 Problemformulering 
Samhället har genomgått en digitalisering och många tjänster kan skötas via webben. 

Thompson (2008) påpekar att en viktig växande aspekt av att kunna vara delaktig och 

inkluderad i det demokratiska samhället består av tillgång till och förståelse av den nya 

digitala tekniken. Detta beror bland annat på att det finns information som inte går att få 

åtkomst till utan att ha tillgång till IKT (s. 97, 101, 104).  

 

Biblioteket är en av de samhällsinstitutioner som har förändrats i och med 

digitaliseringen. Digitaliseringen kräver att användarna kan hantera de digitala verktyg 

som behövs för att ta del av det material och de digitala tjänster som biblioteket 

tillhandahåller. Annars innebär digitaliseringen ett hinder för tillgängligheten. För att få 

tillgång till detta är det därför viktigt att användarna är digitalt delaktiga, biblioteken 

behöver därför hjälpa de användare som befinner sig i det digitala utanförskapet 

(Cancro, 2016, s. 57).   

 

Människor med samma åsikter kan också använda internet för att mobilisera sig och 

försöka påverka omvärlden med hjälp av information på webbsidor. För att kunna vara 

delaktig i samhället är det därför viktigt att kunna hantera den digitala tekniken, annars 

finns det en stor risk för att hamna utanför i informationssamhället. Detta gör digital 

delaktighet till en viktig del av bibliotekets verksamhet eftersom bibliotekets ändamål är 

att:   

 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja 

litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 

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

 

Eftersom biblioteken har som ändamål att göra information tillgänglig för alla och 

främja det demokratiska samhället, är digitalt utanförskap ett viktigt problem för 

biblioteken att arbeta med. Detta innefattar arbetet som folkbiblioteken har med sina 

prioriterade grupper, till exempel tjänsten Legimus för de som har läs- och 

skrivsvårigheter och digitala tidskrifter samt dagstidningar från olika länder för de som 

talar språk utöver svenska. De medborgare som inte är digitalt delaktiga får inte samma 

möjligheter att vara delaktiga i det demokratiska samhället, eftersom många tjänster och 

mycket information bara finns tillgängliga digitalt (Warschauer, 2003, s. 30). Detta gör 

att digitalt utanförskap inte bara är ett viktigt problem för biblioteken, utan också för 

samhället och den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen. Det står 

också i bibliotekslagen att: “Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till 

litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik 

kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.” (SFS 

2013:801, paragraf 7). Detta påvisar att folkbiblioteken ska arbeta med att främja 

digitial delaktighet.  
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Problemet är att det idag finns människor som fortfarande inte har tillgång till internet 

och digitala verktyg, vilket också gör att de får svårare att vara delaktiga i samhället. Vi 

ska därför undersöka hur folkbiblioteken hanterar problemet med digitalt utanförskap 

och hur de arbetar för att få människor att bli digitalt delaktiga. Detta för att biblioteken 

ska arbeta med att verka för en jämlik spridning av information och kunskap. En aktör 

som arbetar med att göra människor digitalt delaktiga är följaktligen 

bibliotekspersonalen. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att se vilka uppfattningar bibliotekspersonal på folkbibliotek har om 

digital delaktighet och hur de arbetar med att få biblioteksanvändare digitalt delaktiga. 

 

Frågeställningarna lyder: 

 Hur ser bibliotekspersonalen på sin roll i arbetet med digital delaktighet?  

 Hur uppfattar bibliotekspersonal att de arbetar med digital delaktighet på 

folkbibliotek? 

 Vilka utmaningar upplever bibliotekspersonalen att de möter i sitt arbete med 

digital delaktighet?  

 Hur tolkar bibliotekspersonal begreppen den digitala klyftan och digital 

delaktighet? 

 

1.5 Avgränsning 
De avgränsningar vi har gjort i denna undersökning är att vi inte tagit med någon annan 

bibliotekstyp än folkbibliotek. När ordet bibliotek nämns är det således folkbibliotek 

som det syftar på. Den enda bibliotekspersonal som är med i vår undersökning är 

bibliotekspersonal som jobbar med någon form av digital hjälp på folkbiblioteket. Vi 

har inte intervjuat bibliotekspersonal som har andra ansvarsområden. Vi har inte utgått 

från användarnas eller politikernas perspektiv på digital delaktighet.  

  

2 Tidigare forskning 
Intresset för digital delaktighet och den digitala klyftan växte fram inom Information 

Behaviour-forskningen ur begreppet ”information poverty”. Detta begrepp grundar sig i 

att det finns en skillnad mellan vad olika grupper av människor har för kunskap. Dessa 

grupper delas upp efter variabler som utbildningsnivå, inkomst, kön, ålder etcetera. När 

denna skillnad är ihållande finns det ett så kallat kunskapsglapp mellan de olika 

grupperna. Tillståndet information poverty syftar då till när en viss grupp av 

befolkningen har ett permanent kunskapsglapp. Konceptet information poverty har i en 

mängd litteratur utforskats i samband med begreppen informationssamhället och den 

digitala klyftan (Case & Given, 2016, s. 119-122).   

 

2.1 Från digitala klyftan till digital delaktighet 

Begreppet den digitala klyftan användes för att beskriva de skillnader som finns mellan 

de som har tillgång till och de som inte har tillgång till datorer, internet och digital 

information. Intresset för den digitala klyftan växte fram på 1990-talet i och med att The 

World Wide Web spreds och började användas i allt högre grad. Denna framfart gjorde 

att en oro uppstod för vilka konsekvenser som en ojämn spridning av teknologin kunde 

medföra för befolkningen (Warschauer, 2010, s. 1551). Den digitala klyftan är dock inte 

ett endimensionellt fenomen utan brukar sägas bestå av tre olika aspekter: den globala 

klyftan, den sociala klyftan och den demokratiska klyftan. Den globala klyftan består av 
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skillnaderna i tillgång till digitala resurser mellan olika länder. Den sociala klyftan 

behandlar skillnader inom länder mellan de som är information rich och de som är 

information poor. Den demokratiska klyftan syftar på skillnaden mellan de som 

använder och de som inte använder digitala resurser för att vara delaktiga i det 

offentliga samhället (Norris, 2001, s. 4).  

 

Synen på vad tillgång innebär i relation till den digitala klyftan har förändrats över tid. 

Tillgång innebar till en början de som hade tillgång till datorer och internet. Fokus låg 

då på de som hade och de som inte hade fysisk tillgång till digitala enheter. Detta kom 

sedan att kritiseras för att vara en för enkel uppdelning. Fokus kom istället att innefatta 

flera variabler, till exempel psykisk förmåga att förstå och klara av det fysiska 

materialet (Warschauer, 2010, s. 1552). Enligt Hilbert (2011) leder den mängd variabler 

som kan spela in till att det är svårt att hitta en generell definition, eftersom den digitala 

klyftan ändras beroende på vem det är som undersöker den. Dessa skillnader i 

definitionen kan kategoriseras efter fyra val som gjorts av de forskare som undersöker 

den digitala klyftan: vilken typ av IKT som studeras, vilka subjekt som studeras, vilka 

variabler som har valts och vilken nivå av adaption som studeras. Med adaption menas 

vilken nivå av användning som personen har, från att bara ha tillgång till IKT till att 

kunna använda tekniken på ett effektivt och användbart sätt. Vilken definition som 

används påverkar både de resultat som forskningen får och de politiska åtgärder som 

utformas för att minska den digitala klyftan. Undersöks bara den fysiska tillgången till 

IKT minskar klyftan, men om graden av användning också tas i åtanke ökar klyftan (s. 

715, 719, 726, 728). Ett exempel på hur definitionen kan påverka forskningsresultatet är 

om en undersökning som studerar den digitala klyftan mellan studenter bara fokuserar 

på tillgången till datorer och visar att den digitala klyftan minskar, kan samma 

undersökning visa att den digitala klyftan ökar om den också skulle ta hänsyn till hur 

bra studenterna kan använda olika databaser i datorerna. Enligt Cancro (2016) finns det 

en konsensus mellan forskare om att den digitala klyftan nuförtiden betraktas som ett 

sociopolitiskt problem snarare än ett teknologiskt problem (s. 59). 

 

I och med att fokus gick från att bara innefatta den fysiska tillgången till att ta med grad 

av adaption kom andra begrepp att bli viktiga inom forskningsfältet. Ett sådant är 

Digital Literacy, vilket avser de förmågor och kunskaper som krävs för att hantera 

digitala verktyg (Real, Bertot & Jaeger, 2014, s. 8). Digital Literacy spelar en stor roll i 

de siffror som visar att den digitala klyftan ökar, fastän klyftan som speglar den fysiska 

tillgången till digitala verktyg minskar. Det vill säga att även om en person har fysisk 

tillgång till datorer eller andra digitala enheter behöver den också ha kunskap om och 

förståelse för hur dessa ska användas. Personen behöver också få hjälp att öva upp sina 

förmågor, eftersom detta är svårt att göra på egen hand (Cancro, 2016, s. 59). Enligt 

Bawden (2001) är Digital Literacy ett koncept som bygger på kunskap, uppfattningar 

och attityder, men det förutsätter också att vissa färdigheter behärskas. Literacy är också 

ett begrepp som förändras beroende på vilken kontext som det appliceras på. Detta beror 

på vad en person behöver kunna för att klara sig i det digitala informationssamhället, 

vilket kan variera från ett land till ett annat eller från en situation till en annan. Några av 

de färdigheter som Digital Literacy innefattar är att kunna hitta, granska och använda 

digital information som presenteras i olika format. Digital information är inte bara 

presenterad i text. Även bilder och ljud räknas som digital information, vilket gör att 

även förmågan att hitta och förstå information i dessa format är viktiga. Det är dock inte 

så att digitala källor gör att andra källor bör uteslutas, Digital Literacy innefattar också 

en förståelse för hur andra källor kan backas upp med digitala källor (s. 218, 221, 246-

247). Digital Literacy innefattar således inte bara en uppsättning färdigheter som krävs 
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för att kunna använda digital information och digitala verktyg. Det används även för att 

beskriva djupare förmågor som krävs för att kunna delta i ett samhälle som blir allt mer 

digitaliserat (Martzoukou & Elliott, 2016, s. 100). Begreppet Literacy har i dag många 

olika definitioner, alltifrån färdighetsbaserade Computer Literacy till Digital Literacy 

där kunskap och förståelse är viktigt. För att kunna hantera dagens 

informationssamhälle bör förståelse, mening och kontext vara centrala delar vid 

utformandet av Literacy-begreppets definition (Bawden, 2001, s. 251).  

 

Digital Literacy är ett koncept som krävs för att vara digitalt delaktig. Digital 

delaktighet växte fram som begrepp för att bredda diskussionen kring den digitala 

klyftan genom att tillföra aspekten av social inkludering och vad som krävs för att vara 

en del av det digitala samhället (Stevenson & Domsy, 2016, s. 138). Att vara digitalt 

delaktig innebär således att en person både har fysisk tillgång till IKT och kunskap i hur 

den ska användas för att få fram den digitala information som personen behöver. Digital 

delaktighet handlar också om att rikta uppmärksamhet mot de som inte har kunskaper 

om eller tillgång till digitala resurser som behövs (Jaeger et. al., 2012, s. 3, 6).  

 

Exempel på forskning som gjorts kring digitalt utanförskap är Bernsmann och Croll 

(2013) Lowering the threshold to libraries with social media - The approach of “Digital 

Literacy 2.0”, a project founded in the EU Lifelong Learning Programme. Syftet med 

undersökningen är att rikta uppmärksamhet mot de socialt utsatta personer som är svåra 

att nå ut till när det kommer till att få dem att använda IKT. Syftet handlar även om hur 

dessa ska bli motiverade att lära sig IKT. Digital Literacy 2.0 handlar om att utveckla ett 

tillvägagångssätt som gör att IKT är en livslång lärandeprocess. Undersökningen gick 

till så att bibliotekspersonal blev tränade i IKT och de lärde sig också hur de på olika 

sätt ska motivera målgruppen, personer som är svåra att nå ut till, att vilja lära sig om 

IKT. Resultatet visade på att specifika målgrupper blev mer intresserade att lära sig om 

det som lärdes ut kunde kopplas till deras vardagsliv och det var enkelt att lära sig 

grunderna i det som lärdes ut. Undersökningens fokus låg på biblioteksanvändarnas 

förmåga att lära sig Digital Literacy på bästa sätt. Undersökningen ville få fram hur 

utsatta grupper lättast skulle finna motivation att lära sig. Den digitala klyftan kopplas 

till variablerna ekonomi och utbildning och det görs en koppling mellan att vara 

ekonomiskt utsatt, sakna utbildning och att vara socialt exkluderad i samhället. 

Forskarna bakom undersökningen hävdar att det är viktigt att hjälpa dessa bli digitalt 

delaktiga för att kunna bli socialt inkluderade i samhället (s. 53-54).  

 

Två viktiga forskningsproblem inom området är när den digitala klyftan är utjämnad 

och när en person räknas som medlem i informationssamhället. Dessa beslut är upp till 

forskaren som bedriver undersökningen. Oftast tas beslutet efter vad som ses som 

nödvändigt eller tillräckligt för att leva i dagens samhälle. Vad som är nödvändigt eller 

tillräckligt kan det dock också finnas olika uppfattningar om, vilket också leder till att 

undersökningar får olika resultat (Hilbert, 2011, s. 720-721). 

 

2.2 Folkbibliotekets roll 
Det är svårt för individer att själva ta steget från fysisk tillgång till IKT till att kunna 

använda IKT på ett effektivt och användbart sätt i det dagliga livet (Hilbert, 2011, s. 

726-727). Biblioteken har haft och har en stor roll i arbetet med att få människor att bli 

digitalt delaktiga genom att tillhandahålla gratis internet, datorer och erbjuda träning 

inom den digitala tekniken (Stevenson & Domsy, 2016, s. 373, 380). Biblioteken kan 

genom att erbjuda undervisning i att använda digitala tjänster, och extra stöd om det 

behövs, ha en stor roll i att förbättra människors Information Literacy-förmågor och 
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även motivera dem att använda IKT som en integrerad del i sin vardag (Cancro, 2016, s. 

59-60). 

 

Ett exempel på forskning som gjorts inom bibliotekens roll i digital delaktighet är 

Russell och Huang (2009) Libraries’ role in equalizing access to information. Syftet 

med undersökningen var att lyfta fram vad biblioteken kan göra för att minska den 

digitala klyftan. Undersökningens fokus var på bibliotekens roll i dagens samhälle och 

hur de kan utveckla sitt arbete med digital delaktighet. Resultatet visar på att trots 

ökningen av ny teknologi existerar fortfarande den digitala klyftan. I undersökningen 

fastslås det att datorer och internet har blivit en nödvändig del i personers liv för att vara 

delaktiga i samhället. Det fastslås också att bibliotek tillhandahåller datorer och internet. 

Bibliotek erbjuder även i olika mån träning inom detta för att göra den nya digitala 

tekniken begriplig (s. 69, 71-73).  

 

Biblioteken står inför olika utmaningar i sitt arbete med digital delaktighet. Den största 

utmaningen har att göra med resurser. Kostnaderna och behoven av digital hjälp ökar 

samtidigt som de finansiella resurser som biblioteken får minskar (Cancro, 2016, s. 60). 

En annan utmaning som har med resurser att göra är den ökande användningen av 

bibliotekens datorer, wifi, digital hjälp-aktiviteter och online resurser. Vilket skapar 

högre krav på både biblioteksresurser och bibliotekspersonal (Jaeger et. al., 2012, s. 11).  

 

En studie som tar upp de ökade kraven på folkbibliotekarier med avseende på Digital 

Literacy och delaktighet är Martzoukou och Elliotts (2016) THE DEVELOPMENT OF 

DIGITAL LITERACY AND INCLUSION SKILLS OF PUBLIC LIBRARIANS. 

Undersökningens syfte är att ta reda på vilken vikt som folkbibliotekarier ger IT-

utvecklingen och digitala färdigheter i sitt arbete med Digital Literacy och digital 

delaktighet. Folkbibliotekarierna såg arbetet med digital delaktighet i betydelsen att lära 

användare teknologiska färdigheter som är viktiga, och i vissa fall nödvändiga, i deras 

vardagsliv som en väldigt viktig aspekt av sin profession. Några av de hinder som 

folkbibliotekarierna upplevde fanns i arbetet med digital delaktighet var att det är svårt 

att nå ut till användare, att det inte finns tillräckligt med resurser, att det finns olika 

åsikter bland personalen angående hur stor roll arbetet med digital delaktighet har i 

folkbibliotekets mål och att de inte har kontinuerliga internutbildningar för att själva få 

bättre färdigheter. Dessa internutbildningar var något som de uppgav var väldigt viktigt 

i arbetet med digital delaktighet. Folkbibliotekarierna upplevde även att masterprogram 

inom biblioteks- och informationsvetenskap inte gav dem de digitala färdigheter som de 

behövde i sitt yrkesliv. En annan aspekt som ansågs lika viktig var att få utbildning 

inom pedagogik för att på ett bra sätt kunna lära ut de digitala färdigheter som 

användarna behöver. Martzoukou och Elliot kom fram till att det är viktigt att ge 

bibliotekarierna utbildning inom både Digital Literacy och pedagogik för att underlätta 

arbetet med digital delaktighet. Forskarna kom också fram till att masterprogram inom 

biblioteks-och informationsvetenskap borde ändras för att ge bibliotekarier de 

kompetenser som de behöver för att kunna arbeta med digital delaktighet (s. 99, 102, 

105-106, 111-112). 

 

Enligt Jaeger et. al. (2012) finns det ett antal lösningar på utmaningarna som biblioteket 

möter i arbetet med att öka digital delaktighet. Ett par av dessa är relaterade till 

problemet med resurser. Ökar kraven på biblioteken behöver också de finansiella 

resurserna öka till en sådan nivå att biblioteken kan möta de behov som användarna har. 

Biblioteken måste också bli bättre på att hävda sig själva, när de får nya uppdrag 

behöver de också vara tydliga med att de behöver mer stöd från staten. De ökade kraven 
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som ställs på bibliotekspersonalen måste också tas hänsyn till i biblioteks- och 

informationsvetenskapliga utbildningar. Där behöver större fokus läggas både på den 

pedagogiska roll och på den serviceroll som bibliotekarier har i arbetet med digital  

delaktighet (s. 15).  

 

3 Teoretiskt ramverk 
Vi har valt att utgå från Ruiu och Ragneddas uppdelning av den digitala klyftan, 

Warschauers modell för IKT-tillgång och Usherwoods faktorer som påverkar 

bibliotekets sociala roll. De första två har valts för att analysera hur 

bibliotekspersonalen tolkar begreppen digital delaktighet och digitala klyftan, samt hur 

de arbetar med digital delaktighet på biblioteket. Detta genom att analysera vad de gör 

på biblioteken och hur de anser att biblioteken borde arbeta. Usherwood har valts för att 

se vilken roll bibliotekspersonalen anser att de har i arbetet med digital delaktighet och 

vilka utmaningar de möter i arbetet. Detta genom att jämföra bibliotekspersonalens 

upplevelser med Usherwoods faktorer för att se om de utgör hinder eller möjligheter för 

biblioteken i arbetet med digital delaktighet. 

   

3.1 Ruiu och Ragnedda: två nivåer av den digitala klyftan 
Ruiu och Ragnedda (2016) delar in den digitala klyftan i två nivåer. Dessa nivåer måste 

utjämnas för att en person ska kunna bli digitalt delaktig. Den första nivån innebär 

fysisk tillgång till digitala verktyg. Denna tillgång innefattar bland annat fysisk tillgång 

till internet, skrivare och scanner. Det räcker dock inte med att ha tillgång till dessa 

digitala verktyg för att motverka det digitala utanförskapet. För att vara digitalt delaktig 

behövs även en förståelse för hur de digitala verktygen ska användas. Den andra nivån 

innefattar därför psykisk tillgång till digitala verktyg. Denna psykiska tillgång kan 

införskaffas genom att delta i kurser och utbildningar där människor får lära sig att 

använda de digitala verktygen. Nivå två handlar således om att lära sig hantera och 

utveckla sina digitala färdigheter (s. 71, 82-83).  

 

3.2 Warschauers modell för IKT-tillgång 
Warschauer (2003) ser tillgång till IKT som en nödvändig aspekt för social inkludering 

i dagens informationsamhälle. För att kunna se vad denna tillgång innefattar förespråkar 

Warschauer en modell som är baserad på ett antal slutsatser om Literacy som också kan 

överföras på IKT. Kärnan i dessa slutsatser är att det finns olika typer av Literacy, dess 

mening och värde varierar i olika sociala kontexter. Det går heller inte enbart att säga att 

någon antingen är litterat eller icke-litterat, det finns olika grader av litteracitet. Detta 

eftersom Literacy ingår i en social praktik, vilket involverar tillgång till fysiska 

artefakter, innehåll, färdigheter och social support. Det är också viktigt att påpeka att 

införskaffningen av Literacy inte enbart handlar om att lära sig något, det handlar också 

om att skaffa sig makt. Tillgång till IKT för ökandet av social inklusion kan därför inte 

bara handla om att tillhandahålla enheter eller kanaler. Det måste istället engagera en 

rad resurser som är utvecklade för att öka målgruppens sociala, ekonomiska och 

politiska makt. Dessa benämner Warschauer som: fysiska resurser, digitala resurser, 

mänskliga resurser och sociala resurser. Fysiska resurser innefattar tillgången till digital 

teknologi som datorer och telekommunikationsuppkopplingar. Digitala resurser 

innefattar det digitala material som en person har tillgång till via webben. Mänskliga 

resurser innefattar Literacy och utbildning, vilket även inkluderar de specifika Literacy-

praktiker som krävs för kommunikation via webben och datoranvändning. I de sociala 

resurserna ingår de samhälleliga, institutionella och sociala strukturerna som stödjer 

tillgången till IKT (s. 9, 46-48).  



  
 

9 

 

De fyra resurserna har en upprepande relation till IKT-användning, i det avseendet att 

de är beroende av varandra. Det vill säga att den effektiva användningen av IKT är 

beroende av varje resurs, samtidigt som den effektiva användningen av IKT kan 

resultera i en förbättring av resurserna som en person har att tillgå. Med en effektiv 

användning av IKT menas att kunna använda IKT för att få tillgång till, ändra och skapa 

kunskap. Genom att använda IKT väl kan en person öka och förbättra sina resurser, 

vilket kan leda till en god cirkel som gör att social utveckling och inkludering ökar. 

Men det kan också leda till en dålig cirkel om resurserna inte hanteras på rätt sätt och 

leda till underutveckling och exklusion (Warschauer, 2003, s. 48).  

 

3.3 Usherwood: bibliotekets sociala roll  
Enligt Usherwood (2001) har biblioteken en social roll och ska verka för 

sammanhållningen i samhället. Detta för att minska social isolering och hjälpa 

människor att hitta ett socialt sammanhang. Biblioteken ska verka för att människor ska 

få en jämlik tillgång till kunskap, för att alla ska få en rättvis chans att vara socialt 

inkluderade i samhället. Usherwood framhåller också att det finns flera faktorer som 

påverkar huruvida biblioteken kan uppfylla sin sociala roll att inkludera människor i 

samhället. Dessa faktorer är indelade i två kategorier: faktorer som biblioteket själv styr 

över och faktorer som bibliotekspersonalen inte har en direkt påverkan på. Ett exempel 

på faktorer som bibliotekspersonalen inte inte kan styra över är den geografiska plats 

biblioteket befinner sig på. De faktorer som biblioteket kan styra över är resurser, 

bibliotekets regler och kultur, personalens inställningar och hur de marknadsför sig samt 

vilken kunskap som finns bland användarna angående bibliotekets tjänster. Dessa 

faktorer kan utgöra både hinder och förutsättningar för bibliotekets arbete med sin 

sociala roll (s. 6, 8). 

 

3.4 Hur det teoretiska ramverket kommer att användas i uppsatsen 
Ruiu och Ragnedda kommer att användas tillsammans med Warschauers modell för 

IKT-tillgång eftersom de kompletterar varandra. Ruiu och Ragnedda gör det möjligt att 

dela upp bibliotekspersonalens åsikter i olika nivåer. Den första nivån måste uppfyllas 

för att den andra ska kunna uppfyllas, men inte tvärtom. Warschauer ger ingen av 

resurserna någon högre ställning än den andra. Han påpekar att alla resurser behöver 

fungera för att en människa ska kunna ha tillgång till, modifiera och skapa digital 

kunskap. Warschauers modell lägger till två aspekter som inte tas upp i Ruiu och 

Ragneddas nivåer som är viktiga för att en människa ska kunna bli digitalt delaktig och 

därmed socialt inkluderad i samhället (Ruiu och Ragnedda, 2016, s. 71, 82-83; 

Warschauer, 2003, s. 9, 46-48). Dessa kommer att användas för att se vilken nivå som 

det mesta av bibliotekspersonalens arbete med digital delaktighet sker på och vilka 

resurser de tillhandahåller, vilket visar på hur bibliotekspersonalen ser på begreppen den 

digitala klyftan och digital delaktighet. Samt för att se hur bibliotekspersonalen anser att 

de arbetar med digital delaktighet. Således kommer Ruiu och Ragneddas teori samt 

Warschauers modell att kopplas till forskningsfrågorna:  

 Hur uppfattar bibliotekspersonal att de arbetar med digital delaktighet på 

folkbibliotek?  

 Hur tolkar bibliotekspersonal begreppen den digitala klyftan och digital 

delaktighet? 

 

Usherwoods (2001) teori om bibliotekets sociala roll och de faktorer som antingen kan 

utgöra en möjlighet eller ett hinder i arbetet med detta kommer att användas för att se 
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vilka utmaningar som bibliotekspersonalen möter i arbetet med digital delaktighet. 

Detta genom att jämföra bibliotekspersonalens utsagor med faktorerna för att se om de 

utgör möjligheter eller utmaningar i arbetet med digital delaktighet. De kommer också 

att användas för att se vilken roll som bibliotekspersonalen anser att de har i arbetet med 

digital delaktighet. Den sociala rollen som biblioteket har kan kopplas till digital 

delaktighet eftersom den sociala rollen enligt Usherwood innefattar att göra människor 

socialt inkluderade i samhället (s. 6,8). Således kommer Usherwoods teori att kopplas 

till forskningsfrågorna:  

 Hur ser bibliotekspersonalen på sin roll i arbetet med digital delaktighet?  

 Vilka utmaningar upplever bibliotekspersonalen att de möter i sitt arbete med 

digital delaktighet?  

 

4 Metod 
I metodkapitlet kommer vi att presentera vilken metod som valts för insamling av 

material och hur den har genomförts. Därefter presenteras analysmetoden följt av 

metodkritik och forskningsetiska ställningstaganden.  

 

4.1 Insamlingsmetod 
Vi vill undersöka vilka uppfattningar som bibliotekspersonal har om digital delaktighet 

och hur de arbetar med det på folkbibliotek. Därför har vi valt intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Vi har valt denna metod eftersom den är lämplig när det är 

mänskliga erfarenheter som ska undersökas, och för att det även är en metod som är 

lämplig när forskningsfrågan “Hur” är den som undersöks (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s. 142-143). Denna metod är också användbar eftersom intervjuer möjliggör oväntade 

svar som inte skulle kunna förutsägas och det finns också en möjlighet till att ställa 

följdfrågor som utvecklar svaren (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wägnerud, 

2017, s. 260). Detta gör att undersökningen representerar de delar av fenomenet som 

intervjupersonerna tycker är viktiga och fler dimensioner av fenomenet lyfts fram. 

Intervjupersonerna blev informerade om att intervjun skulle handla om digital 

delaktighet och hur folkbiblioteket arbetar med det, men de fick inte ta del av 

intervjufrågorna i förväg. Detta för att kunna få spontana svar, eftersom frågorna gällde 

deras egna uppfattningar.   

 

4.2 Urval 
Urvalet gjordes genom att söka på folkbiblioteks webbsidor efter information om 

biblioteket erbjöd någon form av “digital hjälp”. De kriterier vi hade för “digital hjälp” 

var att biblioteket erbjuder någon form av aktivitet där användarna får hjälp att lära sig 

använda olika digitala tjänster, till exempel internet, e-post, e-böcker eller word, eller 

olika digitala enheter. De digitala tjänsterna som de erbjuder hjälp i att lära sig 

innefattar både bibliotekets egna digitala tjänster och övriga digitala tjänster. Det vi 

benämner som “digital hjälp” innebär således att biblioteken inte enbart tillhandahåller 

datorer och surfplattor, utan att biblioteket också håller i aktiviteter där användarna får 

hjälp att lära sig använda och förstå digitala tjänster och tekniska verktyg. Vi valde 

också vilka biblioteks webbsidor vi besökte utifrån geografiska krav för att få en 

nationell spridning. De bibliotekswebbsidor vi besökte tillhörde folkbibliotek som är 

belägna i södra och mellersta Sverige. 

 

När vi hade hittat folkbibliotek som erbjöd “digital hjälp”-aktiviteter mejlade vi till 

biblioteken och bad att få komma i kontakt med någon av de inom bibliotekspersonalen 

som har hand om “digital hjälp”- aktiviteter för att sedan kunna intervjua dem. Vi 
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mejlade till 15 bibliotek och fick svar från 12, varav sju bibliotek kunde ställa upp på en 

intervju. Först hade vi mejlkontakt med intervjupersonerna för att sedan genomföra 

intervjuerna på plats på respektive bibliotek. Vi valde att intervjua utbildade 

bibliotekarier och biblioteksassistenter, detta för att det i vissa fall var IT-pedagoger 

som blivit anställda för att hålla i dessa aktiviteter. Intervjupersonerna har i uppsatsen 

fått de fingerade namnen: Anna, Maja, David, Pelle, Helen, Hugo, Liam och Julia.    

 

4.3 Utformning av intervjuguide 
När vi utformade intervjuguiden utgick vi ifrån undersökningens frågeställningar. Vi 

gjorde intervjufrågorna så lätta som möjligt att förstå. Detta gjorde vi genom att 

använda ett enkelt språk med begrepp som intervjupersonen förväntades känna till. 

Intervjuguidens inledande fråga “Hur arbetar ni på biblioteket med digital delaktighet?” 

är en öppen och konkret fråga som ger intervjupersonen möjlighet att själv välja vad den 

tycker är viktigt att fokusera på. Sedan följer fler öppna frågor som tillåter oss att ställa 

spontana följdfrågor som inte står med i intervjuguiden. Vi hade även följdfrågor som 

stod med i intervjuguiden som kunde ställas för att få intervjupersonen att berätta om de 

delar vi var intresserade av att få reda på mer om i undersökningen. En av dessa öppna 

frågor är “Hur ser du på din roll som bibliotekspersonal i arbetet med digital 

delaktighet?”. Utifrån intervjupersonens svar kunde sedan en spontan följdfråga ställas 

som “Vilka inställningar har resten av personalgruppen när det kommer till att hjälpa till 

med det digitala?” 

 

4.4 Genomförande av intervjuerna 
Intervjuerna skedde på det folkbibliotek som intervjupersonerna arbetade på. Vi har 

gjort sju intervjuer och har åtta intervjupersoner. Under intervjuerna med Anna och 

Helen var vi två som intervjuade, medan intervjuerna med alla andra intervjupersoner 

utfördes av en intervjuare. Intervjun med Liam och Julia var den enda som utfördes med 

två intervjupersoner samtidigt. Intervjuerna med Maja och Helen skedde ute i 

biblioteket, medan de resterande skedde i ett mötesrum. Samtliga intervjuer är inspelade 

och transkriberade.  

 

4.5 Analysmetod 
För att analysera vårt insamlade material har vi noggrant läst igenom transkriberingarna 

för att hitta centrala delar av innehållet. De centrala delar som vi har hittat har vi delat 

upp i olika teman, som sedan fått underkategorier. Det vi har sökt efter är 

återkommande fenomen som intervjupersonerna har tagit upp, för att se vilka 

uppfattningar som finns. Detta har gällt både när intervjupersonerna har samma 

uppfattningar och när de har olika uppfattningar. När vi har identifierat teman i 

materialet har vi valt ut citat som vi ansett varit intressanta att lyfta fram i resultatet. Ett 

tema som vi identifierade var vilka typer av frågor som användare vill ha hjälp med. 

Dessa frågor kunde sedan delas in i underkategorier, dessa underkategorier var: frågor 

om digitala enheter, digitala verktyg för att kunna kommunicera med andra och hur 

olika webbplatser fungerar. Sedan redigerade vi citaten genom att ta bort språkyttringar 

som “ehh…” och “öh…” och småord som inte påverkar meningen med innehållet. 

Småord som vi tagit bort är exempelvis liksom och asså. Detta för att göra 

intervjupersonernas yttrande rättvisa i skrift. 

 

Vi har sedan delat in materialet efter det teoretiska ramverket för att utifrån det 

analysera resultatet. Ruiu och Ragneddas nivåer delades in med Warschauers modell för 

IKT-tillgång för att se hur bibliotekspersonalen tolkar digital delaktighet och den 
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digitala klyftan. Samt för att se hur bibliotekspersonalen anser att de arbetar med digital 

delaktighet. Ruiu och Ragneddas två nivåer består av en fysisk och en psykisk nivå. 

Den fysiska nivån är den första och den psykiska är den andra nivån. Warschausers fyra 

resurser i modellen för IKT-tillgång består av fysiska resurser, digitala resurser, 

mänskliga resurser och sociala resurser. I analysen har vi satt samman Ruiu och 

Ragneddas nivåer med två av Warschauers resurser, eftersom de innefattar samma 

aspekter. Nivå ett sätts samman med de fysiska resurserna och nivå två med de 

mänskliga resurserna. Usherwoods faktorer som antingen kan utgöra hinder eller 

möjligheter för bibliotekets sociala roll används för att se vilka utmaningar som 

bibliotekspersonalen möter i arbetet med digital delaktighet. Faktorerna är resurser, 

bibliotekets regler och kultur, personalens inställningar och hur de marknadsför sig samt 

vilken kunskap som finns bland användarna angående bibliotekets tjänster. Detta genom 

att jämföra bibliotekspersonalens upplevelser med faktorerna och på så vis se om de 

utgör hinder eller möjligheter i arbetet med digital delaktighet som är en del av 

bibliotekets sociala roll. Det framgår även utifrån faktorerna hur bibliotekspersonalen 

ser på sin roll i arbetet med digital delaktighet. Efter att resultatet analyserats med hjälp 

av det teoretiska ramverket diskuteras det med frågeställningarna som utgångspunkt i 

förhållande till tidigare forskning från kapitel 2 Tidigare forskning. Detta för att relatera 

resultatet till tidigare forskning inom området.   

 

4.6 Metodkritik 
Under utförandet av materialinsamlingen har vi ändrat de intervjufrågor som ställts. 

Detta beror på att vi vid de sista intervjuerna kunde ställa frågor kopplade till de svar 

som fåtts i de tidigare intervjuerna, något som inte gick vid de första intervjuerna på 

grund av att det inte finns något insamlat material att utgå ifrån då. Vi fick mer kunskap 

om de fenomen som vi studerade och utvecklades på så vis under undersökningens 

gång. En annan aspekt som också kan ha inverkan på det material som vi fått från 

intervjuerna är miljön runt omkring. Bland annat eftersom det ibland är väldigt svårt att 

höra vad intervjupersonerna säger på grund av störande ljud. Vilket kan leda till att 

utsagorna kan missförstås eftersom hela mening inte kan höras tydligt.    

 

Vi har i denna uppsats försökt kartlägga några av de uppfattningar som personal på 

folkbibliotek har angående arbetet med digital delaktighet. Eftersom det urval vi har 

gjort är en så pass liten del av hela populationen är undersökningen inte heltäckande, 

och därför är det svårt att generalisera resultatet. De uppfattningar som vi har fått fram 

är troligtvis inte heltäckande, men kartlägger en del av de uppfattningar som finns inom 

populationen.  

 

För att resultatet av vår undersökning ska vara tillförlitligt har vi försökt vara 

transparenta i beskrivningen av vår undersökning. Detta genom att beskriva vår 

forskningsprocess och de metodval vi gjort på ett tydligt sätt. Vi är medvetna om att de 

resultat vi fått från intervjuerna är en subjektiv tolkning av materialet. Redan vid 

transkriberingen sker det en tolkning av det som intervjupersonerna säger. Innan 

intervjuerna hade vi dessutom en uppfattning om vad som skulle komma att vara 

centralt, vilket också påverkar vad vi anser är relevant vid skapandet av teman i 

resultatet.   

 

4.7 Forskningsetiska ställningstaganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav som ställs på forskning 

gällande etiska ställningstaganden. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att uppfylla informationskravet ska 

deltagarna i undersökningen informeras om vilka villkor som gäller för deltagandet och 

vad deras uppgift är. Samtyckeskravet går bland annat ut på att deltagarna ska ha gått 

med på att delta på sina egna villkor. Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarna i 

undersökningen inte ska kunna identifieras av utomstående. Nyttjandekravet innebär att 

det insamlade materialet om deltagarna inte får användas till något annat än 

undersökningen som de deltar i (s. 6-7, 9, 12, 14).  

 

För att uppfylla dessa krav har vi upplyst deltagarna om att deras medverkan är frivillig. 

Alla intervjudeltagare har inför intervjun meddelats om vad syftet med undersökningen 

är och vad deras utsagor kommer att användas till. Vi har låtit deltagarna själva 

bestämma tid och plats för intervjuerna. Vi informerade också om att deras svar är 

konfidentiella och att deras namn inte kommer att nämnas men att våra kurskamrater 

och handledare kan begära att få lyssna på den inspelade intervjun. Vi har för att skydda 

deras identiteter gett alla intervjudeltagare fingerade namn.  

 

5 Resultat 
I resultatet presenteras först intervjupersonerna och sedan har vi delat upp 

resultatkapitlet efter teman som vi har identifierat vid läsning av det insamlade 

materialet. Detta för att de teman som vi har delat upp kapitlet är fenomen som har 

återkommit i intervjuerna och för att innehållet i dessa teman belyser de aspekter som 

kommit fram i undersökningen. De teman som vi har identifierat är: bibilotekets 

uppdrag, pedagogisk roll, digital hjälp, kompetenser och inställningar bland personalen 

samt framtida arbete med digital delaktighet. Två av dessa teman har sedan delats in i 

olika underkategorier. Temat ”digital hjälp” har delats upp i underkategorierna: hjälp 

som sker vid informationsdisken, ”Digital hjälp”-aktiviteter, samarbeten, vad 

användarna vill ha hjälp med och frågor folkbiblioteken inte kan besvara. Temat 

”kompetenser och inställningar bland personalen” har delats upp i underkategorierna 

resurser och nå ut till målgrupper.     

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
Vi har utfört intervjuer med sju bibliotekarier och en biblioteksassistent. I detta 

delkapitel ges en kort presentation av intervjupersonerna. Denna innehåller vilken typ 

av bibliotek som de arbetar på, om de är utbildade bibliotekarier eller inte, samt vilka 

arbetsuppgifter de har som är kopplade till digital delaktighet.   

 

Pelle arbetar på ett stadsdelsbibliotek som biblioteksassistent och IT-pedagog. Han 

jobbar ensam med att hålla i “digital hjälp”-aktiviteter.  

 

Anna arbetar på ett stadsbibliotek och är utbildad bibliotekarie. Hon håller tillsammans 

med en kollega i de aktiviteter som biblioteket erbjuder för att öka den digitala 

delaktigheten hos användarna.  

 

Maja arbetar på ett stadsbibliotek och är utbildad bibliotekarie. På biblioteket hon 

arbetar på är de cirka 5 personer som jobbar med “digital hjälp”-aktiviteter.   

 

David arbetar på ett stadsdelsbibliotek och är utbildad bibliotekarie. Tillsammans med 

en kollega jobbar David med aktiviteter som erbjuder digital hjälp.  

 

Helen jobbar på ett stadsbibliotek och är utbildad bibliotekarie. Hon och några andra 

kollegor arbetar med digital delaktighet bland deras användare.  
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Hugo arbetar på ett stadsdelsbibliotek och är utbildad bibliotekarie. Hugo arbetar 

tillsammans med en kollega med att hålla i aktiviteter som erbjuder digital hjälp.  

 

Liam och Julia är båda utbildade bibliotekarier och jobbar på ett stadsbibliotek. De 

håller tillsammans med en annan kollega i de aktiviteter som erbjuds för att öka den 

digitala delaktigheten hos användarna.  

 

5.2 Bibliotekets uppdrag 
Bibliotekspersonalen uttrycker olika åsikter när det kommer till arbetet med digital 

delaktighet, men de är alla överens om att det är en viktig del av verksamheten. I 

förhållande till bibliotekets uppdrag kan åsikterna delas in i kategorierna: arbetet med 

digital delaktighet tillhör inte grunduppdraget, delar av arbetet med digital delaktighet 

tillhör grunduppdraget och arbetet med digital delaktighet tillhör grunduppdraget. Den 

första kategorin handlar om att bibliotekets uppgift egentligen inte är att hjälpa 

användare med digital hjälp. Det har dock blivit bibliotekets uppgift för att användarna 

inte kan vända sig till någon annan, eftersom det bara är biblioteket som erbjuder gratis 

hjälp. Arbetet med digital delaktighet ses som en viktig del, men det är inte en del av det 

grunduppdrag som biblioteket egentligen ska ägna sig åt. Ett exempel på en åsikt som 

hamnar inom denna kategori är:  

 
...våran uppgift är ju att vägleda alla medborgare i allt möjligt. Det är ju så att 

även om, eller ja det kanske inte är våran uppgift egentligen, men det blir ju 

våran uppgift eftersom de inte har någon annanstans att vända sig. (Anna) 

 

I den andra kategorin uppfattas det som att bibliotekets uppgift i samband med digital 

delaktighet är att arbeta med informationssökning, källkritik och tillgången till e-

litteratur. Dessa delar av arbetet med digital delaktighet som går att koppla till uppgifter 

som biblioteket jobbar med annars tillhör grunduppdraget. Medan ärenden som att 

hjälpa användare med deras digitala enheter egentligen tillhör andra aktörers arbete med 

digital delaktighet. Hugo anser att det som biblioteket hjälper till med i dagsläget är vad 

de borde hålla på med, men resonerade kring vad som egentligen är en del av 

bibliotekets uppdrag när det kommer till digital delaktighet:  

 
...definitivt att vi skulle kunna hjälpa våra användare att komma åt information 

och få reda på bra information på internet. Det här med källkritik och så vidare 

och att kunna göra den informationsinhämtning som man normalt görs på ett 

bibliotek. Att kunna göra det digitalt också. Där tycker jag absolut det kan 

satsats. Sen det här med att ”Min dator fungerar inte som den ska”, det är utanför 

vårt uppdrag för det har inte att göra med informationssökning utan det har att 

göra med att det är fel på apparaten.  

 

Inom den tredje kategorin uppfattas digital delaktighet som en del av bibliotekets 

grunduppdrag. Den största anledningen till varför det är en del av grunduppdraget är för 

att digital delaktighet är kopplat till den demokratiska uppgiften som biblioteken har. 

Det är inte bara bibliotek som arbetar med att göra människor digitalt delaktiga, 

medborgarkontor är ett exempel, men biblioteket är den organisation som anses mest 

tillgänglig. Dessutom finns åsikten att digitalisering inte är någon nyhet för bibliotek, 

det är integrerat med all annan verksamhet. Bibliotekets uppgift är att förmedla 

information och kunskap gratis. David påpekar att det är viktigt att jobba med digital 

delaktighet för att människor som inte klarar av digitaliseringen inte ska exkluderas i 

samhället. Vidare påpekar David:     
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Jag tror att det är en stor grej, ungefär på samma sätt som bibliotek arbetar med 

läskunnighet, framförallt bland barn naturligtvis, så läskunnighet och 

informations, man kallar det ju för information literacy, vilket blir som 

läskunnighet fast för information och jag tror att det är någonting som är så pass 

viktigt i samhället idag att det har nästan, kanske inte samma vikt som att kunna 

läsa, men det liknar det lite grann. Att det är någonting som behövs i det moderna 

samhället. Så jag tror att det är väldigt viktigt för oss att arbeta med det. [...] på 

något vis så tror jag att det är ganska naturligt att vi arbetar med en typ av 

läskunnighet, även om det är en annan sorts läskunnighet. 

 

Arbetet med digital delaktighet hör således till grunduppdraget, Liam pratar om det som 

att minska ett digitalt kunskapsglapp. Helen nämner också att det är viktigt att 

biblioteket arbetar med digital delaktighet och hänvisar till begreppet den digitala 

klyftan:  

 
Jag skulle säga med det här med den digitala klyftan det är ju att det är verkligen 

så och jag har ju kanske inte trott det när man läser på hur hög dataanvändningen 

är i Sverige. Om det är över 95 % som har datorer och mobiler och allt vad det är. 

Men det är inte alla, och man kan halka efter av olika anledning. Då är det väldigt 

viktigt, känner vi då att kunna erbjuda en hjälp... 

 

5.3 Pedagogisk roll 
En annan aspekt som tas upp är den pedagogiska rollen som bibliotekspersonalen har. 

Bibliotekspersonalen fungerar som ett stöd för de användare som behöver hjälp, ibland 

bara genom att vara där som en sorts trygghet eller för att skapa nyfikenhet hos 

användaren. Det kan också handla om att få användaren att våga trycka och utforska 

själva. Pelle anser att “…jag tror att de vågar lite mer om de har någon som sitter 

bredvid och ja, nästan håller handen.”. Julia kommenterar också detta:  

 
Att de känner att de vill ha en person med sig när de gör den saken också. […] 

Men att titta här, gör jag rätt nu. Så att så här, visar du mig nu? Så att det säkert 

blir rätt, en liten trygghet där att vi är närvarande.  

 

De poängterar också att bibliotekens och bibliotekspersonalens roll blir allt mer 

mångfacetterad. Biblioteket ska kunna möta användarnas behov, och därför är det 

logiskt att den digitala delaktigheten är en del av bibliotekets grunduppdrag. Både 

genom att ge tillgång till de digitala verktyg som behövs och genom att hjälpa till och 

vara någon slags internetsupport.   

 

5.4 Digital hjälp 
Samtliga inom bibliotekspersonalen påpekar att biblioteket jobbar med digital 

delaktighet genom att de erbjuder användarna tillgång till datorer och 

internetuppkoppling i sina lokaler. De säger också att det finns en stor efterfrågan på de 

lånedatorer som biblioteken tillhandahåller. Maja påpekar att erbjuda tillgång till 

digitala verktyg är en viktig del av demokratiska uppdraget, eftersom mycket av den 

information som finns idag bara finns tillgänglig på internet. Utöver denna fysiska 

tillgång till digitala verktyg så erbjuder biblioteken också hjälp att förstå hur de ska 

användas. Arbetet med digital hjälp kan ske på olika sätt, dels genom att användare 

kommer fram till bibliotekspersonalen och ber om hjälp när en situation har uppstått där 

användarna behöver digital hjälp och dels genom de inplanerade aktiviteter som 

biblioteket erbjuder. 
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5.4.1 Hjälp som sker vid informationsdisken 

En stor del av arbetet med digital hjälp sker vid informationsdisken och inte vid en 

planerad aktivitet. Detta eftersom användarna när de är i biblioteket kan behöva hjälp på 

en gång. De går då fram och frågar bibliotekspersonalen för att kunna ta sig vidare. 

Anna tar upp ett exempel på en sådan situation:  

 
Vi lär folk hur man använder sina privata mejladresser. Många går och skriver 

direkt i adressfältet, skriver de sin mejladress. Och så tror de att de ska kunna 

logga in och då får man visa hur man gör. Vi fixar nya mejladresser till dem som 

inte har och allt sånt där gör vi hela tiden.  

 

Exemplet Anna tar upp är en situation som bibliotekspersonalen kan hjälpa till med vid 

informationsdisken. Eftersom det är en uppgift som kan lösas på direkten och inte 

innebär några större svårigheter för bibliotekspersonalen. En annan vanlig uppgift är att 

hjälpa till med utskrifter och koppla upp datorer eller mobila enheter till bibliotekets 

wifi. David förtydligar också att vanliga frågor vid informationsdisken också kan vara:  

 
“Hur laddar man ner en e-bok?”Då brukar vi referera till digitala första hjälpen 

och säga att jo vi kan hjälpa med det. Men det tar ändå så där en 10 minuter, en 

kvart och vi kan inte stå i disken i 10 minuter, en kvart när andra också står i kö. 

Så vi får frågor det gör vi, och vi svarar på dem så gott vi kan, ibland så ropar de 

på mig, så får jag komma och svara. 

 
5.4.2 “Digital hjälp”-aktiviteter 

De frågor som tar lite längre tid att besvara sköts inte vid informationsdisken, utan på 

aktiviteter som erbjuder digital hjälp. All bibliotekspersonal poängterar att det är främst 

på grundläggande nivå som aktiviteterna ligger. Användarna ska kunna fråga om precis 

vad de vill oavsett hur enkla frågor det än är. Aktiviteterna har en stor variation och kan 

beskrivas genom att delas in efter faktorerna: vad användarna får hjälp med, hur ofta 

erbjuder biblioteket aktiviteten och om det är drop-in eller förbokning vid aktiviteterna.  

 

Vad användarna kan få hjälp med varierar från bibliotek till bibliotek, gemensamt för 

alla bibliotek är att de erbjuder hjälp med de digitala tjänster som biblioteket 

tillhandahåller. Vissa har inställningen att det räcker med att hjälpa till med frågor som 

är biblioteksrelaterade. Maja ger ett exempel på en sådan aktivitet:  

 
Vi är ett gäng, fyra eller fem personer är det nog, som jobbar med det som har det 

passet och då får man komma hit och ställa sina digitala frågor. Och då kan det 

vara allt från hur man laddar ned en e-bok till hur man skapar ett e-postkonto 

eller saker som man behöver få hjälp med helt enkelt. Sen ska sakerna som de ber 

om hjälp med på något sätt helst vara relaterade till biblioteket eller så att det är 

knutet på något sätt till biblioteksuppgifter.  

 

Denna aktivitet har inte heller något innehåll som är bestämt i förväg, användarna får 

själva bestämma vad de vill ha hjälp med. Det finns också aktiviteter som är kopplade 

till bibliotekets digitala verktyg som är väldigt styrda. Dessa ges i form av föreläsningar, 

till exempel om Library Press Display eller om hur användarna laddar ned e-böcker.  

 

Medan andra bland intervjupersonerna anser att biblioteket också ska hjälpa till med 

frågor om digitala verktyg som inte är biblioteksrelaterade, men som ger användarna 

den kunskap som de behöver för att klara sig i samhället. Frågor som användarna kan få 
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hjälp med inkluderar hjälp med frågor angående surfplattor, bärbara datorer och hur 

mobilen fungerar. Det vill säga frågor som handlar mer om att hjälpa användarna med 

hur de digitala enheterna fungerar, och inte bara hur de ska användas för att kunna nyttja 

de digitala verktyg som biblioteket tillhandahåller. Det handlar om att skapa en 

nyfikenhet hos användarna och att hjälpa dem att skapa rutiner i användandet av de 

digitala enheterna. Ett exempel på en rutin som nämns är att användarna lär sig att leta 

efter tre prickar på en smartphone med android som operativsystem för att få fram flera 

alternativ om det inte vet var de ska trycka. Användarna kan också få hjälp med frågor 

som rör sociala medier, till exempel hur användaren går tillväga för att skapa ett konto 

eller vilka som kan läsa det som användaren skriver på webbsidan.  

 

Inom de aktiviteter som också rör de digitala verktyg som finns utanför biblioteket finns 

det också de som är mer styrda i sin utformning och har ett upplägg som påminner om 

föreläsningar. Ett exempel på en sådan aktivitet är “teknikcaféerna” som Liam och Julia 

utför, dessa består av föreläsningar som pågår i cirka en timme. Föreläsningarna handlar 

om internetrelaterade frågor eftersom de har märkt att användarna oftast har ett 

kunskapsglapp inom detta område. Julia beskriver upplägget på innehållet som de lär ut: 

 
Vi har väl försökt lägga upp den, som caféerna, så de börjar från början mer 

allmänt om surfplattor. Där började vi med ”vad är appar?” och så går vi vidare, 

så försöker vi avsluta med säkerhet på internet. Man ska komma till eller ja öka 

svårighetsgraden. 

 

En annan aspekt som skiljer bibliotekens aktiviteter åt är hur ofta aktiviteten erbjuds. 

Denna aspekt varierar från att ha 10 tillfällen på ett år till att ha fem tillfällen per vecka. 

Aktiviteterna skiljer sig också åt genom att vissa är drop-in tillfällen och vissa kräver att 

användaren bokar in sig. Bibliotekspersonalen resonerade kring vilket som var det bästa 

sättet att arrangera aktiviteten. Vid drop-in tider så kändes aktiviteten mer tillgänglig. 

Problemet med detta var dock att bibliotekspersonalen i vissa fall inte kunde svara på 

användarnas frågor, eftersom de själva inte visste hur problemet skulle lösas. Fördelen 

med förbokning var just det att bibliotekspersonalen hade en möjlighet att förbereda vad 

som skulle tas upp under själva tillfället. Och att de på så vis kunde ge användaren 

bättre hjälp.  

 
5.4.3 Samarbeten 

Några av intervjupersonerna tog upp att de två gånger per år har kampanjveckor, på 

våren är de med på Get online week och på hösten är de med på e-medborgarveckan. 

Dessa kampanjveckor arrangeras båda av Digidel, för att öka digital delaktighet och få 

människor att börja använda internet som en del av vardagen (Digidel, 2013, s. 4). I 

samband med dessa veckor så utökas utbudet av aktiviteter som användarna kan ta del 

av. Dels genom att det sker en utökning av de vanliga aktiviteter som biblioteken 

erbjuder, dels genom att biblioteket utökar sitt samarbete med andra organisationer. Till 

exempel samarbetar biblioteken med olika pensionärsorganisationer eller andra 

instanser inom kommunen som biblioteket är beläget i. Vissa av biblioteken har även 

samarbeten med andra organisationer utöver kampanjveckorna. Ett exempel är ett 

samarbete med en organisation som heter IT-guide, där nyanlända ungdomar hjälper 

användare med datorer och liknande. Inriktningen är lite annorlunda än den digitala 

hjälp som biblioteket i vanliga fall erbjuder, eftersom fokus ligger på gemenskap och 

inte på bibliotekets digitala tjänster. IT-guiderna får dessutom hjälpa användarna med 

bankärenden, vilket bibliotekspersonalen inte får göra. Ett annat exempel på ett 

samarbete är när biblioteken tar kontakt med andra organisationer inom kommunen för 
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att gå ut ur biblioteket och informera om de digitala tjänster som biblioteken erbjuder. 

Detta genom att hitta verksamhetsledare som jobbar med grupper som inte använder 

biblioteket, men som kan ha nytta av bibliotekets tjänster.       

 
5.4.4 Vad användarna vill ha hjälp med 

Det användarna enligt bibliotekspersonalen vanligtvis vill ha hjälp med går att dela in i 

tre kategorier: digitala enheter, digitala verktyg för kommunikation och hur webbplatser 

fungerar. Vilket kan innefatta allt ifrån hur ett tangentbord fungerar till vilka appar som 

kan laddas ner för att förlänga batteritiden på surfplattan. En annan fråga kan vara hur 

användaren ska gå tillväga för att byta språk på sin surfplatta, från svenska till persiska. 

En annan typ av frågor som de vill ha hjälp med rör olika digitala verktyg för att kunna 

kommunicera med andra. Exempel på detta är frågor om mejl, chattappar som Skype 

och Messenger, och sociala medier som Facebook. Ytterligare en typ av frågor som är 

vanligt förekommande är frågor om hur olika webbplatser fungerar, till exempel hur 

blocket används eller hur det går till att boka biljetter på SJ.  

 
5.4.5 Frågor folkbiblioteken inte kan besvara  

Det finns ärenden och frågor som biblioteken av olika anledningar inte kan hjälpa till 

med, trots att det finns ett stort behov från användarnas sida att få hjälp med. De vänder 

sig då till folkbiblioteken eftersom de inte vet var de annars ska kunna få hjälp, 

samtidigt som många myndigheter förutsätter att människor har förmågan att hantera 

digitala verktyg. Några exempel som Hugo nämner är att:  

 
Förut kunde folk komma hit till biblioteken och lämna sina deklarationer, det 

fanns postlådor lite överallt, skatteverket hade kontor och support och så vidare. 

Allt det där har dragits in nu med bakgrunden att allt ska skötas digitalt. Det är 

både ett problem för oss, för att vi inte får göra saker där folks personuppgifter 

eller bankinloggningar och så vidare ska behandlas på något sätt. Det är ju ett 

problem. 

 

Det händer dock att bibliotekspersonalen hjälper till med sådana ärenden ändå. Fast de 

flesta biblioteken är väldigt strikta med att de inte hjälper till med det. David nämner till 

exempel att innan han började jobba på biblioteket så hade det uppstått en situation där 

en äldre dam hade fått hjälp med sin internetbank. Damen hade dock lite dåligt minne 

och trodde att det försvunnit pengar från hennes konto och anklagade därför 

bibliotekarien som hade hjälpt henne. Biblioteket blev då involverade i en legal tvist 

innan det kom fram att bibliotekarien inte hade tagit damens pengar. Andra bibliotek har 

löst problemet genom att visa användare hur bankens webbsida fungerar genom att 

använda ett demokonto, upplysa användarna om bankens tjänster eller genom att bjuda 

in andra aktörer som IT-guide som får hantera sådana ärenden. Utöver de bankärenden 

och andra myndighetsärenden som biblioteket inte får hjälpa till med av juridiska skäl, 

så finns problemet med att företag som producerar digitala enheter inte skickar med 

manualer. Användarna får inte heller hjälp från de butiker som de köper enheterna ifrån, 

utan måste förlita sig på yngre släktingar eller biblioteken. Bibliotekspersonalen 

behöver därför vara kunniga inom olika enheter och operativsystem. 

 

5.5 Kompetenser och inställningar bland personalen 
De digitala verktyg som bibliotekspersonalen förväntas vara kunniga inom ställer höga 

krav på deras kompetens. David nämner att det är viktigt att inte bara skapa en hög 

digital läskunnighet hos användarna, det är också viktigt att fokusera på 

bibliotekspersonalens digitala läskunnighet. Intervjupersonerna anser att kunskapsnivån 
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skiljer sig åt inom personalgruppen. Maja påpekar att kunskapsfördelningen bland 

bibliotekspersonalen kan bero på att “…vissa av oss är väl mer nyfikna och intresserade 

än vad andra kollegor är och då kanske man vågar testa lite mer eller göra lite mer 

liksom beroende på vem man är.” Inställningen inom personalgruppen varierar från 

bibliotek till bibliotek. Pelle påpekar att det finns personal som är motvilliga till att 

folkbiblioteket ska hjälpa till med datorfrågor och att bibliotekspersonal ska lära sig mer 

om datorer och liknande. Han säger också att delar av bibliotekspersonalen inte förstår 

varför det ansvaret ska läggas på biblioteket och uttrycker en oro över hur de ska lära 

sig de kompetenser som de behöver. Pelle framhåller att det är skillnad mellan olika 

generationer och att för de som utbildat sig nyligen så är det digitala mer integrerat i 

utbildningen. Helen däremot uttrycker att det inte är något problem bland 

bibliotekspersonalen där hon jobbar. Hon påpekar att det står i bibliotekslagen att 

biblioteket ska jobba med det digitala och att de som har hand om den aktiviteten i 

biblioteket gör det på frivillig basis.  

 

För att skapa en grundläggande kunskapsbas för bibliotekspersonalen har vissa bibliotek 

internutbildningar, dessa varierar dock från bibliotek till bibliotek. Det finns framförallt 

tre olika sätt som biblioteken har valt att hantera fortbildningen av personalen på. Det 

första är att det inte finns någon internutbildning alls. Vet en person i personalen inte 

vad den ska göra så frågar den någon annan som får visa hur den löst ett problem 

tidigare. Det andra sättet är att de inom personalen som har hand om aktiviteter som 

erbjuder digital hjälp får hålla i korta presentationer för de övriga i personalen. Det kan 

till exempel handla om att samla ihop vanliga frågor och sedan informera resten av 

personalen, eller ha en genomgång om hur en ny digital enhet som biblioteket har 

införskaffat fungerar. Det tredje och sista sättet är att bibliotekspersonalen också får 

delta i olika utbildningar som en extern organisation håller i. Till exempel kurser som 

länsbiblioteket har haft med temat digitalt utanförskap eller gästföreläsare som berättar 

om sociala medier. Bibliotekspersonalen som intervjuades har uttryckt att det finns ett 

behov av att fortbilda personalen, och att de borde få delta i fler utbildningar för att få 

en bra kunskapsgrund och högre kompetens. 

 
5.5.1 Resurser 

David och Anna tar upp varsin anledning till att det inte satsas mera på att utbilda 

personalen inom digitala frågor. Anna säger att de inom personalgruppen har pratat om 

att delta i utbildningar, men att de inte har tid och att andra saker prioriteras. En 

bidragande orsak anser hon är att politikerna vill lägga fokus på annat håll. David tar 

upp att det framförallt handlar om ekonomiska resurser, biblioteket har inte råd att satsa 

mer resurser på att utbilda personalen. De resurser som biblioteket har påverkar också 

vilken slags hjälp som de kan erbjuda användarna. Hugo påpekar att de inte kan hjälpa 

användarna med så mycket som de egentligen vill, eftersom de inte har tillräckligt med 

personal eller tid. David framhåller också att bristande ekonomiska resurserna gör så att 

biblioteket inte kan moderniseras i snabbare takt. Exempelvis så har lånedatorerna 

fortfarande ett relativt gammalt operativsystem som David tycker är föråldrat. Pelle 

däremot påpekar att biblioteket som han jobbar på har relativt goda ekonomiska resurser 

och därför har de kunnat satsa på mer aktiviteter. De har också kunnat anställa mer 

personal som är specialiserad på IT.  

 
5.5.2 Nå ut till målgrupper 

Bibliotekspersonalen uppger att det är lätt att nå ut till pensionärer och att få användare 

att komma på de aktiviteter som biblioteket erbjuder. Pelle nämner att detta bland annat 

beror på att användare som går på dessa pass berättar för sina bekanta som också kan 
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vara i behov av hjälp. Det finns vid informationsdisken i biblioteket också programblad 

om de aktiviteter som biblioteket erbjuder. Biblioteket har dock svårt att nå ut till 

personer som inte kommer till biblioteket, men som är i behov av att få hjälp. En 

målgrupp som är svår att nå ut till är nyanlända som inte kan svenska. Det kan innefatta 

de som är relativt bra på att använda digitala verktyg, men som inte kan använda den 

svenska versionen av internet och tangentbordslayouten, till exempel de svenska 

myndigheternas webbsidor. Förstår användarna inte språket som webbsidorna är på så 

spelar det ingen roll om de är bra på digitala verktyg sedan tidigare. För att nå ut till 

dessa målgrupper behövs det då resurser som gör att språket inte blir en barriär, till 

exempel tar en intervjuperson upp att de kan ha med en tolk som hjälper till vid 

aktiviteterna. Men där kommer problemet med bristande ekonomiska resurser in igen. 

Pelle belyser att i arbetet med digital delaktighet som är riktat mot målgruppen 

nyanlända att “Det är ytterligare en sak att tänka på, det ska gärna vara en IT-kunnig 

person som talar det språket som är stort i det området som den är placerad...”. Alla 

upplever dock inte detta som en utmaning och menar att unga nyanlända är duktiga på 

datorer och därför inte är en målgrupp att prioritera i arbetet med digital delaktighet.  

 

Ett annat problem med att nå ut till målgrupper handlar om att nå de som inte besöker 

biblioteken eller deras webbsidor. Biblioteket informerar ofta sina användare via 

internet, men de som inte vet hur de ska ta sig till bibliotekets webbsida får inte tillgång 

till den informationen. Några intervjupersoner nämner att lösningen på detta problem 

har varit att de blivit omnämnda i lokaltidningen eller genom att användare tipsat 

människor som de känner. Helen pratar också om att de vänt sig till andra 

organisationer inom kommunen med information för att nå ut till människor som har ett 

behov men inte använder bibliotekets tjänster eftersom de inte vet om att dessa tjänster 

finns. Till exempel så var de hos andra organisationer och informerade om Legimus och 

fick människor att bli medvetna om att den hjälpen finns att få.    

 

5.6 Framtida arbete med digital delaktighet och användarbehov 
Intervjupersonerna har i detta fall lite olika synvinklar på framtiden och vad den 

kommer att innebära i avseende på användarbehov och bibliotekets arbete med digital 

delaktighet. En del anser att de aktiviteter som de erbjuder nu är tillräckliga utifrån det 

uppdrag som biblioteket har idag. Det finns också de som poängterar att framtiden inte 

är något som kommer att inträffa om 10 år, utan att det arbete som sker idag är med och 

formar det arbete som sker i framtiden. En annan åsikt som uttrycks är att utöka den 

hjälp som biblioteket erbjuder i nuläget, men att den hjälp de erbjuder också borde 

fortsätta erbjudas. Förslag på hur den hjälp de har idag kan kompletteras är att ha 

internetverkstäder, studiecirklar och att samarbeta med andra organisationer. Ett 

exempel är att samarbeta med studieförbund och ha mer riktad undervisning som är 

uppbyggd som kurser. Ett annat exempel är att bjuda in banker som kan visa eller hjälpa 

användarna med sina bankärenden, eftersom biblioteket inte får hjälpa till med det.    

 

Bibliotekspersonalen som vi intervjuat påpekar också att de i framtiden behöver 

digitalisera allt fler av de vanliga tjänster som de erbjuder i biblioteket. Det blir också 

viktigt att lära användarna hur de digitaliserade tjänsterna ska användas. De nya 

aktiviteterna behövs utformas efter det som användarna efterfrågar. De flesta anser att 

användarbehovet kommer att finnas kvar och öka i framtiden, allt eftersom fler 

användare kommer att använda e-medier. Liam anser dock att arbetet med digital 

delaktighet kommer att bli mindre aktuellt i framtiden eftersom användarna kommer att 

växa upp med den digitala tekniken. Då behöver de inte ha hjälp med den, utan fokus 

behöver istället läggas på att arbeta med källkritik. Maja tar däremot upp att även om 
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användarna kommer vara mer digitalt delaktiga i framtiden så kan de ändå behöva hjälp 

när de blir äldre. Detta eftersom de inte har möjlighet att klara av det själva.  

 

6 Analys 
Det resultat som kommit fram av intervjuerna som vi utfört kommer i analysen att delas 

upp efter uppdelningen i det teoretiska ramverket. Ruiu och Ragneddas (2016) två 

nivåer kommer att sättas samman med Warschauers (2003) modell för IKT-tillgång. 

Sedan kommer Usherwoods (2001) teori om bibliotekets sociala roll att användas.  

 

6.1 Ruiu och Ragnedda: två nivåer av den digitala klyftan och 
Warschauers modell för IKT-tillgång 
Teorin och modellen kommer att användas för att se vilken mening som 

bibliotekspersonalen ger begreppen den digitala klyftan och digital delaktighet. Detta 

genom att se vilken av Ruiu och Ragneddas två nivåer av den digitala klyftan som 

bibliotekspersonalen framförallt benämner i arbetet med digital delaktighet och på 

vilken nivå det mesta av deras arbetet sker. För att utvidga Ruiu och Ragneddas nivåer 

så kommer även Warschauers modell för tillgång till IKT att appliceras. 

 

Ruiu och Ragneddas (2016) två nivåer består av en fysisk nivå och en psykisk nivå. Den 

fysiska nivån är den första och den psykiska nivån är den andra. Den första nivån 

innefattar fysisk tillgång till digitala verktyg. Den andra nivån innefattar en förståelse 

för hur dessa digitala verktyg ska användas (s. 71, 82-83).    

 

Warschauers (2003) modell för IKT-tillgång består av fyra resurser som krävs för att en 

person effektivt ska kunna använda IKT för att kunna skapa, ändra och få tillgång till 

kunskap. Vilket han ser som en nödvändig aspekt för att kunna vara en del av dagens 

informationssamhälle. De fyra resurser som ingår är: fysiska resurser, digitala resurser, 

mänskliga resurser och sociala resurser. Dessa resurser krävs inte bara för att en person 

ska kunna använda IKT på ett effektivt sätt, utan en persons IKT-användning påverkar 

också hur bra resurser den har (s. 9, 46-48). 

 

För att analysera vad bibliotekspersonalen anser om den digitala klyftan och digital 

delaktighet så kommer vi att dela upp analysen efter Warschuaers resurser och se vilka 

delar av arbetet med digital delaktighet som faller in under vilka resurser. Eftersom 

Ruiu och Ragneddas två nivåer är likvärdiga med två av Warschauers resurser så 

kommer de att presenteras under samma rubrik. Dessa är likvärdiga eftersom de 

innefattar samma aspekter. Nivå ett kommer att presenteras tillsammans med de fysiska 

resurserna och nivå två med de mänskliga resurserna.  

 
6.1.1 Nivå ett och fysiska resurser 

Ruiu och Ragneddas första nivå och Warschauers fysiska resurser innefattar den fysiska 

tillgången till datorer, skrivare, scanners och telekommunikationsuppkopplingar. Denna 

hjälp syftar på att utjämna den tekniska delen av den digitala klyftan (Ruiu och 

Ragnedda, 2016, s. 71; Warschauer, 2003, s. 48). Biblioteken tillhandahåller datorer och 

internetuppkoppling till sina användare. På så vis arbetar biblioteken med digital 

delaktighet genom att se till att alla ska kunna få tillgång till de digitala verktyg som 

behövs. Några intervjupersoner anser att de i framtiden behöver digitalisera flera av 

bibliotekets tjänster och på så vis uppdatera sina digitala verktyg. 
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6.1.2 Digitala resurser 

Warschauers (2003) digitala resurser innefattar det digitala material som människor har 

tillgång till via webben (s. 48). Bibliotekspersonalen tar upp deras arbete med denna 

resurs när de nämner att biblioteket tillgängliggör information till sina användare. 

Bibliotekspersonalen nämner också att de ger användarna tillgång till material som de 

annars inte haft tillgång till genom de databaser som de erbjuder som till exempel 

Library Press Display. Detta eftersom prenumerationer av databaser kostar mycket 

pengar, och att många inte har råd att betala databasernas höga premier. Även annat e-

material som e-böcker ger biblioteket tillgång till kostnadsfritt. Flera av 

intervjupersonerna anser att biblioteket i framtiden behöver digitalisera mer av sitt 

material så att det blir tillgängligt via webben.  

 
6.1.3 Nivå två och mänskliga resurser 

Ruiu och Ragneddas (2016) andra nivå innefattar den psykiska tillgången till digitala 

verktyg. De påpekar att det inte räcker med en fysisk tillgång för att vara digitalt 

delaktig, det krävs också en förståelse för hur de digitala verktygen ska användas (s. 71, 

82-83). Detta stämmer överens med Warschauers (2003) mänskliga resurser. De 

resurser som ingår i denna är utbildning och Literacy (s. 48). Bibliotekspersonalen tar 

upp att de ger användarna hjälp med hur de ska använda sina digitala verktyg. Denna 

hjälp kan delas in i två kategorier: spontan hjälp som sker vid informationsdisken och 

inplanerad hjälp som sker vid aktiviteter. En stor del av arbetet med digital hjälp sker 

vid informationsdisken, och är en spontan hjälp med frågor som användarna har. Vid 

denna hjälp så är det användarna som tar initiativet, eftersom de kommer fram till 

bibliotekspersonalen när de upptäckt ett behov. Frågor som bibliotekspersonalen kan 

hjälpa användarna med vid sådana spontana frågor är bland annat att fixa med 

mejladresser och hjälpa användarna att koppla upp sig på bibliotekets wifi. 

 

De frågor som tar längre tid att hjälpa användarna med sköts på de inplanerade 

aktiviteter som biblioteket erbjuder. Bibliotekspersonalen framhåller att de framförallt 

arbetar med att ge användarna en grund i sin digitala förståelse och att de kan vara ett 

stöd för användarna. Detta gör de bland annat genom att skapa en nyfikenhet hos 

användarna och motivera dem att våga trycka själva. Alla intervjupersoner anser att 

användarna bör få hjälp med hur de digitala tjänster som biblioteken erbjuder ska 

användas. Några anser också att användarna borde få hjälp med frågor om digitala 

verktyg som inte är relaterade till biblioteket. Aktiviteterna varierar med vem som styr 

innehållet. Det finns aktiviteter där bibliotekspersonalen bestämmer vad som ska 

behandlas och aktiviteter där användarna själva får bestämma. De aktiviteter som 

biblioteket bestämmer innehållet i är mer styrda och ligger på olika nivåer. Aktiviteterna 

börjar på en grundläggande nivå i hur digitala enheter används för att sedan handla om 

mer komplicerade saker som säkerhet på internet. Vad nivå två innebär för 

bibliotekspersonalen kan variera lite, vissa anser att det bara är digitala ärenden som är 

relaterade till biblioteket som ingår. Andra anser att användarna förutom det också 

borde få hjälp med att hantera digitala verktyg som inte är kopplade till biblioteket. 

Bibliotekspersonalen framhåller att de både är en trygghet och ett stöd för att 

användarna ska våga använda digitala verktyg. De vill också skapa en nyfikenhet hos 

användarna så att de ska våga prova sig fram själva.  

  

Bibliotekspersonalen har också pratat om hur de ser på det framtida användarbehovet 

och hur de vill arbeta med digital delaktighet i framtiden. En del anser att det som de lär 

ut idag är tillräckligt. Medan andra anser att det som de lär ut idag kan utökas men att 

själva upplägget ska vara liknande. Några intervjupersoner menar också att 
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användarbehovet kommer att minska. En av dem tar också upp att framtida generationer 

kommer att kunna hantera tekniken bättre och att det framförallt är källkritik som 

behöver läras ut.   

 
6.1.4 Sociala resurser 

Warschauers (2003) sociala resurser består av de samhälleliga, institutionella och 

sociala strukturer som stödjer tillgången till IKT (s. 47-48). Biblioteket är enligt denna 

definition i sig en social resurs för sina användare eftersom de stödjer användarnas 

tillgång till IKT på olika sätt. Biblioteken samarbetar också med andra organisationer 

för att bättre kunna uppfylla användarbehov och nå ut till fler människor. Detta kan ses 

som att de stärker sina egna resurser för att på så vis bli en bättre social resurs för sina 

användare. Bibliotekspersonalen påpekar också en aspekt som gör att biblioteken 

stödjer tillgången till IKT: biblioteket ger tillgång till detta gratis. Biblioteket anses 

också vara den organisation som är mest tillgänglig. De vill i framtiden samarbeta med 

andra organisationer för att kunna möta användarbehovet som de flesta anser kommer 

att öka.  

 
6.1.5 Sammanfattning 

Ruiu och Ragneddas två nivåer och Warschauers fyra resurser sammanfattar hur 

bibliotekspersonalen uppfattar begreppen digitala klyftan och digital delaktighet. Digital 

delaktighet innebär för bibliotekspersonalen att ha fysisk tillgänglighet till datorer och 

internetuppkoppling, digital tillgång till olika databaser och e-material, och en förståelse 

för hur de fysiska och digitala resurserna ska hanteras. För att kunna vara digitalt 

delaktig är det också viktigt att ha de sociala resurser som behövs, denna resurs fungerar 

som en grund för att de andra resurserna ska vara så bra som möjligt. Den digitala 

klyftan ser de alltså dels som en teknologisk klyfta, dels som en Literacy klyfta. Det vill 

säga att klyftan inte är utjämnad förrän människor inte bara har fysisk tillgång utan även 

kan hantera de digitala verktyg som de har tillgång till. Det framgår också från analysen 

att den del som det läggs mer fokus på är Ruiu och Ragneddas andra nivå och 

Warschauers mänskliga resurs. Det är detta område som bibliotekspersonalen 

uppmärksammar mest i intervjuerna. Det verkar också vara denna del som är det som 

bibliotekspersonalen arbetar med mest i deras vardagliga arbete med digital delaktighet.  

 

6.2 Usherwood: bibliotekets sociala roll  
Biblioteken har enligt Usherwood (2001) en social roll som går ut på att biblioteket ska 

verka för en jämlik tillgång till kunskap. Detta för att ge sina användare en chans att 

vara socialt inkluderade i samhället. För att biblioteket ska kunna uppfylla sin sociala 

roll har Usherwood identifierat ett antal faktorer som antingen kan utgöra hinder eller 

möjligheter. De faktorer som biblioteket själva kan styra över innefattar bibliotekets 

regler och kultur, personalens inställningar, hur biblioteket marknadsför sig och vilken 

kunskap som finns bland användarna angående bibliotekets tjänster och resurser (s. 6, 

8). 

 

Usherwoods tanke om bibliotekets sociala roll kommer att användas för att se hur 

bibliotekspersonalen ser på sin roll i arbetet med digital delaktighet. För att göra detta så 

kommer bibliotekspersonalens utsagor att jämföras med de faktorer som Usherwood 

säger antingen kan vara ett hinder eller en möjlighet för att uppfylla bibliotekets sociala 

roll. Vilket också kan användas för att se vilka utmaningar som finns i arbetet med 

digital delaktighet. Samt vad biblioteken anser att de gör på ett bra sätt, vilket då blir 

möjligheter för dem.   
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6.2.1 Bibliotekets regler och kultur  

Bibliotekspersonalen har i detta fall uppgett olika uppfattningar angående vad 

biblioteket hjälper till med och vad de inte hjälper till med. Det som biblioteken hjälper 

sina användare med varierar, vissa bibliotek hjälper användarna med alla deras digitala 

frågor, medan andra bara hjälper till med biblioteksrelaterade frågor. Användarna vill ha 

hjälp med olika typer av frågor och de flesta bibliotek hjälper till med frågor angående 

digitala enheter, digitala verktyg som används för att kommunicera med andra och hur 

olika webbplatser fungerar. Alla hjälper till med de digitala tjänster som biblioteken 

själva erbjuder sina användare, som till exempel hur olika databaser används.   

 

Ärenden som folkbiblioteken inte kan hjälpa till med är framförallt sådana som är 

relaterade till pengar och personuppgifter, till exempel hjälp att betala räkningar via 

internetbanken. De får inte hjälpa till med sådana ärenden trots att det är ett stort behov 

hos användarna. Några lösningar som bibliotekspersonalen tagit upp är att visa 

användarna hur internetbanken fungerar genom att använda ett demokonto eller att 

bjuda in representanter från banken som får lära användarna hantera deras tjänster. 

Vissa bibliotek hjälper till med sådana ärenden i alla fall, fast deras regelverk säger att 

de inte får det. Det finns också ärenden som biblioteket inte kan besvara för att de är för 

komplicerade tekniska frågor. 

 
6.2.2 Personalens inställningar  

Samtliga intervjupersoner anser att arbetet med digital delaktighet är en viktig del av 

verksamheten, det som skiljer dem åt är om de ser det som en del av grunduppdraget. 

Den första inställningen är att arbetet med digital delaktighet inte hör till deras uppdrag, 

men att det har blivit en del av uppdraget har att göra med att användarna inte kan vända 

sig till någon annan. Biblioteket är den plats dit användarna kan vända sig oavsett deras 

ekonomiska omständigheter. Den andra inställningen är att det finns delar av arbetet 

med digital delaktighet som hör till uppdraget. Det är de delar som går att koppla till det 

som biblioteket annars arbetar med som hör till bibliotekets uppdrag, till exempel 

källkritik, informationssökning och tillgång till e-litteratur. De delar som handlar om att 

hjälpa användarna med deras digitala enheter är något som andra aktörer borde arbeta 

med. Den sista kategorin anser att det hör till grunduppdraget att arbeta med digital 

delaktighet eftersom det har en stark koppling till bibliotekens demokratiska uppdrag. 

Bibliotekets uppgift är att ge tillgång till kunskap gratis och anses vara den organisation 

som är mest tillgänglig. Bibliotekspersonalen anser att tillgängliggöra information är en 

ytterst viktigt del i det demokratiska arbetet med att göra användare delaktiga i 

samhället.  

 

Personalen som arbetar på samma bibliotek som intervjupersonerna har också olika 

inställningar till arbetet med digital delaktighet. Det finns personal som är väldigt 

motvilliga till att biblioteket ska arbeta med digital delaktighet. Denna motvilja hade 

bland annat att göra med en oro för hur personalen skulle lära sig allt de behövde kunna 

för att hjälpa användarna med digitala enheter. Motviljan kan också bero på att de inte 

ser digital hjälp som en del av bibliotekets uppdrag. Detta indikerar också vad 

intervjupersonernas kollegor anser om den roll som folkbiblioteken ska ta i arbetet med 

digital delaktighet. En del ansåg att det tillhörde bibliotekets uppdrag, medan andra 

anser att det är något som ligger utanför bibliotekets uppdrag.  
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6.2.3 Bibliotekens marknadsföring och användarnas kunskap angående 
bibliotekets tjänster 

Bibliotekspersonalen nämnde att den plats där de framförallt publicerar information är 

på deras egna webbsidor. De har också programblad i biblioteket där de skriver om de 

inplanerade aktiviteterna som biblioteket erbjuder. För att nå ut till användare som är 

svåra för biblioteken att själva nå ut till så har biblioteken valt att samarbeta med andra 

organisationer. Detta genom att de informerar verksamhetsledare som har hand om 

människor som skulle kunna ha nytta av bibliotekets tjänster. Bibliotekspersonalen 

nämner också att användare och organisationer marknadsför bibliotekets tjänster utan 

bibliotekets inblandning, bland annat genom att användare av tjänsterna informerar sina 

bekanta om vad biblioteken kan erbjuda. Vissa bibliotek har också fått en notis i 

lokaltidningen. 

 

Enligt bibliotekspersonalen så finns det en stor kunskap bland pensionärer om vilket 

utbud som finns. Biblioteken har haft lätt med att få användare att komma till de 

inplanerade aktiviteter som de erbjuder. De har däremot svårt att få vissa målgrupper 

medvetna om vilka tjänster som de erbjuder. En målgrupp som tas upp är nyanlända 

som inte kan svenska. Denna utmaning beror framförallt på att det finns en språkbarriär, 

vilket är ett problem både för att nå fram till målgruppen och under själva 

inlärningstillfället. Ett förslag från en intervjuperson var att biblioteket kunde använda 

sig av en tolk. En annan intervjuperson kom fram till att de borde anställa 

bibliotekspersonal som både är kunniga inom IT och kan det språk som är stort i det 

område som biblioteket är placerat i. Det är dock inte alla som ser nyanlända som en 

målgrupp som är i behov av digital hjälp, eftersom de anser att unga nyanlända är 

duktiga på datorer. En annan målgrupp som bibliotekspersonalen har haft svårt att nå ut 

till är människor som inte besöker biblioteket och som är i behov av digital hjälp. 

Eftersom de inte vet hur de ska använda digitala verktyg så kan de inte heller ta till sig 

information om vilka tjänster som biblioteket erbjuder genom att gå in på bibliotekets 

webbsida.  

 
6.2.4 Resurser  

Bibliotekspersonalen anser att de inte har de resurser som de skulle behöva för att 

utveckla arbetet med digital delaktighet som de själva vill. Biblioteket har inte 

tillräckliga resurser för att möta den efterfrågan som finns från användarna. De 

bristande ekonomiska resurserna gör att de inte har råd att anställa mer personal. 

Personalbristen leder också till att de inte kan lägga ner lika mycket tid på arbetet med 

digital delaktighet som de skulle behöva. Dessa två resursbrister leder också fram till att 

det inte finns så mycket tid eller pengar över för att de ska kunna fortbilda personalen. 

Detta gäller dock inte för alla vi intervjuat, en del anser att de får den fortbildning som 

de behöver. En av intervjupersonerna anser också att det bibliotek som den jobbar på 

har tillräckliga resurser. 

 
6.2.5 Sammanfattning 

De delar av faktorerna som biblioteken har problem med att uppfylla blir hinder, eller 

utmaningar, i arbetet med digital delaktighet. Biblioteket kan inte hjälpa användarna 

med alla deras frågor, vissa för att de inte får och vissa för att de inte kan. Det finns en 

motvilja mot att biblioteket ska arbeta med digital delaktighet bland en del av 

intervjupersonernas kollegor. Vissa av intervjupersonerna ansåg inte heller att arbetet 

med digital delaktighet är en del av bibliotekets grunduppdrag, att det borde falla på 

någon annan organisation. Biblioteken har svårt att nå ut till de som inte är användare 

av biblioteket och till nyanlända. Biblioteken har inte heller de resurser som krävs för 
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att kunna uppfylla användarnas behov av digital hjälp. Det finns också delar av 

faktorerna som bibliotekspersonalen anser att de hanterar bra. De hjälper användarna 

med en mängd olika frågor och det finns en inställning hos vissa av intervjupersonernas 

kollegor att arbetet med digital delaktighet är en viktig del. Samtliga intervjupersoner 

nämner att det är viktigt och några anser att det är en del av grunduppdraget. Biblioteket 

är också bra på att nå ut till användare av biblioteket och har framförallt lätt att nå ut till 

målgruppen pensionärer.    

 

7 Diskussion 
I detta kapitel kommer resultatet från analysen att diskuteras och relateras till tidigare 

forskning. Det är uppställt efter de frågeställningar som vi har arbetat med i 

undersökningen. Därefter följer en kort diskussion av teori, begrepp och metod.  

 

7.1 Hur ser bibliotekspersonalen på sin roll i arbetet med digital 
delaktighet?  

Vår undersökning har visat att bibliotekspersonalen anser att arbetet med digital 

delaktighet är en viktig del av bibliotekets verksamhet. Det råder dock delade 

uppfattningar om vad arbetet innebär, vissa anser att det är bibliotekets tjänster som ska 

hjälpas till med och andra anser att de borde hjälpa till med allt som behövs för att klara 

sig i dagens samhälle. När det endast är hjälp med biblioteksrelaterade ärenden så 

innebär det mer att göra bibliotekets tjänster tillgängliga och minska den digitala klyftan 

på folkbiblioteken. Det handlar således inte om att minska den digitala klyftan i 

samhället i stort. Ifall det bara är biblioteksrelaterade ärenden som användarna får hjälp 

med så uppfylls inte nivå två av Ruiu och Ragneddas (2016) nivåer, eftersom 

användarna inte får kunskaper inom alla de digitala verktyg som krävs för att klara sig i 

samhället. Men genom att få en förståelse för bibliotekens digitala verktyg kan 

användare eventuellt få en förståelse för hur andra digitala verktyg hanteras. Det vill 

säga att biblioteken kanske ändå hjälper användare att bli bekanta med digitala verktyg 

så att de kan använda den kunskapen för att lättare förstå digitala verktyg som inte är 

biblioteksrelaterade.  

 

En av orsakerna till att biblioteken arbetar med digital delaktighet är att användarna inte 

har någon annanstans att vända sig. Men det anses också vara en del av det 

demokratiska uppdraget, och får därför en viktig betydelse. Detta för att tillgången till 

information är en viktig del i att vara delaktig i samhället. Bibliotekspersonalen ser 

därför tillgängliggörandet av information som en central del av uppdraget. Enligt 

Bernsmann och Croll (2013) kan digitala klyftan kopplas till variablerna ekonomi och 

utbildning. Det görs en koppling mellan att vara ekonomiskt utsatt, sakna utbildning och 

att vara socialt exkluderad i samhället. De hävdar att det är viktigt att hjälpa de som 

befinner sig i det digitala utanförskapet att bli digitalt delaktiga för att kunna vara socialt 

inkluderade i samhället (s. 53-54). Både den bibliotekspersonal vi intervjuat och 

Bernsmann och Croll kommer fram till att arbetet med digital delaktighet är en viktig 

del av bibliotekets uppdrag, för att det handlar om att motverka de ojämlikheter som 

finns i samhället. Enligt intervjupersonerna så blir bibliotekspersonalens roll alltmer 

mångfacetterad för att kunna möta det behov som finns hos användarna. 

Bibliotekspersonalen finns också där för användarna som ett stöd i deras lärande, 

bibliotekspersonalen kan därför sägas ha en pedagogisk roll i arbetet med digital 

delaktighet. Enligt Cancro (2016) kan biblioteket ha en stor roll i att förbättra 

användarnas Information Literacy-förmågor. Detta genom att erbjuda 

användarundervisning i digitala tjänster och ett extra stöd när användarna är i behov av 
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det (s. 59-60). Biblioteken erbjuder sina användare hjälp genom att hålla i inplanerade 

aktiviteter och i den mån det går besvara användarnas frågor kring digitala verktyg. 

Bibliotekets roll i samband med digital delaktighet kan därför delas upp i både en 

demokratisk roll och en pedagogisk. Den demokratiska rollen sammanfaller med 

Usherwoods (2001) uppfattningar om den sociala roll som biblioteket har. Eftersom 

båda handlar om att tillhandahålla en jämn tillgång till kunskap för att ge människor en 

möjlighet att var socialt inkluderade i samhället (s. 6-8).  

 

7.2 Hur uppfattar bibliotekspersonal att de arbetar med digital 
delaktighet på folkbibliotek? 
Bibliotekens arbete med digital delaktighet hör ihop med vilken roll som personalen 

anser att de har i detta arbete. Det som biblioteken hjälper till med är att tillhandahålla 

de digitala verktyg som användarna behöver för att kunna ta till sig digitalt material på 

internet. De arbetar också med att lära användare att hantera och få en förståelse för hur 

digitala verktyg kan användas. Detta gör de dels genom att hjälpa användarna med 

spontana frågor, dels genom att erbjuda inplanerade aktiviteter. De planerade 

aktiviteterna som biblioteket erbjuder varierar mellan att bibliotekspersonalen styr 

innehållet och att användarna gör det. När användarna får styra innehållet så är det deras 

försfrågningar som styr vad som ingår i digital delaktighet. Enligt Warschauer (2003) så 

beror den effektiva tillgången till IKT och social inkludering på hur en person hanterar 

fyra resurser. Han anser även att en person kan hamna i en ond cirkel om den inte har de 

resurser som krävs, för att det leder till att IKT-tillgången inte blir bättre eftersom 

resurserna inte är tillräckliga (s. 9, 46-48). Biblioteken som är en social resurs för sina 

användare kan vara med och stärka upp de andra resurserna som en person behöver. 

Biblioteken ger användarna tillgång till digitala enheter och digitalt material gratis. 

Biblioteken kan även hjälpa till att höja den mänskliga resursen eftersom de erbjuder 

hjälp i att förstå digitala enheter. Detta uttrycks även av intervjupersonerna när de 

påpekar att biblioteken är den organisation som erbjuder gratis hjälp och som alla kan 

vända sig till. För att kunna arbeta med digital delaktighet på ett bra sätt så samarbetar 

biblioteken med andra organisationer för att stärka sina egna resurser. 

 

Bibliotekspersonalen betonar att den hjälp de erbjuder är på en grundläggande nivå. Vad 

som räknas in i den grundläggande nivån varierar, vissa anser att det är 

biblioteksrelaterade ärenden som ska läras ut. Andra anser att användarna behöver få 

hjälp med det som krävs för att vara delaktig i hela samhället. Bibliotekens sätt att 

arbeta på en grundläggande nivå stödjs av Bernsmann och Crolls (2013) forskning. 

Enligt dem så blir användare intresserade av att lära sig IKT om det var enkelt att lära 

sig och att det som lärdes ut gick att koppla till deras vardagsliv (s. 53-54). När 

biblioteken endast hjälper användarna med biblioteksrelaterade ärenden försvinner dock 

en del av kopplingen till vardagslivet. Men en del av deras vardagsliv kan vara kopplat 

till biblioteket.  

 

7.3 Vilka utmaningar upplever bibliotekspersonalen att de möter i sitt 
arbete med digital delaktighet?  
De delar av faktorerna som biblioteket har problem med blir enligt Usherwood (2001) 

hinder i arbetet med bibliotekets sociala roll. Dessa hinder utgör således utmaningar i 

arbetet med digital delaktighet. De faktorer som enligt detta kunde ses som utmaningar 

är att de inte kan hjälpa till med alla ärenden som användarna vill ha hjälp med, 

personalens inställningar, att de saknar de ekonomiska resurser som krävs och att nå ut 

till målgrupper.  
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Intervjupersonerna nämner i samband med utmaningen att de inte kan hjälpa 

användarna med alla de ärenden som de vill ha hjälp med. Biblioteken kan inte hjälpa 

till med ärenden som rör pengar och personuppgifter. Intervjupersonerna belyser att 

användarna inte har någon annanstans att vända sig med sina frågor. En av 

anledningarna till att detta blir ett problem för biblioteken är att andra organisationer 

och företag inte tar sitt ansvar i att hjälpa människor att bli digitalt delaktiga. Det finns 

också ärenden som de inte kan hjälpa till med eftersom det är svåra teknologiska frågor 

som tillverkarna av de digitala verktygen ifråga borde besvara. Utifrån 

intervjupersonerna framkommer det att organisationerna verkar anta att människor är 

bättre på att hantera digitala verktyg än de egentligen är. Bland dessa organisationer och 

i samhället i stort så verkar det därför som att uppfattningen är att det räcker med att ha 

fysisk tillgång till digitala verktyg för att vara digitalt delaktig. Den psykiska nivån att 

förstå dessa digitala verktyg verkar inte tas i beaktande. Lösningen borde kanske inte 

vara att människor bara kommer till biblioteket för att få gratis hjälp. Organisationerna 

som ansvarar över produkterna borde också ge användarna mer hjälp.  

  

Bibliotekens problem med att nå ut till vissa målgrupper ser Bernsmann och Croll 

(2013) som en utmaning i arbetet med att minska den digitala klyftan (s. 53-54). En av 

de målgrupper som bibliotekspersonalen har svårt att nå ut till är nyanlända. Som nämnt 

tidigare så ser inte alla i bibliotekspersonalen denna grupp som en målgrupp eftersom de 

anser att unga nyanlända är bra på datorer. Intervjupersonerna verkar ha olika 

definitioner på vilka som räknas in i gruppen nyanlända. Vid jämförandet av 

intervjupersonernas utsagor så verkar det som att de inte har samma språknivå i åtanke. 

Den ena gruppen verkar mena nyanlända som knappt kan någon svenska och den andra 

verkar inte ha tagit in språket som en aspekt överhuvudtaget. Vilken åldersgrupp som de 

syftar på verkar också skilja sig åt. Intervjupersonerna som ansåg att nyanlända inte var 

en målgrupp att prioritera hänvisade till unga nyanlända, medan de andra 

intervjupersonerna som ansåg att det är en prioriterad grupp inte betonade att det var 

unga nyanlända. En anledning till detta kan vara att de inte tänkte på samma 

åldersgrupper, då unga enligt en intervjuperson ofta har lättare att ta till sig digitala 

verktyg eftersom de har växt upp med dem.  

 

Utöver de utmaningar som stämmer överens med Usherwoods (2001) faktorer så har vi 

i det empiriska materialet upptäckt en annan utmaning som bibliotekspersonalen tar 

upp. Denna är att bibliotekspersonalen inte har de kompetenser som behövs för att 

hantera användarnas frågor. Det en av intervjupersonerna benämner som digital 

läskunnighet är inte bara något som användare behöver hjälp med, det är också viktigt 

att bibliotekspersonalen får den hjälp som de behöver. En del folkbibliotek jobbar med 

den digitala läskunnigheten bland personalen genom att ha internutbildningar, men hos 

många verkar det vara bibliotekspersonalens egna intresse som är den främsta 

drivkraften. Denna utmaning verkar vara tätt sammankopplad med utmaningen 

angående bibliotekspersonalens inställningar. Att det finns kollegor till 

intervjupersonerna som har en negativ inställning till att biblioteket ska arbeta med 

digital delaktighet kan delvis bero på att de inte har de kompetenser som krävs för att 

hjälpa användarna med deras frågor. Martzoukou och Elliott (2016) har i en liknande 

studie som den vi har utfört kommit fram till samma utmaningar i arbetet med digital 

delaktighet som den bibliotekspersonal som vi intervjuat har tagit upp. De tar upp att en 

viktig lösning på utmaningen med att bibliotekarier saknar den kompetens som krävs 

för att arbeta med digital delaktighet är att ändra utformningen av masterprogrammen 

inom biblioteks- och informationsvetenskap så att de kan få dessa kompetenser från 
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utbildningen. De tar också upp att det är ett problem att biblioteket inte ger personalen 

internutbildningar för att öka deras kunskaper (s. 105-106, 112). Detta i sin tur skulle 

också kunna ändra bibliotekspersonalens osäkerhet kring arbetet med digital 

delaktighet, eftersom de kompetenser som de lärt sig blir en trygghet för dem. Även 

Jaeger et. al. (2012) delar uppfattningen om att biblioteks- och 

informationsvetenskapliga utbildningar behöver ändras för att motsvara de ökade krav 

som ställs på bibliotekarier. Detta framförallt genom att lägga större fokus på den 

pedagogiska rollen och servicerollen som bibliotekarier har i arbetet med digital 

delaktighet (s. 15). Intervjupersonerna uttrycker åsikten om att bibliotekspersonalen 

borde få mer utbildning inom digitala verktyg för att skapa högre kompetens bland 

personalen. Ett första steg i lösningen är att ändra i utbildningarna eftersom detta ger 

bibliotekarierna en grund att stå på. Det andra steget är internutbildningar för att hela 

personalgruppen ska få en bra grund. 

 

De flesta utmaningar som bibliotekspersonalen möter i arbetet med digital delaktighet 

grundar sig i utmaningen om resurser. Cancro (2016) ser också detta samband mellan de 

utmaningar som biblioteken möter i sitt arbete med digital delaktighet. Hon påpekar 

också att samtidigt som behovet av hjälp ökar så minskar också de resurser som 

biblioteken har (s. 60). Biblioteket har inte tillräckliga ekonomiska resurser för att möta 

behovet som finns från användarna. Den ekonomiska resursbristen leder till att de inte 

kan uppdatera sina digitala enheter i den takt som de skulle vilja. Den leder också till en 

brist på personal, vilket gör att bibliotekspersonalen inte kan erbjuda mer aktiviteter. 

Detta är också sammankopplat med att biblioteket inte kan nå ut till alla de målgrupper 

som de har. Jaeger et. al. (2012) anser att en lösning är att de finansiella resurserna ökar 

så att biblioteken kan möta användarbehovet (s. 15). Biblioteket behöver därför få mer 

ekonomiska resurser så att de kan satsa mer på digital hjälp. Hade de haft mer resurser 

så hade de till exempel kunnat anställa en tolk eller en till kollega som både är IT-

kunnig och kan det språk som behövs för att nå ut till målgrupperna.    

 

7.4 Hur tolkar bibliotekspersonal begreppen den digitala klyftan och 
digital delaktighet? 
Hur bibliotekspersonalen ser på begreppen den digitala klyftan och digital delaktighet 

går att se utifrån hur de arbetar med digital delaktighet och hur de vill arbeta med det i 

framtiden. Bibliotekspersonalens syn på vad det innebär att vara digitalt delaktig 

innefattar inte bara en tillgång till digitala verktyg, utan även att en person också 

behöver förstå hur dessa verktyg ska användas. Detta stämmer överens med hur synen 

på den digitala klyftan har ändrats inom forskningsfältet. Det vill säga att den gått från 

att bara ta hänsyn till den fysiska tillgången till IKT till att även innefatta förmågan att 

förstå och kunna hantera digitala verktyg (Jaeger et. al., 2012, s. 3-6; Warschauer, 2010, 

s. 1552). Bibliotekspersonalens syn på digital delaktighet är också starkt kopplat till 

deras syn på den digitala klyftan eftersom synen på detta begrepp styr vad en person 

tycker ska göras för att utjämna den. Denna utjämnad av den digitala klyftan är vad 

digital delaktighet handlar om. Detta väcker dock frågan om när en person kan räknas 

vara digitalt delaktig. Hilbert (2011) nämner att detta är en utav de viktiga problem som 

finns inom forskningsområdet. Hur den digitala klyftan definieras är viktigt för det har 

en direkt påverkan på vilka åtgärder som vidtas för att utjämna den (s. 719-720). Synen 

på den digitala klyftan går alltså att se utifrån vad bibliotekspersonalen gör för att få 

användarna att bli digitalt delaktiga. Vad som behövs för att vara digitalt delaktig är 

beroende av vilken kontext som en person befinner sig i, detta eftersom olika situationer 

kräver olika kunskaper (Bawden, 2001, s. 221). I en situation kan ”att vara delaktig” 

innebära att personen kan navigera på en webbsida för att hitta information om ett 
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företag. Medan en annan situation kan kräva att personen vet hur den ska använda en 

digital tjänst för att skapa en presentation. Bibliotekspersonalen betonar att det är på en 

grundläggande nivå som deras digitala hjälp ligger på. Detta tyder på att 

bibliotekspersonalen anser att det är en grundläggande nivå som krävs för att vara 

digitalt delaktig. Men betydelsen som bibliotekspersonalen ger grundläggande nivå 

varierar, som nämnt tidigare så delar sig åsikterna om den hjälp de erbjuder borde vara 

biblioteksrelaterad eller innefatta frågor om alla digitala verktyg. Hur låg en 

grundläggande nivå är skiftar också, från att visa användare hur tangentbordet fungerar 

till att hjälpa till med sociala medier.   

 

7.5 Diskussion av teori, begrepp och metod 
Vi har i undersökningen använt oss av teorier om hur den digitala klyftan är uppdelad i 

två nivåer, vilka utmaningar som finns i arbetet med bibliotekets sociala roll och en 

Literacy inspirerad modell över tillgång till IKT. Ruiu och Ragneddas (2016) två nivåer 

av den digitala klyftan har gett en tydlig uppdelning för oss att jämföra med hur 

bibliotekspersonalen arbetar med digital delaktighet. Vilket gjorde det möjligt att se 

vilken betydelse de ger begreppet digitala klyftan. För att komplettera denna har vi 

också tagit med Warschauers (2003) modell över tillgång till IKT, som belyser vad en 

person behöver ha för resurser för att vara socialt inkluderad. Denna gav oss fler 

aspekter att väga in i bibliotekspersonalens utsagor och gav på så vis fler dimensioner 

till analysen. Usherwoods (2001) teori om vad biblioteket behöver göra för att uppfylla 

sin sociala roll fungerade som ett bra stöd för att se de utmaningar som biblioteket står 

inför i arbetet med digital delaktighet.  

 

För att vara digitalt delaktig så krävs Digital Literacy. Detta begrepp innebär att besitta 

en viss kunskap, attityd och förståelse som möjliggör en effektiv hantering av digitala 

verktyg (Stevenson & Domsy, 2016, s. 138). Digital Literacy är dock inte ett begrepp 

som vi har valt att lägga fokus på i forskningsfrågorna. Det är ett viktigt begrepp inom 

forskningsområdet, men vi ser det mer som en förutsättning för begreppet digital 

delaktighet. Eftersom vi var intresserade att få reda på hur bibliotekspersonal tolkar 

begreppet digital delaktighet så fokuserade vi istället mer på den sociala inkluderingen 

än på Digital Literacy. Begreppet Digital Literacy blir mer som en del av lösningen på 

digitala klyftan, och intervjupersonerna pratar om att lära användarna hantera digitala 

verktyg vilket är direkt kopplat till Digital Literacy. Digital Literacy är ett steg på vägen 

mot digital delaktighet, eftersom det innefattar den psykiska tillgången till digitala 

verktyg. Vi anväder oss mer av Ruiu och Ragneddas (2016) andra nivå och 

Warschauers (2003) mänskliga resurs för att få med betydelsen av Digital Literacy.  

  

I undersökningen så består intervjupersonerna av hälften kvinnor och hälften män. 

Denna uppdelning representerar inte den könsuppdelning som generellt gäller för hela 

biblioteksverksamheten. Att detta skett i ett yrke som annars är kvinnodominerat tror vi 

kan bero på att digitala verktyg är mer manligt kodade och fler män uppmuntras i tidig 

ålder att utveckla sina digitala färdigheter. 

 

8 Slutsatser 
Samhällets digitalisering förutsätter att människor är digitalt delaktiga för att kunna ta 

del av all information. För att kunna vara inkluderad i det demokratiska samhället har 

det blivit allt viktigare att ha tillgång och förståelse av IKT (Thompson, 2008, s. 97, 

101). Det krävs således att medborgarna ska kunna hantera den digitala tekniken för att 

kunna vara delaktiga i det demokratiska samhället. Biblioteken ska verka för att 
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utveckla det demokratiska samhället genom att ge människor de verktyg som de 

behöver för att vara delaktiga. Mer specifikt så ska folkbiblioteken också verka för att 

öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, 

lärande och delaktighet i kulturlivet (SFS 2013:801). Detta gör att arbetet med digital 

delaktighet är en viktig del av folkbibliotekens verksamhet. Således är 

bibliotekspersonalen en aktör som arbetar med digital delaktighet.  

 

Syftet med denna uppsats var att att se vilka uppfattningar bibliotekspersonal på 

folkbibliotek har om digital delaktighet och hur de arbetar med att få 

biblioteksanvändare digitalt delaktiga. För att ta reda på detta utgick vi ifrån intervjuer 

med bibliotekspersonal från olika folkbibliotek. Resultatet visar att bibliotekspersonalen 

ser sin roll i arbetet med digital delaktighet som en viktig del av bibliotekets 

verksamhet. Biblioteket har dels en demokratisk roll, dels en pedagogisk roll. 

Biblioteket arbetar med detta genom att tillhandahålla digitala verktyg och genom att 

lära användare att hantera dessa. Detta sker både när användarna har spontana frågor 

och genom inplanerade aktiviteter som biblioteket erbjuder. De utmaningar som 

bibliotekspersonalen upplever i arbetet med digital delaktighet är att inte kunna uppfylla 

användarbehovet eftersom det finns frågor de inte kan besvara, att de inte når ut till alla 

målgrupper, personalens kompetenser och inställningar och att biblioteket saknar de 

ekonomiska resurser som de behöver. De flesta utmaningar som finns i arbetet med 

digital delaktighet är konsekvenser av att biblioteket har bristande ekonomiska resurser. 

En annan orsak till utmaningarna kan också vara att andra organisationer inte tar det 

ansvar som krävs för att göra människor digitalt delaktiga. Bibliotekspersonalen anser 

att digital delaktighet innefattar både tillgång till digitala verktyg och förståelsen för hur 

dessa ska användas. Denna syn bygger på hur de ser på den digitala klyftan, att den är 

uppdelad i en fysisk och en psykisk tillgång. Detta eftersom arbetet med digital 

delaktighet är det sätt som används för att utjämna den digitala klyftan. Folkbiblioteken 

ser vi som centrala för att motverka de ojämlikheter som finns i det digitala 

informationssamhället. På samma sätt som de ska verka för demokrati i samhället, bör 

de också verka för demokrati i det digitala samhället.  

 

8.1 Förslag på framtida forskning  
En synvinkel som inte tagits med i undersökningen men som hade varit intressant att ha 

med är användarnas perspektiv. Hade undersökningen varit större så hade även 

användare kunnat intervjuats för att se vad de tycker om bibliotekets arbetet med digital 

delaktighet för att sedan jämföra det med vad bibliotekspersonalen anser. Och på så vis 

se vilka skillnader och likheter som finns bland de respektive grupperna. Detta hade 

kunnat användas för att utforma digital hjälp som verkligen uppfyller det 

användarbehov som finns. En aspekt som är intressant är att få intervjupersoner pratar 

om att den digitala tekniken kommer att utvecklas i framtiden. Många tänkte inte på att 

det inte behöver vara samma digitala verktyg i framtiden och antar därför att det 

kommer vara ett användarbehov som inte är fokuserat på digitala verktyg. Detta kan 

vara ett område att utveckla vid en annan typ av undersökning som fokuserar på 

framtida användarbehov. 
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Sammanfattning 
Vardagslivet blir i dagens samhälle alltmer digitaliserat. Digital delaktighet har därför 

blivit en viktig del av att vara inkluderad i det demokratiska samhället. På grund av 

detta så är arbetet med digital delaktighet också en viktig del av bibliotekets 

demokratifrämjande uppdrag. Detta eftersom biblioteket ska bidra till fri 

kunskapsbildning och finnas tillgängligt för alla. Dessutom har folkbiblioteket 

uppgiften att främja användarnas kunskap om informationsteknik och hur den ska 

hanteras. En aktör inom biblioteket som arbetar med att göra användare digitalt 

delaktiga är bibliotekspersonalen. Syftet med denna uppsats är att se vilka uppfattningar 

som bibliotekspersonal på folkbibliotek har om digital delaktighet och hur de arbetar 

med att få biblioteksanvändare digitalt delaktiga. De frågeställningar som 

undersökningen bygger på lyder:  

 

 Hur ser bibliotekspersonalen på sin roll i arbetet med digital delaktighet? 

 Hur uppfattar bibliotekspersonal att de arbetar med digital delaktighet på 

folkbibliotek? 

 Vilka utmaningar upplever bibliotekspersonalen att de möter i sitt arbete med 

digital delaktighet? 

 Hur tolkar bibliotekspersonal begreppen den digitala klyftan och digital 

delaktighet? 

 

Det teoretiska ramverket är baserat på Ruiu och Ragneddas teori om den digitala 

klyftans två nivåer, Warschauers modell om IKT-tillgång och Usherwoods teori om 

bibliotekets sociala roll. Ruiu och Ragnedda delar in den digitala klyftan i två nivåer, 

den första är den fysiska och den andra är den psykiska tillgången till digitala verktyg. 

Warschauers modell för IKT-tillgång består av fyra resurser som krävs för att en person 

ska kunna använda IKT för att få tillgång till, modifiera och skapa kunskap på ett 

effektivt sätt. Dessa resurser är fysiska resurser, digitala resurser, mänskliga resurser 

och sociala resurser. Usherwood har identifierat ett antal faktorer som kan utgöra hinder 

eller möjligheter vid uppfyllandet av bibliotekets sociala roll. Dessa faktorer är 

bibliotekets regler och kultur, personalens inställningar, hur biblioteket marknadsför sig 

och vilken kunskap som finns bland användarna angående bibliotekets tjänster, och 

resurser. 

 

För att undersöka bibliotekspersonalens upplevelser av digital delaktighet har vi gjort en 

intervjustudie med personal på folkbibliotek som håller i någon form av “digital hjälp”-

aktiviteter. Vi har delat upp det empiriska materialet efter olika teman som varit centrala 

för undersökningen. Analysen har sedan delats in efter det teoretiska ramverket.    

 

Resultatet visar på att biblioteken arbetar med digital delaktighet genom att 

tillhandahålla digitala verktyg och hålla i aktiviteter där användare får lära sig att 

hantera digitala verktyg. Det mesta av arbetet med digital delaktighet sker i form av att 

lära användarna förstå de digitala verktygen. Bibliotekspersonalen ser sin roll som 

viktig, och det går att dela upp den i en demokratisk roll och en pedagogisk roll. 

Bibliotekspersonalen möter ett antal utmaningar i sitt arbete med digital delaktighet, 

dessa är att de inte kan besvara alla användarnas frågor, att de inte når ut till alla 

målgrupper, bristande kompetens bland personalen och personalens inställningar. De 

flesta av dessa utmaningar beror på de bristande ekonomiska resurser som biblioteken 

har och leder till att biblioteken inte kan uppfylla det användarbehov som finns. Det 

bibliotekspersonalen anser att begreppet digital delaktighet innebär är att ha fysisk och 

psykisk tillgång till digitala verktyg. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Intervjuguide 

Först berättar vi om syftet med vår uppsats för intervjupersonen. Vårt syftet är att se 

vilka uppfattningar bibliotekspersonal på folkbibliotek har om digital delaktighet och 

hur de arbetar med att få biblioteksanvändare digitalt delaktiga. Sedan informerar vi 

intervjupersonen om konfidentialitet och frågar ifall vi får spela in intervjun. 

 

 

Hur arbetar ni på biblioteket med digital delaktighet?  

a) Hur ser en sådan aktivitet ut i praktiken? Något exempel från en sådan? 

b) Vilka hjälpmedel använder ni er av? 

c) Vilka vill ha hjälp? Vad vill användarna ha hjälp med? 

 

Vilka utmaningar möter du i ditt arbete med digital delaktighet? 

 

Hur utformar ni era aktiviteter som erbjuder digitala hjälp?  

a) Bestämmer ni själva hur aktiviteten ska utformas eller har ni hjälp av någon 

form av styrdokument?   

 

Hur tycker du att folkbiblioteken ska arbeta med digital delaktighet i framtiden? 

a) Behöver aktiviteten utvecklas? Varför? 

b) Hur ser du på framtidens användarbehov? 

 

Hur ser du på din roll som bibliotekspersonal i arbetet med digital delaktighet? 

Vilken betydelse? 

 

Vilken roll anser du att arbetet med digital delaktighet har i folkbibliotekets 

verksamhet?  

 

Har ni några internutbildningar på biblioteket där personalen får lära sig om 

digitalisering?  

a) Om ja, berätta om vad ni har lärt er på utbildningarna. 

b) Om nej, varför tror du att ni inte har det? Eller är det något du tycker ni borde 

ha? Varför?  

c) Har du någon utbildning inom digital kompetens sen innan? 

 


