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Abstract 
English title: “go to the library and you will get help”. A phenomenographic study of 
how the digitalization of society has come to affect the daily work of the librarian 
when interacting with patrons. 

In this bachelor thesis, we examine six public librarian’s perception and experiences 
of the phenomena of the digitalization of society. The study aims to raise a voice as 
to how this has affected them in their daily work in the library when in contact with 
patrons. Three main questions were posed in this study: What are the consequences 
for library staff who have been affected in their everyday life by the digitalization of 
society, and how does this affect the library staff over time? How does this 
digitalization impact the librarians required skills in their everyday life? The method 
used for this thesis is qualitative recorded interviews with public librarians who all 
have a long experience of working in public libraries. The theory is based on 
phenomenography, a model developed by Ference Marton that aims to understand the 
differences in experiencing a phenomenon. The results show two significant 
categories: responsibility and skills. The librarian perceives a role of being a service 
desk responsible to other authorities, when local offices are shut down and are only 
accessible via the Internet. In comparison, over time, this makes the librarian 
responsible for a lot more private information today, as E-authorities send customers 
to the library to get help with bank errands and filling out forms. The participating 
librarians ask themselves if this really is their job to do, while at the same time, feeling 
the responsibility to help the patrons in any way they can. When it comes to the 
patrons’ digital skills, the librarians see that the knowledge has changed from what 
was formerly, a collective lack of knowledge to what is presently, a more individual 
knowledge. This also affects the librarian’s own skills and is a challenge to handle 
the different devices that the patrons bring. It seems like the work is more of a 
technical challenge than coping with digital literacy skills. Librarians would like 
national guidelines, setting some limits of their responsibilities. Ongoing digital 
literacy projects, educating patrons in need of help are considered valuable resources. 

Nyckelord 
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1 Inledning  
Den här uppsatsen avser att undersöka hur några bibliotekarier upplever att det 
digitala samhället kommit att påverka deras arbetsrelaterad vardag i mötet med 
användaren på svenska folkbibliotek. Digitaliseringen av samhället har lett till 
förenklingar i kommunikation och hantering av ärenden i myndighetskontakter, 
banker och andra tjänster. För de allra flesta innebär denna utveckling en förbättring 
och förenkling i vardagen. För andra, som av olika anledningar inte nyttjar 
möjligheten och står helt eller delvis utanför det digitala samhället, innebär detta 
istället ett hinder. Tanken om att alla ska kunna ta del av information, verka och 
kommunicera med omvärlden digitalt var man än befinner sig är god. Verkligheten 
ser dock annorlunda ut och drygt en miljon svenskar saknar internetuppkoppling eller 
använder inte internet varje dag enligt Internetstiftelsens senaste rapport 
(Internetstiftelsen, 2019, s. 14). 

Samtidigt har biblioteken genom Bibliotekslagen (SFS 2013:801, 2 §) uppdraget att 
”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. Vidare i 7 § fastslås att ”folkbiblioteken 
ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.” Riksrapport 2016 visar 
att biblioteken lägger ner omfattande tid på undervisning inom IT. 2015 genomfördes 
11 000 undervisningstillfällen på svenska bibliotek (Svensk biblioteksförening, 2016, 
s. 11). Den digitala utvecklingen påverkar alltså bibliotekens roll i samhället som en 
viktig aktör för ökad kunskap om informationsteknik. Därmed påverkas och förändras 
även bibliotekspersonalens arbetsvardag och i den här studien låter vi några 
bibliotekarier ge röst åt sina upplevelser. 

Intresset för ämnet har vuxit fram under utbildningens gång och har sin grund i 
diskussioner om hur samhällsutvecklingen medfört förändringar inom yrkesliv och 
biblioteksuppdrag och framförallt i hur personal valt att på olika sätt anamma detta. 
Som nämns ovan finns en vision om digital kommunikation mellan medborgare och 
samhälle. Med denna uppsats undersöker vi hur visionen upplevs i arbetsrelaterad 
verklighet för några bibliotekarier som alla har lång arbetslivserfarenhet och därmed 
kan reflektera över utvecklingen över tid.  

1.1 Bakgrund  
I följande avsnitt introducerar vi bakgrunden till vårt problemområde. Genom aktuell 
statistik redovisar vi hur internetanvändandet ser ut i samhället och lyfter fram några 
riskgrupper som idag befinner sig i ett digitalt utanförskap. Vidare beskriver vi 
bibliotekets plats i samhället med en historisk överblick om dess framväxt. Några för 
studien viktiga begrepp definieras för att tydliggöra hur vi tolkar och använder dem i 
den här undersökningen. Kapitlet avslutas med problemformulering, syfte och 
frågeställningar. 

1.1.1 Det digitala samhället och svenskarnas internetvanor  
Internetstiftelsen redovisar statistik över hur olika digitala samhällstjänster nyttjas i 
olika åldrar. Den med i särklass högst användning som kräver personlig inloggning 
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är Skatteverkets tjänster som används av 74 % av befolkningen över 16 år, vilket ändå 
är lägre andel än grannländerna Norge och Danmark. Den näst mest populära tjänsten 
att logga in på är till vårdrelaterade ärenden där man kan boka tider, begära remiss 
eller läsa provsvar. Statistiken visar att 53 % av befolkningen använder denna tjänst. 
För att kunna använda dessa myndighetstjänster behövs ofta Mobilt BankID, en 
digital identifieringstjänst, vilket 76 % av befolkningen uppger att de använder det. 
Även sökningar för att resa kollektivt eller att köpa biljetter till kollektivtrafiken 
ligger högt upp i statistiken men med skillnaden att det kan ske utan inloggning för 
att ta del av tjänsten (Internetstiftelsen, 2019, s. 26).  

För att få en uppfattning om internetanvändandet som helhet i landet kan nämnas att 
98% av hushållen har tillgång till internet och 95% av Sveriges befolkning över 12 år 
använder internet i någon form. Alla använder dock inte internet dagligen och vissa 
använder det inte alls. Den största andelen sällan- och ickeanvändare finns i den äldre 
befolkningen över 66 år som enligt den senaste statistiken utgör 746 000 individer. 
Grupper som halkar efter i det digitala samhället, där nyttjandegraden av digitala 
samhällstjänster är lägre, är något som intresserar Internetstiftelsen. De har 
identifierat kategorierna äldre, lågavlönade och lågutbildade som riskgrupper. Dessa  
grupper riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap och kan som en konsekvens av 
det få allt svårare att delta i samhället (Internetstiftelsen, 2019, s. 9, 12, 14, 24). 

Internetstiftelsens resultat visar på skillnader i användning av e-tjänster beroende på 
landsbygd och stad där boende i städer i högre grad nyttjar dessa. Internetstiftelsen 
(2019, s. 29) gör generaliseringen att allt fler yngre i stadsmiljö är mer benägna att 
använda digitala tjänster medan äldre befolkning på landsbygden är mer analoga. 
Deltagande bibliotekarier i vår studie är till största delen verksamma inom vad som 
anses höra till landsbygdskommuner vilket kan vara bra att ha i åtanke vid läsning av 
resultat- och analysdelen. 

Att leva och verka i dagens digitala samhälle kan ställa större krav på kunskap och 
medvetenhet hos individen. De senaste decennierna har alltmer tjänster kommit att 
bli digitala som myndighetstjänster, banktjänster och kommersiella tjänster och nya 
digitala lösningar utvecklas ständigt. Enligt ett regeringsbeslut ska 
myndighetskontakter mot medborgaren i första hand ske digitalt. Det ställer inte bara 
krav på myndigheter att erbjuda bra digitala lösningar gentemot individen utan också 
att den besitter kunskap att kommunicera digitalt (Klein & Thorslund, 2019, s. 8). För 
de flesta i samhället har denna omställning inte inneburit några svårigheter, men för 
vissa grupper kan begränsad möjlighet till fysisk kontakt med myndigheter eller andra 
instanser innebära ett hinder. Enligt Internetstiftelsens rapport finns det drygt en 
miljon svenskar som inte använder internet dagligen (Internetstiftelsen, 2019, s. 14). 
Det kan, som nämns ovan, innebära att man hamnar i ett digitalt utanförskap när 
digitala tjänster ökar i omfattning. Att inte kunna delta i och bidra till samhällets 
utveckling innebär  att man kan gå miste om sina demokratiska rättigheter. Europeiska 
unionen, EU, har utformat åtta nyckelkompetenser som varje medborgare bör inneha 
för att vara en god demokratisk medborgare i samhället där digitala färdigheter utgör 
en av dessa kompetenser (Europeiska kommissionen, 2008). Genom Bibliotekslagen 
(SFS 2013:801) har biblioteken ett viktigt uppdrag att verka för demokrati och här 
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finns möjlighet att hjälpa de som idag inte har kunskap nog att själv hantera digitala 
tjänster. 

1.1.2 Biblioteket som inrättning i samhället 
Begreppet bibliotek inrymmer många olika betydelser. Det kan användas för att 
beskriva informationssamlingar innehållande böcker, tidskrifter, dokument, e-medier 
m.m. Det kan även användas för att beskriva fysiska lokaler där ovanstående utbud 
finns representerat, eller i digital form om det är e-medier. Inom den svenska 
bibliotekssektorn finns tre framträdande huvudtyper när det kommer till bibliotek - 
universitets/forskningsbibliotek, folkbibliotek och skolbibliotek - där alla har 
varierande inriktningar gentemot målgrupp och medieutbud (Bibliotek, u.å.). Vi 
kommer i denna uppsats fokusera på folkbibliotek vilket innebär att när vi i texten 
skriver bibliotek så har vi folkbibliotek i åtanke om inget annat föreskrivs. 

1.1.2.1 Historisk överblick 
Nedan följer en sammanfattad version av folkbibliotekets framväxt i Sverige där vi 
valt att fokusera på olika politiska beslut, detta för att belysa hur biblioteksuppdraget 
kommit att växa fram samt ge en kort inblick i hur biblioteket kommit att bli den 
institution den är idag.  

Bibliotek har funnits i Sverige sedan långt tillbaka och i olika former; 
sockenbibliotek, kommunala bibliotek, läsestugor, folkrörelsebibliotek, studiecirklar, 
privata bibliotek hos välbärgade privatpersoner - vilket förekom redan under 
stormaktstiden på 1600-talet, klosterbibliotek, universitetsbibliotek och så vidare. 
Med så många olika former av bibliotek var verksamheten dessvärre inte så 
strukturerad och med enbart analoga katalogsystem kunde en användare få söka på 
flera platser innan denne fann litteraturen som efterfrågades (Frenander, 2012, s. 15f).  

För lite drygt 100 år tillbaka i tiden, 1911, genomförde Valfrid Palmgren en 
omfattande utredning av den då svenska folkbiblioteksrörelsen. Redogörelsen kom 
även att innefatta förslag på biblioteksrörelsens utveckling med inspiration hämtat 
från inflytelserika kulturländer såsom USA, England och Tyskland. Palmgren kom 
att förespråka hur biblioteken skulle vara till för hela befolkningen - på lika villkor, 
en neutral mötesplats för alla åldrar och samhällsskikt. Året därpå, 1912, kom 
regeringen att tillsätta en biblioteksförfattning vilken innehöll såväl ekonomiska 
bidrag till biblioteken samt två bibliotekskonsulenter. Dessa hade i uppdrag att agera 
instruktörer och rådgivare när det kom till att strukturera bibliotekskataloger, sköta 
bestånd och lokaler samt erbjuda hjälp, utbildning och stöd till ansvarig 
bibliotekspersonal på de olika biblioteken. Staten motiverade denna satsning som ett 
sätt att gynna den allmänna folkbildningen och stärka demokratin i Sverige 
(Frenander, 2012, s. 27ff).  

Grunden var nu lagd för den offentliga institution som folkbiblioteket kommit att bli 
idag och under årens lopp, fram till andra världskriget, genomfördes fler utredningar 
gällande folkbiblioteket och dess roll i samhället när det kommer till bildning och 
delaktighet. Nya regeringsförfattningar visade på behovet av kompetent personal 
anställda på biblioteken och det sneglades mot Danmark som då infört en 
biblioteksskole. Det fanns även tankar på en mer centraliserad verksamhet där 
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regeringen föreslog att man fogade samman alla bibliotek för att kunna understödja 
verksamheter inom kommuner med sämre resurser (Frenander, 2012, s. 33ff). 

Under efterkrigstiden, i en tid med nya politiska reformer och ekonomisk tillväxt, 
tillsattes 1946 en ny utredning gällande folkbibliotekens status och funktion i 
samhället. I sedvanlig ordning konstaterades att biblioteken fortfarande fyllde en 
central roll när det kom till folkbildning. Vidare kom utredningen att fokusera på 
bibliotekets roll och funktion i samhället där tre uppdrag konstaterades. Det 
demokratiska uppdraget fokuserade på hur allmänheten via biblioteken kunde ta del 
av information för att utvecklas till aktiva och kunniga samhällsmedborgare; det 
utbildande uppdraget vilket i likhet med det ovan syftade till att allmänheten kunde 
använda medieutbudet till att utveckla sina kunskapsområden och sin yrkesutbildning 
för att då bli mer effektiv inom yrkeslivet, redan här talades det således om 
kompetensutveckling, samt förströelseuppdraget vilket syftade till att biblioteken 
tillhandahöll kvalitetslitteratur av ”god och sund” karaktär för fritidsläsning. 
Utredningen kom att ta upp en splittring inom bibliotekssektorn då det fanns så stora 
skillnader gällande standard och kommunala satsningar samt olika förslag på 
rationalisering och effektivisering av verksamheten för att få en mer likvärdig 
verksamhet landet över (Frenander, 2012, s. 37–44). 

Under 1960-talet skedde flera politiska reformer som indirekt kom att påverka 
biblioteksväsendet. Förändringar av antalet kommuner, urbanisering och städernas 
framväxt medförde en omfattande expansion för biblioteksverksamheten. I likhet med 
andra kommunala verksamheter behövdes fler anställda och bibliotekarieyrket kom 
att tillgå för kvinnor i större utsträckning. Genom ett regeringsbeslut avslutades även 
de statliga bidragen till folkbiblioteken och lades över på kommunal nivå med 
hänvisning till nya skatteutjämningssystem. Staten skulle dock fortfarande ha en 
övergripande roll när det kom till att ge nationella råd och anvisningar, verka för 
likformig utveckling och organisation för att nå högre effektivitet, utan att för den 
delen ha ett direkt ansvar (Frenander, 2012, s. 45ff). 

Efterkrigstidens blomstrande tillväxt och ekonomi tog stopp under 1970-talet och 
ekonomiska svackor uppstod i samhället. Samtidigt fanns där en önskan om att 
välfärdssamhället skulle fortgå vilket gjorde att nya utredningar tillsattes inom 
kulturpolitiken vilka kom att beröra folkbibliotekens verksamhet. Utredningen som 
kom 1972 fokuserade på att sätta in folkbibliotek inom en bredare arena - 
lokalkulturen. Det fastslogs att folkbibliotekens ställning i samhället skulle fokusera 
på tre avseenden: medieförmedling, informationscentrum och kulturellt centrum för 
medborgarna där ett mer aktivt deltagande från användarna och andra kulturella 
samarbeten förespråkades. Två år senare, 1974, kom nästa utredning vars fokus låg 
på boken och nationell distribution av litteratur. Där konstaterades att folkbiblioteket 
var den viktigaste kulturella institutionen i landet. Verksamheten hade nu kommit att 
innefatta ett bredare medieutbud (inte bara litteratur), uppsökande verksamhet och 
genomgripande satsningar inom kulturlivet, samtidigt som institutionen fortfarande 
var centrum inom bildningsuppdraget. Under denna period inrättades även ett 
kulturråd dit ansvaret för folkbiblioteket kom att flyttas, vilket i praktiken innebar att 
folkbiblioteken gick från att vara sammankopplade med utbildning till den nya 
kulturpolitiska kretsen. Röster om en bibliotekslag började göra sig hörda men då 
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verksamheten fortskred enligt plan var åsikterna i frågan väldigt spridda och inga 
beslut fattades. Istället fokuserade man på att bredda användarskaran genom att lyfta 
fram olika former av mobila bibliotek i form av bokbussar, utökad uppsökande 
verksamhet och även litteraturförmedling till invandrare (Frenander, 2012, s. 51–60). 

Under 1980-talet tillsattes en ny utredning, folkbiblioteksutredningen 80, för att 
grundligt kartlägga folkbibliotekens situation i landet då nya politiska vindar börjat 
blåsa i samhället. Resultatet av utredningen visade dock att folkbiblioteken i allra 
högsta grad fortfarande spelade en central roll när det kom till demokrati, 
yttrandefrihet och fri opinionsbildning. Utredningskommittén såg ingen anledning till 
att göra några större förändringar på varken statlig eller kommunal nivå utan 
framhävde snarare bibliotekens stora värde när det kom till kultur- och 
informationsförmedling. Däremot hade diskussionen rörande en bibliotekslag 
aktualiserats igen. Åsikterna gick isär och inget beslut fattades utan det kom att dröja 
ett decennium till innan det blev aktuellt (Frenander, 2012, s. 60–70).   

Under 1990-talet skedde stora förändringar i samhället. Globalisering var ett ord som 
fick allt starkare fäste vilket även teknikutbredningen i samhället bidrog till. På 
biblioteksfronten var många folkbibliotek drabbade av kommunala nedskärningar till 
följd av bankkrisen och budgetunderskott vilket resulterade i att filialer och bokbussar 
var hårdast drabbade. Även reformer inom statliga arbetssätt genomfördes vilket 
medförde att målstyrning och new public management (NPM) blev riktlinjerna för 
offentlig verksamhet. Man skulle nu jobba likt den privata marknaden med 
konkurrensutsättning, mätbara mål och enligt upphandlingsprincipen. Ett orosmoln 
blåste upp i samhället i och med att vissa bibliotek började ta betalt för delar av 
utbudet för att påverka bibliotekets ekonomiska resurser. Detta aktualiserade tidigare 
diskussioner om behovet av en bibliotekslag - om folkbibliotekets grundvalar var 
hotade behövdes det en lagstiftning för att försvara den. Utformandet av en statlig lag 
var dock en utmaning just för att det nu rådde kommunalt självstyre ute i samhället. 
Istället pratades om gränsdragningar och framförallt två kärnor var i fokus - 
bevarandet av ett väl fungerande nationellt nätverk inom bibliotekssektorn liksom att 
bevara de avgiftsfria lånen. I december 1996 kom regeringen att fatta beslut om 
införandet av en bibliotekslag som reglerade alla offentligt finansierade bibliotek, inte 
bara folkbiblioteken (Frenander, 2012, s. 69–75). 

Samhället genomgick en teknisk revolution efter millennieskiftet. Digital teknik 
medförde förändrade funktioner när det kom till digitalt informationsutbyte, 
streaming och kommunikation där de globala avstånden inte längre var lika markanta 
så länge individen hade tillgång till dator och internetuppkoppling. För 
folkbiblioteken kom detta att innebära stora förändringar gällande bibliotekens roll, 
organisation och arbete. Ännu en kulturpolitisk utredning genomfördes kring 2009 
där resultaten framhöll att bibliotekens roll inte längre var lika tydlig, även om 
institutionen fortfarande hade en stark förankring i samhället så var bildningsbehovet 
inte lika framträdande hos medborgarna. Utredningskommittén föreslog en rad 
förändringar för att utveckla och stärka folkbibliotekens roll i samhället samt 
omformulera kärnan inom verksamheten men dessa kom i stora delar att förkastas. 
Istället beslutade regeringen att lyfta fram läskunnighet, utbildning, livslångt lärande 
samt kultur- och informationsspridning som den kärna biblioteken skulle fokusera på. 
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Vidare beslutade regeringen att främja samverkan och utveckling inom 
biblioteksväsendet genom att ge Kungliga biblioteket (KB) det övergripande 
ansvaret. Detta tolkades inom professionen som en nystart för nationell 
bibliotekspolitik (Frenander, 2012, s. 76ff). 

2015 gav regeringen i uppdrag åt KB att utforma ett förslag till en nationell 
biblioteksstrategi för det allmänna biblioteksväsendet i landet. Ett omfattande arbete 
med omvärldsbevakning och flera delrapporter inom olika biblioteksområden 
mynnade ut i utredningen Den femte statsmakten, 2017. En av de viktiga faktorer som 
genomsyrar hela utredningen handlar om digitalisering. I mars 2019 överlämnades ett 
förslag till nationell biblioteksstrategi till regeringen. Något som tas upp är vikten av 
en fortsättning av projektet Digitalt först med användaren i fokus(Fichtelius, Enarson 
& Persson, 2017, s. 7; Fichtelius, Persson & Enarson, 2019, s. 32). Mer om det 
projektet och vad det innebär kommer längre fram i den här studien.   

1.1.2.2    Hur biblioteken arbetar med IT  
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) har i 7 § ett påvisat ansvar när det kommer till att 
öka kunskapen gällande informationsteknik i relation till kunskapsinhämtning, 
lärande och delaktighet inom kulturlivet. Detta går att se som en förlängning av 2 § 
som fastställer bibliotekens position gällande att verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att tillhandahålla kostnadsfri kunskapsförmedling och 
fri åsiktsbildning. Då samhället blir allt mer digitaliserat kan förståelse och viss 
kunnighet inom ovan nämnda informationsteknik behövas för att vara en aktiv 
samhällsmedborgare. Biblioteken arbetar således i stor utsträckning med olika former 
av aktiviteter för att stärka samhällsmedborgarnas digitala delaktighet. Riksrapport 
2016 visar som vi tidigare nämnt i inledningen att biblioteken lägger ner omfattande 
tid på digitala frågor och digital utbildning, under 2015 genomfördes 11 000 
utbildningstillfällen på svenska folkbibliotek (Svensk Biblioteksförening, 2016, s. 
11). Hur dessa utbildningstillfällen är upplagda varierar. Ida Norberg har i en rapport 
på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, Digidelnätverket och Kungliga 
biblioteket sammanställt en kartläggning om hur folkbibliotek i Sverige arbetar med 
digital delaktighet. Norberg sammanfattar i sin rapport hur satsningarna kan växla 
mellan återkommande ”digital förstahjälpen” på fasta tider dit användarna kan vända 
sig för handledning, till kampanjveckor likt eMedborgarveckan och Get Online Week 
som återkommer varje år, till bokningsbara tider med personal och slutligen - att 
användarbehovet i viss mån även hanteras i det dagliga arbetet ute i 
informationsdiskarna (Norberg, 2018, s. 5f).   

Stina Hamberg, samhällspolitisk chef för DIK-fackförbund, argumenterar för att det 
ligger i bibliotekens uppdrag att arbeta och bidra med att öka samhällsmedborgarnas 
digitala delaktighet genom att erbjuda grundläggande digital kompetens. Hon 
exemplifierar hur det kan handla om att skaffa sig en e-postadress eller att lära sig 
sökteknik på internet (Hamberg, 2018). Bibliotekarieyrket är i grunden ett serviceyrke 
men i och med digitaliseringen har gränsdragningen kring var bibliotekets ansvar 
ligger och var det upphör kommit att bli mer diffust.   
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1.1.3  Definition av begrepp 
Här tar vi upp några centrala begrepp och förklarar vad vi menar med dem i denna 
studie. 

1.1.3.1 Digitala klyftan  
I Kungliga bibliotekets utredning Den femte statsmakten, som gjorts på uppdrag av 
regeringen, framkommer att folkbiblioteken har ett viktigt uppdrag att verka för att 
minska den digitala klyftan bland medborgarna genom Bibliotekslagen (SFS 
2013:801, 7 §). Den digitala klyftan kan förklaras som en skillnad i digital 
kunskapsnivå där en del besitter kunskap och kompetens medan andra saknar förmåga 
att behärska det digitala området. För att kunna vara en deltagande medborgare i 
dagens samhälle krävs vissa digitala grundkunskaper, men idag saknar ett stort antal 
människor denna kunskap på grund av olika förutsättningar. Här har biblioteken 
kommit i att spela en stor roll att hjälpa till genom att tillhandahålla fysiska verktyg 
till allmänheten, men också bistå med användarundervisning. I utredningen lyfter de 
frågorna om biblioteken är rustade för att hantera uppdraget, om rätt kompetens och 
resurser finns på landets folkbibliotek (Fejes, 2017, s. 308; Enarson, Fichtelius, 
Hansson, Klein & Persson, 2017, s. 438f). 

1.1.3.2 e-myndighet 
I Sverige har regeringen bestämt att samhället ska ta tillvara på och utveckla digitala 
myndighetstjänster i hög utsträckning och vara ledande inom området i förhållande 
till andra länder. På ett övergripande plan har ett arbete påbörjats för att utreda om det 
går att samordna digitala myndighetstjänster på så sätt att inte varje enskild myndighet 
behöver skapa sin egen IT-miljö. En digital tjänst betyder att myndighetsärenden kan 
uträttas digitalt, till största delen utan fysiska besök även om det också förekommer. 
Framförallt handlar det om möjlighet till digital kontakt med myndigheter som ett led 
i att effektivisera myndigheters arbete. Genom digital hantering av ärenden minskar 
tidskrävande pappersarbete för myndighetsanställda. Det i sin tur kan göra att 
lokalkontor kan rationaliseras bort då behovet av fysiska möten mellan myndighet 
och medborgare minskar och på så vis används skattepengar på ett mer effektivt sätt. 
För de flesta i samhället fungerar det här bra men tyvärr inte för alla 
(Internetstiftelsen, 2019, s. 23ff). 

1.1.3.3 Medie- och informationskunnighet (MIK)  
Med internet har tillgången till information exploderat för människan och att navigera 
i informationsdjungeln kan vara svårt. Med medie- och informationskunnighet, MIK, 
menas att behärska en rad förmågor som att söka, läsa, tolka och kritiskt värdera 
information vilket ger grundläggande kunskaper för att verka som medborgare i 
samhället. Då biblioteken har en lång tradition av att söka och värdera information 
har man i allt större utsträckning kommit att vara delaktig i förmedlingen av MIK till 
allmänheten, i synnerhet kring digitala tjänster, men MIK omfattar alla typer av media 
(Andersdotter, 2017, s. 106). 

2011 tog United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
UNESCO, fram riktlinjer för MIK i skolan, och vad som är nödvändig kunskap att ha 
för att verka i samhället. Genom att låta MIK vara en del av kursplanerna 
implementeras dessa kunskaper på ett naturligt sätt hos eleven. För att ge lärare 
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förutsättningar att använda MIK i sin undervisning har Statens medieråd tagit fram 
kurser och undervisningsmaterial. Att inneha denna kompetens gäller inte bara i 
skolan utan under hela livet. Det innebär att i takt med att tekniken utvecklas behöver 
också människans egna MIK-kunskaper uppdateras och biblioteken kan vara en bra 
plats för att utveckla sina MIK-förmågor (Pålsson, 2017, s. 250, 279). 

MIK som begrepp är idag mer välkänt och aktuellt än för några år sedan och i en färsk 
lägesrapport från Svensk biblioteksförening baserad på intervjuer beskrivs hur MIK 
har utvecklats som forskningsområde de senaste fem åren, sedan den första rapporten 
gjordes, och hur den kan komma att utvecklas längre fram (Hofsten, 2019). 

1.1.3.4 Digitalt först med användaren i fokus, och delmomentet Digiteket  
I Bibliotekslagen (SFS 2013:801, 7 §), fastställs att ”Folkbiblioteken ska verka för att 
öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, 
lärande och delaktighet i kulturlivet.” På uppdrag av regeringen genomför 2018–2020 
Kungliga biblioteket i samverkan med 20 regionala biblioteksverksamheter projektet 
Digitalt först med användaren i fokus med syfte att öka den digitala kompetensen hos 
bibliotekspersonal. Genom ökad kunskap och kompetens bidrar de i sin tur till 
utveckling av användarnas digitala kompetens i framtiden (Kungliga biblioteket, 
2018, s. 4).  

Personalen på biblioteken runt om i landet har mycket varierad digital kompetens så 
i många fall behöver de ett eget kunskapslyft. Som en del i projektet Digitalt först 
med användaren i fokus finns därför Digiteket, en utbildningsplattform1 för 
bibliotekspersonal att utveckla sina egna digitala kunskaper. Materialet är skapat 
utifrån ett självskattningstest som biblioteksanställda haft möjligheten att göra. 
Självskattningstestet baseras på Digital Competence Framework for citizens, 
Digicomp 2.0, en av de åtta nyckelkompetenser EU definierat som en medborgare bör 
ha för att kunna verka och bidra i ett demokratiskt samhälle (Andersdotter, Grenholm, 
Johansson, Spjut & Sävhammar, 2017, s. 2f). 

1.1.3.5 DigidelCenter  
Digidel är en förkortning för digital delaktighet. Internetstiftelsen i Sverige arbetar 
aktivt för att stimulera och utveckla digital delaktighet för de som står utanför den 
delen av vårt samhälle. Digital delaktighet ses idag som en förutsättning och rättighet 
för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle. Sedan 2013 finns nätverket Digidel 
som Internetstiftelsen är initiativtagare till. Som en utveckling av nätverket har 
DigidelCenter kommit att skapas på olika platser i landet efter ett lyckat genomfört 
första projekt i Motala 2017. Kommuner kan söka medel för att starta DigidelCenter, 
ofta i samarbete med bibliotek. Där ges medborgare möjlighet att träna på att använda 
digitala tjänster för samhällsservice, som att komma i kontakt med myndigheter eller 
privata företag, ställa frågor och utveckla redan befintliga förmågor. Tjänsten är gratis 
för användaren och tanken är att fler ska kunna ta del av och välja digitala alternativ 
i vardagen (Internetstiftelsen, u.å.). 

 
1 För mer information om Digiteket och dess utbildningsplattform, se www.digiteket.se  
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1.2 Problemformulering  
Som det framgår tidigare i inledningsavsnittet har samhällsstrukturen kommit att 
genomgå stora förändringar i och med den digitala teknikens framväxt. Allt mer 
digitaliseras med hänvisning till utökad tillgång för användaren då tjänsterna finns 
tillgängliga dygnet runt, där konkurrenskraftiga förutsättningar för varor och tjänster 
innebär förbättringar för såväl samhälle, företag och den enskilde individen 
(Regeringskansliet, 2017, s. 21, 30ff). Regeringen skriver i en digitaliseringsstrategi 
(Skr 2017/18:47) om hur Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter och hur hela samhället, från civilsamhälle till forskarlag, näringsliv och 
upp till myndighetsnivå har ett gemensamt ansvar kring genomförandet av denna 
digitaliseringsstrategi (Skr 2017/18:47s. 26). Digitaliseringen används som drivkraft 
för dessa framtidsvisioner men samtidigt beskriver exempelvis Internetstiftelsen hur 
samhället kommit att bli otillgängligt för de individer som av olika anledningar 
befinner sig i den digitala klyftan (Internetstiftelsen, 2019, s. 3, 15, 23–33, 58).  

I ovan nämnda digitaliseringsstrategi skriver regeringen att det finns en ansvarsfråga 
inom näringsliv och samhällsinstitutioner gällande hur digitaliseringen utvecklar 
samhället och påverkar den enskilde individen. Är man drivande i den digitala 
utvecklingen har man således en större skyldighet när det kommer till att ta ansvar för 
sina kunder/användare. I kontrast till detta finns det även indikationer på hur vissa 
branscher, organisationer och instanser kommit att dra sig tillbaka i just ansvarsfrågan 
där de lämnar över ansvaret på andra parter, exempelvis bibliotek. Stina Hamberg, 
samhällspolitisk chef på DIK-fackförbundet, lyfter fram hur deras medlemmar ute på 
biblioteken konkretiserar hur de digitala frågorna kommit att ändra karaktär till mer 
handgripliga ärenden, exempelvis att betala räkningar, skaffa BankID, söka bostad 
och fylla i och skriva ut blanketter av olika slag. Vidare betonar Hamberg att 
bibliotekarieyrket är ett serviceyrke och personalen har ett ansvar i att hantera vissa 
frågor kopplade till samhällets digitalisering. Hon lyfter exempel som att hjälpa 
biblioteksanvändare att skaffa en e-postadress eller lära sig att söka på nätet, men när 
det kommer till att ta ansvar för att användarnas räkningar blir betalda eller att hantera 
handlingar från Migrationsverket så har en ansvarsförskjutning skett där de andra 
aktörerna inte längre tar ansvar för sina tjänster (Hamberg, 2018).  

I denna nya roll biblioteket kommit att inneha, formad av en något påtvingad 
ansvarsförskjutning till mer kundtjänstrelaterade ärenden, finns och verkar 
bibliotekspersonalen. De ser konsekvenserna av regeringsbeslut, samhällets 
digitaliseringsprojekt och vad som kommit att hända med de användare som inte 
längre har lika lätt att integreras i det digitala samhället. Genom att låta informanterna 
lyfta fram sina upplevelser kan vi undersöka och analysera den konflikt som finns 
mellan vision och verklighet när det kommer till samhällets digitala utveckling.  

1.2.1 Studiens avgränsningar 
Vissa avgränsningar finns inom denna studie då vi fokuserar på personalens 
upplevelser och hur de själva erfar denna förändring som kommit att ske inom 
arbetsvardagen. Således skildrar vi inte användarnas upplevelser om det inte är något 
deltagande informanter lyfter fram. Vi kan inte heller uttala oss om vart medborgare 
vänder sig för digital support utanför biblioteket, såvida det inte är någon erfarenhet 
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som informanterna lyfter fram. Vi kommer inte heller att lyfta fram hur tekniken 
kommit att förändra exempelvis arbetsrutiner. 

Konsekvens är ett återkommande begrepp i denna uppsats. Ett förtydligande gällande 
ordet är att det används som ett neutralt ord likt påföljd eller effekt. Det associeras 
alltså med orsak och verkan. 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att undersöka och skildra bibliotekspersonalens upplevelse av 
fenomenet ”det digitaliserade samhället”. Vi avser därigenom att få kunskap om hur 
ovan nämnda fenomen kommit att påverka det dagliga biblioteksarbetet i mötet med 
användaren och vilken inverkan fenomenet kommit att ha på professionens 
utveckling. 

Vi har valt att arbeta med följande frågeställningar:  

Vilka konsekvenser upplever bibliotekspersonalen att samhällets digitalisering 
kommit att medföra för arbetsvardagen?  

Hur upplever bibliotekspersonal att samhällets digitalisering kommit att påverka 
biblioteksuppdraget över tid? 

Hur upplever bibliotekspersonal att samhällets digitalisering kommit att förändra 
bibliotekariens kompetensbehov i vardagen? 

2 Tidigare forskning  
I det här kapitlet presenterar vi tidigare forskning som är relevant för vår studie. Vi 
använder oss av artiklar och avhandlingar som spänner över de två senaste 
decennierna för att få en uppfattning hur digitaliseringen utmanat och påverkat 
biblioteken över tid. Både svensk och utländsk litteratur förekommer och även om 
vår studie riktar sig mot folkbibliotek finner vi det ändå relevant med forskning från 
andra bibliotekstyper som visar på liknande utmaningar. Forskningsöversikten är 
uppställd tematiskt och kronologiskt utifrån de teman vi kommer att fokusera på i 
kapitlet resultat och analys. 

2.1 Bibliotekariens ansvar gentemot användaren i det digitala 
samhället 

Paul T. Jaeger och John Carlo Bertot (2011) har sammanställt tidigare forskning, både 
egen och av andra författare, när det kommer till amerikanska folkbibliotek och 
tillgången till myndighetsinformation. Vid artikelns publicering var vardagliga 
funktioner såsom arbetslöshetsförmåner, röstregistrering, körkortsansökan och 
förnyelse, skattebetalning, immigrationshantering och skolregistrering i princip bara 
tillgängliga online vilket påverkar vardagen för många samhällsmedborgare. Då 
folkbiblioteken tillhandahåller datorer och internet för allmänheten har de även fått 
ett större ansvar i att hjälpa användare som inte själva har digitala kunskaper att på 
egen hand hitta och förstå information (Jaeger & Bertot, 2011, s. 99–106). Här finns 
flera likheter med svenska bibliotek som även de tillhandahåller datorer för 
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allmänheten och som kommit att få ett allt större uppdrag och ansvar att hjälpa 
medborgare i sina myndighetskontakter.  

Jaeger och Bertot pekar också på hur informationsteknologi tenderar att handla om 
tekniken och dess tillgänglighet snarare än att se till frågor som uppstår i relation till 
ekonomiska, kulturella och sociala aspekter, exempelvis kompetensutveckling. Detta 
leder till att bibliotekspersonalen tenderar att känna sig splittrade i sin yrkesroll då de 
inte bara är bibliotekarier utan även agerar som IT-support, myndighetsrepresentant 
och socialarbetare (Jaeger & Bertot, 2011, s. 98–108). 

I Yong J. Yi och Soeun Yous studie ligger fokus på folkbibliotek i Miami samt 
Maryland och hur användare och bibliotekarier kommunicerar kring hälsofrågor i 
referenssamtalet (Yi & You, 2015, s. 356). Studien genomfördes 2011 när USA 
befann sig i lågkonjunktur och bibliotekarierna märkte av en ökning av frågor 
framförallt från människor som saknade en sjukförsäkring och som inte hade råd att 
uppsöka läkare (Yi & You. 2015, s. 358f). Trots användarnas tillgång till internet 
hemma saknas kunskap att söka fram och förstå information. Medicinsk litteratur som 
ofta är skriven på en hög nivå ger en utmaning för både användare och bibliotekarier 
att förstå vad som menas. I studien framkommer också att det är svårt för 
bibliotekarierna att bedöma om materialet håller hög kvalité och relevans (Yi & You, 
2015, s. 360, 362).  

Resultatet av studien visar att det finns en lucka mellan användares behov och vad 
biblioteken kan erbjuda. Personalen saknar till viss del adekvat kompetens för att 
kunna hjälpa till inom området, men känner samtidigt ett ansvar då många söker hjälp 
den vägen istället för hos läkare. Den tryckta litteraturen är ofta utdaterad och 
visserligen finns allmäninformation att tillgå i databaser, men mer avancerad 
medicinsk litteratur är knutna till abonnemang som biblioteken inte har. För att 
tillmötesgå behoven behövs tryckt material i nya upplagor, digitalt material för 
utskrift som användaren kan ta med sig hem och utbildning för bibliotekarier i 
informationssökning i hälsorelaterade databaser. Bibliotekarierna uttrycker också en 
önskan om ett framtida samarbete med hälsocenter eller medicinska bibliotek för att 
höja kompetensen inom området (Yi & You, 2015, s. 365). Vi finner studien 
intressant då den visar på biblioteket som en plats för tillgång till information när 
förutsättningar i samhället förändras, allmänhetens förtroende för biblioteken och 
dess möjlighet att anpassa sig efter rådande situation och ta ansvar. Samtidigt pekar 
den på svagheter som avsaknad av uppdaterad litteratur, tillgång till databaser och 
brist på kompetens som försvårar arbetet. 

Lisa Olsson Dahlquist (2019) har i sin avhandling under åren 2015–2016 undersökt 
några svenska folkbiblioteks roll i det allt mer digitaliserade samhället ur ett 
bildnings- och demokratiperspektiv. Studien har genomförts på tre olika bibliotek 
genom fältstudier och deltagande i aktiviteter som biblioteken skapat för att öka den 
enskilde individens kunskaper vad gäller digitala färdigheter, informationskompetens 
och deltagande i samhället (Olsson Dahlquist, 2019, s. 96ff). Resultatet visar att 
biblioteken på olika sätt anammat utmaningen med att ställa om sin verksamhet mot 
flera nya uppdrag som digitaliseringen kommit att innebära, exempelvis medie- och 
informationskunnighet har fått allt större utrymme (Olsson Dahlquist, 2019, s. 206f). 
Ibland uppstår för privata ärenden och gränsen mellan vad man kan och bör hjälpa till 
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med ur integritetsperspektiv är vag. Biblioteken har trots allt inte formellt uppdraget 
att vara en institution för medborgarservice utan ser det som en del i uppdraget att 
skapa demokratiska medborgare. I studien framkommer också åsikter från 
respondenterna om att myndigheter och andra aktörer inte tar sitt ansvar kring e-
tjänster (Olsson Dahlquist, 2019, s. 21, 188, 217f). 

Studiens aktualitet ger en nulägesbild av verkligheten som vår studie kan relatera till 
där biblioteket genom att erbjuda en plats för bland annat digitalt lärande tar ansvar 
för både medborgare och samhälle men visar också på olika utmaningar och 
dilemman personalen kan ställas inför som en konsekvens av det digitaliserade 
samhället. 

2.2 Bibliotekariens kompetens i det digitaliserade samhället 
Sandra Placzek (2001) redogör hur arbetsuppgifterna förändrats över tid för ett antal 
referensbibliotekarier vid ett akademiskt bibliotek i Nebraska med inriktning mot 
juridik. Undersökningen visar att många av de gamla så kallade traditionella 
referensuppgifterna där bibliotekarien står för specialistkompetensen inom ämnet 
kvarstår men att användarna i allt högre grad kräver svar direkt på sina frågor och 
saknar till viss del förståelse för att det kan ta tid att söka och få fram information 
(Placzek, 2001, s. 42f).  

Undersökningen pekar bland annat på förändringar i samhället som en faktor där 
tillgängligheten till juridiska processer är allt större genom tidningar, tv-serier och 
dokumentärer, vilket kan skapa ett större intresse i allmänhet för ämnet. Även den 
tekniska utvecklingen framhävs som en faktor som spelar in där allt mer material 
finns lagrat på olika medier vilket kräver mer av bibliotekarierna som behöver lära 
sig behärska nya verktyg för att kunna söka fram rätt information. Bibliotekarierna 
själva upplever också att användare är mer krävande samtidigt som den nya tekniken 
försvårar sökandet efter information och tar mer tid i anspråk. För att komma tillrätta 
med problemen identifieras ett antal åtgärder som föreslås för förbättrad arbetsmiljö 
såsom att hitta stressreducerande faktorer, arbeta utifrån en daglig att-göra-lista och 
att bättre planera sin tid (Placzek, 2001, s. 42, 44f, 54). Vi finner artikeln relevant för 
vår studie trots att den är nästan 20 år gammal. Vi ser att då som nu finns utmaningar 
med att manövrera och hantera teknik för att få fram information, om än det sker på 
helt andra sätt idag. Den visar också på användarnas allt högre krav som i sin tur 
kräver mer specialiserad kompetens hos bibliotekarien och hur tekniken kan skapa en 
känsla av otillräcklighet. 

Julien och Breu (2005) presenterar en första delstudie från en större kartläggning av 
hur kanadensiska folkbibliotek kommit att påverkas utifrån ett regeringsbeslut där 
”Kanada ska bli det mest uppkopplade landet i världen” (Julien & Breu, 2005, s. 
281f). Delstudiens kärna lyfter fram det gap som uppstod kring okunskap och 
avsaknad av erforderliga kunskaper för att använda den teknik som kanadensiska 
regeringen bekostade. Då internet och hårdvara fanns att nyttja på biblioteken så föll 
det sig så att personalen fick en ny, mer utbildande roll när det kom till digitala 
möjligheter (Julien & Breu, 2005, 282ff). Studien visar på hur regeringsbeslut kan få 
konsekvenser som inte förutses. Biblioteken som fysisk mötesplats fyller ett viktigt 
syfte när det kommer till att utjämna socioekonomiska klyftor. Studien visar dock att 



 

13(60) 
 

satsningen görs på teknisk hårdvara utan att ta hänsyn till utbildning av personalen, 
som är de som ska hantera och instruera tekniken vidare.  

Resultatet av studien, som ger röst åt bibliotekarieprofessionen, visar att biblioteken 
har en viktig funktion när det kommer till att främja och sprida information från 
regeringsnivå till samhällsmedborgarna. Samtidigt saknas ett officiellt erkännande av 
denna nya och viktiga roll gällande informationslitteracitet från regeringen, vilket 
påverkar möjligheterna att få den finansiering som behövs för att kunna genomföra 
beslut och utveckling på bra, långsiktiga tillvägagångssätt. Även inom professionen 
råder vissa oenigheter där delar av personalen anser att det faller under bibliotekens 
sociala ansvar medan andra delar ifrågasätter om ansvaret för medborgarnas digitala 
kompetensutveckling verkligen ligger under biblioteksuppdraget (Julien & Breu, 
2005, s. 286–298). 

Heidi Julien och Cameron Hoffman (2008) har gjort ytterligare en delstudie i ovan 
nämnda kartläggning. Bibliotekspersonalen förutsätts undervisa användarna i 
informationssökning och digital kompetens, men då de ekonomiska medel som staten 
tillhandahöll endast gick till fysisk utrustning och programvara visar studiens resultat 
att många bibliotekarier därför känner sig förbisedda (Julien & Hoffman, 2008, s. 20). 
En del personal uppger att de inte känner sig bekväma i undervisningssituationer och 
menar att det hamnar utanför bibliotekens ordinarie uppdrag (Julien & Hoffman, 
2008, s. 21, 40). Trots brist på möjlighet till egen kompetensutbildning har de 
undersökta biblioteken verkat för digital kompetens hos användarna, användare som 
ofta hör till utsatta grupper i samhället har därmed getts tillfälle att bekanta sig med 
den nya tekniken (Julien & Hoffman, 2008, s. 21, 38). Resultatet visar att 
bibliotekspersonalen och användarna har olika uppfattning när det kommer till att be 
om hjälp. Användare uppger att de tycker det är pinsamt att inte kunna själv och skäms 
för att be om hjälp och avstår därför ofta, medan bibliotekspersonalen upplever att de 
hjälper många (Julien & Hoffman, 2008, s. 39). Användarnas perspektiv finner vi 
intressant, men kan inte relatera till vår studie då vi endast intervjuat bibliotekarier. 
Däremot är uppfattningarna om att hjälpa till i så stor utsträckning som möjligt trots 
att kunskapen inte alltid finns hos personalen jämförbar med vår studie. 

Kate Williams (2012) har i sin studie på folkbibliotek i Chicago undersökt vad som 
händer i mötet, kallat informatics moment, mellan användare och cybernavigator. 
Cybernavigator är en deltidsanställd digitalt intresserad privatperson eller 
bibliotekarie som finns till hands för att hjälpa användare överbrygga den digitala 
klyftan som finns i samhället som en följd av den digitala utvecklingen. Biblioteket 
tillhandahåller datorer för allmänheten och när användaren behöver hjälp med 
sökningar och att förstå vad de sökt fram eller att skapa en e-postadress kan de få 
hjälp av en cybernavigator (Williams, 2012, s. 47f). Genom kontinuerlig 
kompetensutbildning säkerställs att de som arbetar också ges möjlighet till utveckling 
av sina digitala kunskaper för att på bättre sätt kunna bistå de som behöver hjälp 
(Williams, 2012, s. 52). Studien visar att närheten till support i biblioteket gagnar 
användarna när det kommer till att överbrygga delar av den digitala klyftan, vilket i 
sin tur leder till att de sprider information om verksamheten vidare till andra. Williams 
lyfter därför fram biblioteken som viktig aktör för ökat socialt kapital i och med att 
människor med olika bakgrunder och förutsättningar möts och hjälper varandra 
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(Williams, 2012, s. 47, 53ff, 69). Williams studie är ett exempel på strukturerad och 
planerad digital folkbildning och hur biblioteket som fysisk plats verkar för bildning 
och demokrati. 

Hanna Carlsson (2013) har i sin avhandling följt Malmö stadsbibliotek under 
perioden 2009–2011. Under denna tid genomfördes omfattande förändringsprocesser, 
något biblioteken själva omnämner som ett paradigmskifte inom bibliotekssektorn 
där tanken var att utmana invanda uppfattningar om vad ett (folk)bibliotek är och 
bör/kan vara (Carlsson, 2013, s. 11). Förändring är ingen rätlinjig process och i 
avhandlingen speglas hur Malmö Stadsbibliotek hanterade, förmedlade och bemötte 
såväl strategiska som vardagliga, arbetsrelaterade situationer som uppstod under 
utformandet och genomförandet av bibliotekets omvandling mot ett nytt varumärke. 
Studien bygger på praktikanalys av strategidokument för biblioteket samt 
undersökningar på plats i en utvald arbetsgrupp med ansvar för flera nya funktioner 
på biblioteket och i deras dagliga arbete. Målgrupper och användare fick nya 
definitioner och funktioner, lokalerna anpassades för en bredare kulturverksamhet 
snarare än att fungera som ett bokrum och relationen mellan personal och användare 
byggdes på kamratskap och samhörighet snarare än den traditionella förmedlingsroll 
som förknippas med bibliotekarieyrket (Carlsson, 2013).  

Carlsson visar i sin avhandling hur en vision om paradigmskifte sällan handlar om 
radikala förändringar gjorda över en natt, istället ser man till praktiker, metoder och 
mål och hur dessa kan få en ny innebörd, utvidgas eller förskjutas för att nå dit man 
vill. Relation och innebörd används för att omförhandla invanda roller och betydelser 
i en föränderlig värld där det invanda lever kvar men i förnyad form (Carlsson, 2013, 
s. 173–184). Studien visar på en förändring inom folkbibliotekssektorn. Att försöka 
möta användarnas nya behov och vidga begreppet bibliotek för att vara mer i 
samtiden. Vi finner detta intressant i relation till vår studies intervjuer där det pratas 
om bibliotekets varumärke. Förändring skapar också nya sätt att arbeta och tänka 
kring kompetenser, både hos personal och användare. 

3 Fenomenografi som forskningsansats 
Inför studiens start diskuterade vi ett flertal olika teorier och forskningsansatser då 
alla modeller har sina för- och nackdelar. Vi resonerade exempelvis kring etnografin 
och dess sätt att genom fältstudier studera till exempel arbetsgruppen och hur olika 
bibliotek kommit att arbeta på olika sätt utifrån rådande förutsättningar. Vi tittade på 
det sociokulturella perspektivet där vi resonerade kring hur bibliotekspersonal 
agerade i mötet med användaren och hur det sociala sammanhanget speglade den 
digitala utvecklingen i samhället. Det vi hela tiden återkom till var att personalens 
upplevelse och perspektiv kom att hamna i skymundan genom de modeller vi tittade 
på. Slutligen fastnade vi för fenomenografin just för att den bygger på 
omvärldsuppfattning och informanternas upplevelse av ett fenomen snarare än deras 
åsikter om själva fenomenet i sig. Vår studie avser att ge en röst åt några individer 
inom bibliotekarieprofessionen utan att för dennes skull beskriva en objektiv sanning. 
Istället för att studera samhällets digitalisering kan vi med en fenomenografisk ansats 
studera informanternas uppfattning av samhällets digitalisering, vilket vi kommer gå 
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djupare in på under detta avsnitt. Vi börjar med att presentera fenomenografins 
ursprung och definitioner för att sedan sätta dessa i relation till vår studie.  

3.1 Fenomenografins ursprung  
Fenomenografi har sin bakgrund inom den pedagogiska forskningen och då 
framförallt kring inlärning och omvärldsuppfattning. Forskningsansatsen utvecklades 
av Ference Marton och hans kollegor vid institutionen för pedagogik vid Göteborgs 
universitet under 1970-talet, de ville identifiera nya sätt att se på inlärning och orsaker 
till att studenter tolkar information olika. Snarare än att se till individernas skilda 
begåvning och hemförhållanden som var vanligt vid studier inom pedagogiken vid 
denna tidpunkt valde forskningsgruppen att istället se till hur informationen hade 
olika innebörd hos studenterna - dessa skillnader kom att lägga grunden för 
fenomenografin då de går att studera, kategorisera och beskriva med kvalitativt skilda 
begrepp (Uljens, 1989, s. 7ff; Kroksmark, 2011, s. 590ff).  

Fenomenografins etymologiska härkomst baseras på de två begreppen fenomenon och 
grafia vilka båda har sitt ursprung inom grekiskan. Fenomenon baseras på ’fainesthai’ 
och ’faino’ vilka betyder ’att visa sig’ och ’att bringa i dagen’ medan ordets andra led 
’grafia’ i sin tur betyder ’att beskriva’ hur något gestaltar sig för individen. Den 
språkhistoriska innebörden i begreppet speglar fenomenografins kärna - individens 
upplevelse och grundläggande förståelse av en händelse/fenomen och vad det har för 
innebörd hos individen (Uljens, 1989, s. 10f; Kroksmark, 2011, s. 594).  

3.2 Fenomenografins definitioner  

3.2.1 Fenomenografins ontologiska perspektiv  
Fenomenografin används idag som en forskningsansats vilket innebär ett sätt för 
forskaren att arbeta med forskningsfrågor där man fokuserar på identifiering, 
formulering och hantering av studiens innehåll snarare än att låsa fast sig vid specifika 
teorier och metoder. För fenomenografin innebär detta att även om det finns 
metodologiska beståndsdelar så är det inte bara en metod, precis som det inte heller 
är enbart en teori även om där även finns teoretiska faktorer knutet till den (Marton 
& Booth, 2000, s. 146f).   

Ur ontologiska perspektiv finns materialism inom fenomenografin, framförallt inom 
ämnesområden som rör matematik, medicin, teknik och naturvetenskapliga 
ämnesområden. Istället för att fokusera på en upplevelse av ett fenomen så kan 
materiella objekt studeras. Även idealism har betydelse för fenomenografin då den 
speglar de mentala konstruktioner, individens tänkande, som utformar hens 
världsbild. Det antagande som dock är mest framträdande för fenomenografin när det 
kommer till ontologi omnämner Marton som icke-dualistiskt. Han baserar antagandet 
på den relation som uppstår mellan världens egen verklighet (materialism) och 
människans existerande i sin verklighet (idealism). Det existerar således en verklighet 
men dess betydelse konstitueras genom hur individen uppfattar den (Kroksmark, 
2011, s. 595ff; Marton & Booth, 2000, s. 148ff, 160f). ”Vi kan inte beskriva en värld 
som är oberoende av våra beskrivningar eller av oss som beskriver den. Vi kan inte 
skilja den som beskriver från beskrivningen” som Ference Marton och Shirley Booth 
(2000, s. 148f) uttrycker det. I praktiken innebär det att världen inte slutar att existera 
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om mänskligheten upphör men vårt sätt att beskriva och gestalta omgivning, djur och 
natur baseras på vår kännedom och upplevelse av ovan nämnda fenomen vilket gör 
att ett träd fortfarande finns i sin materiella form, men dess idealistiska innebörd är 
inte längre av relevans då det inte finns någon individ som skapar en intern betydelse 
till trädet (Kroksmark, 2011, s. 595ff; Marton & Booth, 2000, s. 148ff, 160f).  

Själva kärnan inom fenomenografin bygger således på att kartlägga och beskriva de 
kvalitativt skilda sätt individer upplever ett fenomen. Det går även att studera de 
komplexa relationer som uppstår mellan de olika uppfattningarna och dess 
beskrivningar. Fenomenografin handlar inte om att hitta en ultimat sanning eller en 
enhetlig teori utan att istället belysa de olika skillnader som framträder under 
analysprocessen. Statistik och att relatera respektive utsaga till antal personer eller 
specifik individ är inte heller framträdande utan istället ser man till det innehåll som 
synliggörs. Individers mänskliga erfarande blir därför fenomenografins 
forskningsobjekt (Kroksmark, 2011, s. 591ff, 600ff; Marton & Booth, 2000, s. 146–
162).  

3.2.2 Fenomenografins terminologi  
Inom fenomenografin används begreppen första ordningens perspektiv och andra 
ordningens perspektiv. Genom första ordningens perspektiv ser man till kollektivt 
samstämmiga upplevelser som ofta är relaterade till matematik, medicin, teknik och 
naturvetenskap där kunskapsbildning är generell och internationell. Det kan handla 
om matematiska termer, kroppens anatomi och funktion eller andra situationer som 
tas för givna av individen, det vill säga sådant som hen inte uppmärksammar eller är 
medveten om (Kroksmark, 2011, s. 601ff; Marton & Booth, 2000, s. 154ff; Uljens, 
1989, s. 13ff). Då första ordningens perspektiv ser till själva fenomenet och vad som 
går att observera från ett utifrånperspektiv så skulle det för vår del innebära att vi hade 
fokuserat på själva samhällets digitalisering och vad det kommit att innebära i dess 
konkreta bemärkelse. I likhet med Martons icke-dualistiska antagande får man dock 
komma ihåg att det finns en relation mellan första- och andra ordningens perspektiv. 
Det går inte att beskriva och resonera kring en upplevelse i bara andra ordningens 
perspektiv. Man behöver första ordningens perspektiv för att beskriva den interna 
relation till fenomenet i fråga.  

Andra ordningens perspektiv å sin sida lämpar sig mer för studier av kunskap inom 
estetiska vetenskaper såsom humaniora och samhällskunskap just för att man då ser 
till de mer bakomliggande sätten att erfara ett fenomen vilket blir 
forskningsintentionen. För vår studie innebär det att vi ser till informanternas 
upplevelse av ovan nämnda fenomen. Genom intervjuer vill vi få insikt i hur 
informanterna har olika sätt att erfara och uppleva hur en så stor samhällsförändring 
som digitaliseringen kommit att inverka på deras arbetsvardag. Deras inställning och 
interna relation gör att de har olika sätt att förhålla sig till fenomenet i fråga. Genom 
fenomenografin kan vi inta ett mer tillbakadraget förhållningssätt där vi bortser från 
våra egna upplevelser av det digitaliserade samhället och istället ser till 
informanternas upplevelser där vi försöker belysa och kontrastera vad vi påträffar i 
empirin, vilket vi återkommer till under rubrik 4.4 Genomförande (Kroksmark, 2011, 
s. 601ff; Marton & Booth, 2000, s. 154ff; Uljens, 1989, s. 13ff).  
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Vi har valt att använda begreppet upplevelse i största utsträckning även om 
uppfattning och att erfara också förekommer i texten. Vid intervjutillfällena framstod 
begreppet upplevelse mer synonymt med egen erfarenhet och sätt att tolka omvärlden 
snarare än ordet uppfattning som istället även kan bygga på individens egen åsikt i 
frågan. Alla tre termer är centrala för fenomenografin och bygger på informantens 
omvärldsuppfattning till fenomenet i fråga vid ett specifikt tillfälle, i detta fall vid 
intervjun (Marton & Booth, 2000, s. 147ff). 

Informanters upplevelser kan komma att variera när det gäller omfattning och 
komplexitet. Något Marton och Booth (2000, s. 147ff) menar beror på hur individen 
kommit att bygga upp sin världsbild och interna relation till fenomenet (vilket 
presenterades under det ontologiska perspektivet). Alla individer lägger olika 
värderingar och tolkningar i sin upplevelse så även om flera individer står intill 
varandra och ser på samma situation kan de uppleva helt olika perspektiv, vilket inom 
fenomenografin kommit att kallas kvalitativt skilda sätt att erfara ett fenomen 
(Kroksmark, 2011, s. 599ff; Uljens, 1989, s. 10, 19f). För att konkretisera detta 
avslutar vi resonemanget med ett citat av Kroksmark (2011, s. 598):  

en bonde, en militär och en landskapsarkitekt står på en kulle och ser ut över 
landskapet. Ser de då samma landskap?  

Slutligen lyfter vi fram begreppen beskrivningskategori och utfallsrum vilka är 
centrala begrepp när det kommer till att analysera insamlat material. 
Beskrivningskategorier är en form av teman som baseras på de olika informanternas 
upplevelser. Det går att analysera fram beskrivningskategorier i flera nivåer och där 
har vi kommit att kalla de mer övergripande och framträdande temana för 
beskrivningskategorier för att sedan kalla dess underliggande beskrivningskategori 
för perspektiv för att det ska vara tydligare att hålla isär begreppen. Det slutresultat 
som finns inom respektive beskrivningskategori kallas för utfallsrum och i avsnittet 
för resultat och analys kommer vi att gå djupare in på hur just dessa ser ut för denna 
studie (Marton & Booth, 2000, s. 162ff; Kroksmark, 2011, s.602; Dahlgren & 
Johansson, 2009, s. 127ff). 

4 Metod 
I den här uppsatsen undersöker vi ett antal bibliotekariers uppfattning om fenomenet 
det digitala samhället. Den forskningsansats vi använt oss av är som vi beskrivit ovan, 
fenomenografi, ett sätt att urskilja människors skilda uppfattning av ett fenomen. Det 
finns därmed inga rätt och fel utan var och ens uppfattning baseras på vilka 
erfarenheter och uppfattningar personen har sedan tidigare. I det här kapitlet beskriver 
vi vår metod för insamling av empirin, urval och hur bearbetning av det insamlade 
materialet skett. 

4.1 Val av metod 
För att ta del av bibliotekariers utsagor och få empiriskt material till studien 
genomfördes sex kvalitativa intervjuer på lika många folkbibliotek. En kvalitativ 
metod lämpar sig väl för vårt syfte då vi undersöker några utvalda bibliotekariers syn 
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på fenomenet det digitala samhället. Med intervjuer kombinerat med fenomenografin 
som forskningsansats kan vi på ett djupare plan försöka förstå bibliotekariernas 
upplevelse av den omfattande digitala samhällsförvandling som pågår, hur de 
bemöter den och hur den påverkar dem i det dagliga arbetet. Intervjuer som metod 
lämpar sig när man vill ha empirisk, mänsklig kunskap och kan ställa frågor om hur 
något upplevs (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 143). Därmed fann vi att kvalitativa 
intervjuer passar väl in att arbeta med i den här undersökningen. Vi fångade ett antal 
personers utsagor om ett fenomen, tolkade och analyserade dessa med hjälp av 
fenomenografi. Det är deras uppfattning av något som tolkas, snarare än vad vi själva 
ser och hör dem berätta om. 

4.2 Datainsamling och intervjuguide 
Intervjuerna är så kallade semistrukturerade intervjuer där vi lät informanten själv till 
viss del styra samtalet och vi lyssnade in och ställde följdfrågor utifrån svaren. Det 
gav en möjlighet för informanten att förklara och lägga ut sina svar samtidigt som det 
också fanns möjlighet att fråga om något uppfattades som oklart med frågorna. 
Semistrukturerade intervjuer bygger på löst sammansatta och neutrala frågor, ofta 
utifrån teman i en intervjuguide, som leder samtalet i en viss riktning men ändå lämnar 
en öppenhet mellan intervjuare och intervjuperson. Genom denna metod är svaren 
mer fria och det är viktigt att påpeka att det inte finns något som är rätt eller fel svar 
(Bryman, 2018, s. 563). Vid utformandet av vår intervjuguide, vilken finns som bilaga 
1 i detta arbete, utgick vi från teman att diskutera kring. Dessa teman är markerade 
kursivt i intervjuguiden. I punktform under varje tema fanns följdfrågor förberedda 
att ta till om inte samtalet flöt på. De fyllde också en stödjande funktion för oss då vår 
erfarenhet av att utföra intervjuer är begränsad. 

4.3 Urval  
För att vår undersökning ska bli så bred och intressant som möjligt sökte vi 
bibliotekarier med lång arbetslivserfarenhet att intervjua. Det finns då en möjlighet 
för dem att reflektera och se till tiden innan digitaliseringen av samhället tog fart. 
Detta ger studien en mer nyanserad uppfattning än om vi intervjuat personer som 
börjat arbeta efter digitaliseringen inträde. Tillsammans diskuterade vi oss fram till 
att sex intervjuer kan ge ett lagom stort empiriskt material att bearbeta utifrån 
uppsatsens omfång. Fler intervjuer skulle ta för mycket tid att genomföra och ge ett 
alltför omfattande material att analysera. Något färre informanter skulle kunna vara 
acceptabelt, men skulle inte ge den bredd vi får med de sex vi kom fram till. 

Ett missivbrev, bilaga 2, med en förfrågan om deltagande i intervjun utformades. Där 
berättade vi också kort om oss själva och om studiens syfte. Tillvägagångssättet att 
söka fram informanter skedde på lite olika sätt. I några fall mejlades missivbrevet till 
bibliotek som finns inom lämpligt pendlingsavstånd för oss som intervjuar då vi ansåg 
det viktigt att genomföra intervjun i ett personligt möte vilket gör det lättare att fånga 
upp nyanserna i informanternas svar. Då ingen av de tillfrågade biblioteken svarade 
på mejl försökte vi med personlig direktkontakt med bibliotekspersonal och bad om 
tips på personer vid andra bibliotek med lång arbetslivserfarenhet. Efter ytterligare 
mejl och telefonkontakt med några av de föreslagna namnen fick vi tillslut tre 
personer vardera att intervjua. Deltagande personer motsvarade alla de kriterier vi 
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efterfrågade: lång arbetslivserfarenhet inom bibliotek och tjänstgöring ute i 
biblioteket, i direktkontakt med användarna. Av praktiska skäl då vi inte bor i 
närheten av varandra delade vi upp intervjuerna mellan oss. Urvalet blir därmed ett 
så kallat målstyrt urval, det vill säga att vi söker efter personer som på ett bra sätt 
motsvarar de intentioner vi har med uppsatsens syfte och som vi tror kan bidra med 
intressant empiriskt underlag. Målstyrt urval används ofta då man vill försäkra sig om 
att deltagarna är relevanta för studiens syfte (Bryman, 2018, s. 496).  Intervjuerna 
skedde under oktober och november månad på respektive informants arbetsplats. 

4.4 Genomförande  
Intervjuerna utgick från den framtagna intervjuguiden och innan samtalet påbörjades 
informerades deltagarna igen om studiens syfte och de forskningsetiska riktlinjer vi 
utgår från. För att få en förståelse för intervjupersonernas bakgrund och utbildning 
inleddes samtalen med att de fick berätta om sig själva och hur deras yrkesbana sett 
ut fram till idag. En enklare inledning kan ge en mer avslappnad atmosfär som gör att 
informanten känner sig mer bekväm än om vi gått på intervjufrågorna direkt. 
Intervjuerna som varierar i längd mellan 44 och 68 minuter spelades in med 
ljudupptagning och transkriberades sedan i sin helhet.  

Efter transkriberingen av intervjuerna påbörjades analysfasen. Intervjuerna lästes 
igenom förutsättningslöst flera gånger och efter ett par gånger började flera teman 
bland citaten att framträda, inom fenomenografin kallat beskrivningskategorier. Till 
varje beskrivningskategori framträdde också olika perspektiv. Citaten till varje 
beskrivningskategori, kodades i olika färger för att tydligare skiljas från varandra. 
Materialet bearbetades både digitalt och fysiskt såtillvida att utskrifterna med citaten 
klipptes isär och passades in under respektive tema och perspektiv. Likheter och 
skillnader i inom varje tema och perspektiv söktes för att urskilja variation i 
informanternas utsagor. Efter hand som vi diskuterade och bearbetade materialet, 
vilket skedde i flera omgångar tills vi kände oss nöjda, kom fler perspektiv att 
grupperas om under färre beskrivningskategorier. Dessa mynnade tillslut ut i de två 
beskrivningskategorierna ansvar och kompetens och deras perspektiv som återfinns i 
resultat och analys i kapitel 5. I analysen används hela citat eller delar av större citat 
markerat med klamrar för att visa att text uteslutits. 

4.5 Forskningsetiska principer  
Studien utgår från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som finns framtagna 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning vilka kortfattat redovisas i detta 
avsnitt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  

Deltagarna i studien blir genom informationskravet informerade om studiens syfte 
och vad deras medverkan bidrar till, liksom att deltagandet är frivilligt. Genom 
samtyckeskravet lämnar deltagarna sitt samtycke till att uppgifterna används på det 
sätt som beskrivs utifrån studiens syfte. Det går när som helst att avstå sin medverkan 
utan att ge någon förklaring. Med konfidentialitetskravet delges information om att 
de uppgifter vi samlar in kommer behandlas anonymt och på ett säkert sätt utan risk 
för obehöriga att ta del av dem. I nyttjandekravet informeras deltagarna om att 
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insamlad data endast kommer att användas för det ändamål som angetts och att de 
inte kommer spridas vidare till andra parter (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6 ff). 

4.6 Presentation av deltagande informanter  
Vi har valt att ge informanterna fiktiva, könsneutrala namn för att det som läsare ska 
vara lättare att hålla isär deras utsagor, men också för att synliggöra dem mer i texten 
eftersom det är lättare att komma ihåg ett namn snarare än informant 1, informant 2 
och så vidare. Nedan sker en kort presentation av dem men av anonymitetsskäl skriver 
vi inte ut arbetsplats, geografisk position samt om de har några identifierbara roller 
på sin arbetsplats.  

Alex har sin bibliotekarieexamen från första halvan av 80-talet och provade på olika 
bibliotekstyper innan hen fastnade för folkbiblioteksvärlden och har inom det området 
varit med om hur biblioteken genomgått stora förändringar från dåtid fram till idag. 
Alex arbetade redan under 90-talet med vägledning inom digitala frågor för 
användare.   

Billie avslutade sin bibliotekarieutbildning i början av 90-talet. Hen har arbetat på 
nuvarande arbetsplats majoriteten av tiden sedan examen. Under yrkeslivet har olika 
ansvarsområden inom verksamheten kommit och gått men barn- och 
ungdomslitteratur och verksamhet kring det området har alltid funnits som en 
inriktning. Billie berättar att digitala frågor ganska snabbt kom att bli en del av arbetet, 
både från användare och personal.  

Charlie läste sin bibliotekarieutbildning under den senare delen av 1970-talet på 
Borås Bibliotekshögskola och har sedan dess arbetat större delen av sitt yrkesliv inom 
bibliotekssektorn men inom olika områden. Större delen av tiden har hen ägnat åt 
folkbiblioteksverksamhet men har även varit anställd på sjukhusbibliotek, 
högskolebibliotek och varit verksam inom uppsökande verksamhet2. Charlie har i 
perioder varit ansvarig för digitala frågor på sina arbetsplatser men även ansvarat för 
mer traditionell biblioteksverksamhet såsom litteraturarrangemang och 
skönlitteraturansvar. Charlie arbetar idag deltid fördelat mellan två olika 
folkbibliotek.  

Pim läste sin bibliotekarieutbildning på Borås bibliotekshögskola under mitten av 
1980-talet och har sedan dess arbetat inom folkbibliotekssektorn. Hen är ansvarig för 
administrativa bibliotekstjänster såsom inköp, katalogisering och mediehantering och 
besitter idag stor kompetens när det kommer till dessa områden. Utöver det har hen 
även utepass i biblioteket och bemannar informationsdisken med jämna mellanrum.  

Robin har arbetat inom folkbibliotekssektorn sedan mitten av 1980-talet, först som 
biblioteksassistent för att sedan utbilda sig till bibliotekarie under 1990-talet. Robin 
har haft flera ansvarsområden gentemot både vuxen- och barnavdelning på 
folkbibliotek men även tjänstgjort inom skolbibliotekssektorn. I dagsläget har Robin 
ett övergripande ansvar på de två bibliotek hen delar sin tjänst på, varav ett är inom 
folkbibliotekssektorn vilket även är den delen vi valt att fokusera på under intervjun.  

 
2 Litteratur packas och skickas på rotation till exempelvis äldreboenden och arbetsplatser.  
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Tintin har arbetat endera inom skolbibliotek eller folkbibliotekssektorn efter sin 
utbildning som hen blev klar med i början av 80-talet. Det ger hen en bred 
arbetslivserfarenhet och inblick över hur digitaliseringen kommit att påverka 
arbetsvardagen. På nuvarande arbetsplats har hen arbetat länge med olika 
ansvarsområden. 

5 Resultat och analys 
Vi kommer nu att redovisa studiens resultat och analys i ett gemensamt avsnitt, 
baserat på en humanistisk och mer berättande sammanställning. Som vi nämnt under 
rubrik 4.4 Genomförande så identifierades två större beskrivningskategorier, ansvar 
och kompetens, med dess tillhörande underkategorier vilka vi valt att kalla perspektiv. 
Vi redovisar respektive beskrivningskategori för sig och avslutar respektive del med 
att under en egen rubrik beskriva alla perspektiv, dess relationer och vad vi kommit 
att basera dem på. Där finns även tillhörande visuell bild över respektive utfallsrum.  

För dig som läsare vill vi tydliggöra att vi medvetet valt att bryta ut alla citat till 
blockcitat för att tydliggöra de olika informanternas uttalanden. Till en början var 
kortare citat med i löptexten men de tenderade att hamna i skymundan på så vis. 
Vidare så kan det förekomma referenser till tidigare forskning, om det då bara framgår 
ett årtal och inga sidnummer så återkopplar vi till den referensen i sin helhet.  

5.1 Beskrivningskategori ansvar  
En framträdande beskrivningskategori vi har identifierat är ansvar. Informanterna 
lyfter fram flera olika perspektiv vilka vi kommer presentera i detta avsnitt. Det vi 
fann mest framträdande från informanternas utsagor bygger på upplevelser kring 
samhällets förväntningar på biblioteket och bibliotekets ansvar mot samhället.  

Vidare finns även perspektivet gällande ansvar och styre som vi av utrymmesskäl inte 
kommer att lyfta fram mer än i detta stycke men det är trots allt av vikt att poängtera 
att bibliotekspersonalen inte själva fattar verksamhetsbeslut. Biblioteken har ett 
ansvar i att följa politiska beslut och rådande politiska styre i kommunen. Frenander 
(2012, s. 21ff) konstaterar att dagens folkbibliotek besitter en roll fylld av oklarheter 
gällande sin verksamhet och sin roll i samhället samtidigt som staten ser ett behov av 
förändring utifrån de mätbara siffror en offentlig, icke vinstdrivande verksamhet kan 
framställa.  

och sen har vi ju… en nämnd som sätter olika mål… som vi ju faktisk måste 
jobba för…  efter… oavsett vad vi själva tycker är viktigt och jag kan väl känna 
att … det här med läsfrämjande kanske inte riktigt är deras … största… 
hjärtefråga… om jag uttrycker mig milt […] ja... kvantitet skulle jag vilja säga… 
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mer besök, mer lån, mer mer mer mer mer mer …[skratt]. Mer gubbar [skratt] | 
[…] och hur ska man mäta? Vilka besök är viktiga?   (Pim, 2019) 3 

Frenander (2012, s. 21ff) talar om en otydlighet inom professionen, något som vi 
kommer att återkoppla till och gå djupare in på i vår resultatredovisning och analys. 
Som Pim ger uttryck för här ovan så finns det många viljor, många sätt att se på saker 
och vilka delar som är av relevans inom biblioteksuppdraget men också vems behov 
som ska gå först, vilket delvis kommit att bli ett resultat av new public management.  

5.1.1 Användarnas behov av en fysisk plats i en digital värld  
Biblioteket är inte bara en plats där det finns kunnig personal att prata med, det är 
även en plats där medborgarna kan använda och låna digital hårdvara och wifi om de 
av olika anledningar inte har tillgång till det i hemmet. Biblioteket fyller således en 
viktig funktion när det kommer till demokratiska rättigheter och utjämnande av 
socioekonomiska klyftor i samhället. Det är även en neutral mötesplats där alla i 
samhället kan mötas på lika villkor. Mot denna bakgrund finns en förståelse för att 
bibliotekspersonalen ser förtroendet mellan samhälle och bibliotek som en 
grundläggande värdering för verksamheten och i det långa loppet vittnar om en tilltro 
till biblioteket både som verksamhet och samhällsfunktion.  

vi vill ju ändå va den arenan att man liksom ändå ska kunna känna sig trygg och 
att man ska kunna komma med… man ska inte behöva känna sig dum för att 
komma med en fråga… (Robin, 2019) 

Det Robin ger uttryck för går att relatera till hur den traditionella synen på biblioteket 
i samhället där biblioteket är liktydigt med information och en plats man naturligt 
vänder sig till för att söka information och upplysning när man har ett behov. 
Biblioteket vill således vara en naturlig del i användarnas vardag. Som vi även 
kommer gå in på i avsnittet gällande kompetens så är frågorna som 
bibliotekspersonalen idag möter av väldigt bred karaktär och mycket handlar inte 
alltid om biblioteksrelaterade ärenden. En del användare vänder sig till biblioteket för 
att de har förtroende till personalen vilket återkopplar till Robins uttalande här ovan,  
de vet att de kan fråga utan att känna sig dumma eller okunniga. Istället finns 
möjligheten att få ett svar som leder till att användaren blir lite mer självgående, får 
lite mer insikt i det ärende som gör att de uppsöker biblioteket även om personalen 
ibland kan tycka att användaren borde vända sig någon annanstans för att få bättre 
support. 

ja, det kan man väl tycka att de som har ny telefon och så då […] jag vet inte hur 
vanligt det är att man vågar sig tillbaka då för den damen jag hade i måndags 
som hade en ny telefon, dom hade installerat alla appar åt henne i affären men 
hon visste kanske inte riktigt vad hon skulle ha dom till om man säger så [skratt], 

 
3 Det Pim menar med ”mer gubbar” är att det såväl inom hennes arbetsplats som inom 
biblioteksbranschen finns ett önskemål om att öka statistiken när det kommer till besök, utlån 
och annan interaktion med äldre män. Statistiken visar ofta att målgruppen är sällan-användare 
av bibliotekets tjänster och utbud.  
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det var ju eh, Instagram och Facebook och hon hade ju ett konto men ja (Alex, 
2019)  

Att få frågor kring en (ny) mobiltelefon kan vara i gråzonen om man ser dels till vad 
bibliotekspersonalen har för kunskaper. Här menar informanterna att personalen i 
butiken som sålde telefonen kan lämna bättre support om det är en specifik modell. 
Om man då istället ser det ur ett ansvarsperspektiv kan man fråga sig om det ligger 
inom bibliotekens ansvar att lära ut till en individ hur denne använder sin 
mobiltelefon. Utifrån Bibliotekslagen (SFS 2013:801) så kan man se det som ett sätt 
att verka för ökad kunskap om informationsteknik och delaktighet i digitalt kultur- 
och samhällsliv vilket ger hjälpbehovet legitimitet. Å andra sidan är det inte alltid det 
här bibliotekarier ser framför sig när de tänker sig att öka den digitala delaktigheten i 
samhället. Hos dessa informanter ser vi exempel på den upplevelse vi kommit att kalla 
ansvarskonflikt.  

Alex får medhåll från flera av de andra informanterna.  

och då tänker jag att… varför går man inte dit man köpt telefonen… alltså ibland 
är det ju rena tekniska grejer det handlar om... varför går man inte tillbaka till 
det ställe där man har köpt den här grejen och frågar där tänker jag? Det måste 
ju ändå… vi får väl ändå ta åt oss … att man ändå kommer till biblioteket måste 
ju ändå betyda att man tror väldigt mycket om oss [skratt] (Pim, 2019)  

man har ju lite delade känslor inför det här… blandade känslor för samtidigt som 
jag var inne på förut så betyder det ju att man har ett stort förtroende för bibliotek 
och vår verksamhet. Men kan vi leva upp till det …det är väl det då… att man 
känner att man inte alltid kan… kan hjälpa. (Pim, 2019)  

alltså jag kan ju som känna både och… alltså på sätt och vis så är det ju så att 
biblioteket är för väldigt många den självklara platsen att gå till oavsett vad man 
behöver hjälp med. Alltså jag menar det kan vara allt från … dom som är 
asylsökande som kommer med dokument alltså utvisningsbeslut och vill att vi 
ska hjälpa till och tolka … alltså... det har blivit som så naturligt att man kommer 
när man behöver eller det är gamla tanter som behöver… som kommer med 
handarbetsmönster och vill att vi ska hjälpa och förstora upp och sådär och... …. 
Många utav våra tjänster har ju blivit digitala nu så just utifrån det så är det ju 
som självklart… men samtidigt… så är det ju så att det som vi upplever det är 
ju att men både banker och arbetsförmedlingen istället för att dom hjälper sina 
kunder att förstå deras digitala tjänster så skickar dom dom till oss och det känner 
jag ju är kanske inte riktigt okej… […] men när det inte tillförs några resurser å 
det blir ju […] alltså… från att ha varit väldigt få, nu är det ju varje dag frågor 
så att nog tar det ju [tid] men jag tycker ju ändå att än så länge lyckas vi balansera 
det, att det är inte så att vi måste liksom överge dom traditionella uppdragen jag 
menar det är ju beställa böcker.. sköta beståndet allt sånt tar ju tid men det tycker 
jag väl vi hankar oss fram i alla fall. (Robin, 2019)  

Som vi nämner ovan har biblioteket länge varit förknippat med en informationscentral 
i och med tillgången till de tryckta böckernas värld. Som Olsson Dahlquist beskriver 
i sin avhandling så reflekterar även hennes informanter över hur arbetet i 
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informationsdisken kommit att förändras i takt med övergången till ett allt mer digitalt 
samhälle. Tidigare kom man till biblioteket för att det var där kunskapen och 
informationen fanns men digitaliseringen har förändrat detta - idag finns stor del av 
den inom räckhåll med några få knapptryck om man äger tekniken och kan behärska 
den. De som behöver hjälp söker sig fortfarande till biblioteket på samma sätt som 
tidigare men nu är frågorna av en annan karaktär, idag handlar det mer om det tekniska 
steget för att få tillgång till informationen snarare än informationen självt (Olsson 
Dahlquist, 2019, s. 178, 187). Om vi återkopplar till Robins uttalande ovan på sidan 
22 om att vilja vara den arena där användarna vågar fråga så kan vi se likheter med 
Olsson Dahlquists resultat. Det som skiljer dem åt är att vi även kunnat identifiera 
upplevelsen av andra instansers bristande ansvar när det kommer till att dela på 
ansvaret för de samhällsmedborgare som idag inte har tillräcklig digital kompetens, 
framförallt om de räknas som kunder eller användare till andra offentliga myndigheter 
eller företag. Nedan visar vi på informanternas upplevelser gällande det bristande 
ansvaret vilket Billie även kommer att sammankoppla med ansvarskonflikten.  

alla medborgare är inte riktigt där så att man själv kan hantera den biten utan, 
det finns ju ett jättestort behov av hjälp och det vi märker konkret här är ju alla 
som kommer och skriver ut, det är kanske inte digitalt i sig utan det bygger på 
att man inte har nån skrivare hemma kanske, men det märks ju också att alla är 
inte vana liksom att logga in på en sida eller ens använda mailen på datorn då 
för ska man skriva ut hos oss måste man gå in på datorn och leta upp sitt mail 
där och har mailen i telefonen, ‘jamen hur gör jag nu, jag kommer inte ihåg 
lösenordet här’ och det märks ofta att det även är ungdomar som är vana vid 
telefonen liksom, ‘jamen om jag ska skicka vidare hur gör jag då med en bilaga 
liksom?’ sen tänker man kanske att det mest är äldre som inte kan den biten och 
det är det ju också eh, vi har ju det här teknikdropin som vi går ut med att man, 
ja en och en halv timme per vecka då så kan man få hjälp med digitala saker. I 
första hand är det ju tänkt att det ska vara våra digitala tjänster alltså e-böcker 
och den biten men många kommer ju med helt andra saker, ja de har köpt en 
dator eller en padda eller en telefon och vill ha hjälp att komma igång 
överhuvudtaget, och det blir väldigt brett och jag är inte jättehaj på alla sorters 
telefoner och sådär […] men på teknikdropin i måndags så då var det två som 
hade rena e-boksfrågor och det kändes ’YES!’, men sen var det en ny telefon 
och sen var det nån som ville Youtube ’varför funkar det inte för mig att göra 
film på Youtube längre’ och sen var det nått mer också som jag inte riktigt hade 
koll på (Alex. 2019)  

jaa det har ju kommit smygande efter hand och som jag säger ’det är ju många 
då som stänger sina fysiska kontor och sådär och någonstans måste man vända 
sig och behovet finns ju att få hjälp, det gör det absolut. Det diskuteras 
jättemycket om det här är vårt uppdrag eller inte, men jag tror nog det är det […] 
och som sagt, var ska folk vända sig? […] men det kan ju också va så att folk 
litar på oss, att det vi… Frågar man på biblioteket så får man korrekt information 
(Billie, 2019)  

Det finns ett tydligt behov i samhället av en plats dit medborgare kan söka sig när de 
behöver såväl råd och stöd eller bara svar på ärenden som rör digitala 



 

25(60) 
 

samhällstjänster. Ida Norberg (2018, s. 43ff) belyser ett projekt i Region Västerbotten 
där lokala servicecenter öppnar i anslutning till biblioteken. Satsningen hänvisar till 
digitaliseringskommissionens förslag som baseras på att kommunerna lokalt ska 
ansvara för invånarnas digitala kompetens men också bidra i ansvarsfrågan gällande 
tillgängliggörandet av de digitala samhällstjänster som kommunen erbjuder. 
Satsningen gav bibliotekets verksamhet mer legitimitet, ett erkännande gällande dess 
grundläggande uppbyggnad för kunskapsinhämtning och bildningsfrågor i samhället. 
Samtidigt innebar det också extern finansiering så resurserna ska täcka den delen av 
verksamheten. Detta är något som många bibliotek saknar idag, både erkännande och 
resurser för att göra andra instansers jobb. Projektet visar på en form av lösning när 
det kommer till att fördela ansvarsfrågan inom regionen. Satsningar likt denna och 
DigidelCenter, som vi kommer gå in på längre fram i texten, är något som 
informanterna upplever bör lyftas på högre nivå för att ge legitimitet åt ett arbete som 
biblioteken gör idag men inte riktigt har fått erkännande för. Alex ger här nedan 
uttryck för upplevelsen av brist på erkännande för det ansvar bibliotekspersonal tar 
när delar av samhället drar sig undan och tar för givet att medborgarna är digitalt 
kompetenta att klara sig på egen hand. 

Det är ju ett nationellt problem eller nationell fråga egentligen men samtidigt så 
i den här branschen så är man ju van att hjälpa till med det man kan och folk har 
ingen annanstans att gå liksom [...] det är ju hit man kommer då när man vill ha 
hjälp med någonting och den rollen tror inte jag att folk i allmänhet och politiker 
och andra har klart för sig, man har kvar den här bilden av att där är det lugnt 
och stilla och där sitter man och läser och så och det är ju behöver ju 
uppmärksammas (Alex, 2019)  

5.1.2 ”gå till biblioteket, där får du hjälp” 
Även om majoriteten av svenska folket har tillgång till internet så innebär det inte per 
automatik att alla använder det, och de tjänster och möjligheter som öppnas upp med 
en uppkoppling. Trots regeringens vision om att ”Sverige ska vara bäst i världen” 
(Internetstiftelsen, 2019, s. 23) bör hänsyn tas till alla invånare i samhället Det finns 
de som befinner sig i den digitala klyftan av flera orsaker – det kan handla om 
okunskap men också ovilja av att hantera digital teknik, såväl som andra mer sociala 
och ekonomiska faktorer. Det är lätt att bara se till den majoritet av användare som 
nyttjar och är nöjd med utvecklingen när det kommer till samhällets digitalisering. 
Men det finns också en skyldighet hos framförallt statliga och kommunala instanser 
när det kommer till att ta ansvar för alla sina användare, något som våra informanter 
upplever att de inte gör i dagsläget. Här återkopplar vi till upplevelsen av andra 
instansers bristande ansvar igen.  

men först så är det ju så att alla har ju inte tillgång till … även om vi nu har det 
ganska bra här i [län] med täthet på datorer och att folk har tillgång till internet 
men det är ju många ändå som inte har det. […] Nä alltså det är ju… det går lite 
för fort just det kan jag tycka att man måste väl som se till att det först … att den 
grundläggande strukturen finns innan man kan börja liksom fimpa all annan 
möjlighet till att få nått … jag är ju övertygad om att nog kommer det ju å bli 
fler som kommer att komma till oss för att dom inte klarar av att logga in på 
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Arbetsförmedlingens sida eller inte vet hur dom ska lämna in… det är ju som nå 
rapporter som… hur dom ska fylla i dom och sådär när det  (Robin, 2019) 4 

Flera informanter lyfter fram hur samhällets digitalisering leder till att myndigheter, 
företag och andra instanser lägger ner sina lokala kontor och hänvisar sina användare 
till internet eftersom det ger ökad tillgänglighet – användaren kan komma åt deras 
tjänster dygnet runt – samtidigt som det ska medföra snabbare hantering i och med 
att det inte är papper som ska hanteras utan allt finns digitalt. Majoriteten av 
informanterna räknar upp exempel på förekommande situationer i arbetsvardagen där 
det digitala samhället gör sig påmint. En återkommande fras är ”de [instansen] sa att 
jag skulle gå till biblioteket för att få hjälp”.  

för någon vecka sen var det nån man som ringde till Migrationsverket i [stad], 
han pratar inte så bra svenska och nej, de hänvisade, ’gå till biblioteket så får du 
hjälp, ta ut den och den blanketten’ och han, när man inte kan prata så bra heller, 
det är inte så lätt att veta (Alex, 2019)  

Sen är det ju en del myndigheter som faktiskt hänvisar hit... eller myndigheter… 
men instanser… som hänvisar hit. Det kan vara banker… och det gör mig så 
förbaskad. Då ska vi hjälpa dem med bankärenden här och det känns inte rätt 
alltså. Varför kan inte banken hjälpa folk? (Pim, 2019)  

Det är lite speciellt i [stad] för här kommer … det är ganska stor skillnad [jämför 
mot bibliotek i större, intilliggande stad] för här får man ju alla möjliga frågor 
även på bibliotekssidan och kan vi svara så hjälper vi ju till även om det inte har 
något med biblioteket att göra… sen är [stad] ganska speciellt för det bor ganska 
många nyanlända där som […] Det är ett lite gränsdragning... vad kan och får 
man hjälpa till med? Det får man tänka på och digitaliseringen har ju också 
medfört att … att samhällsservicen på sätt och vis har försämrats ganska 
mycket... kan man inte det vart går man då? Till biblioteket [skratt]. Så att 
biblioteket har fått ta hand om en del service som resten av samhället har sagt/satt 
bort å det hamnar här... på gott och ont… å det onda är väl att vi kanske får frågor 
[skratt] som vi inte kan... som vi inte borde hålla på med (Charlie, 2019)  

och sen just det här med att många hänvisar hit. Bland annat nån som… kom 
från en annan kommunal förvaltning och hade blivit hitskickad för att vi skulle 
hjälpa dem att fylla i en blankett för skolbyte… och då tänker jag ’vad sjutton 
kan de inte hjälpa till med det på skolan, eller vad det nu heter, 
skolförvaltningen?’ [skratt] BUF [Barn- och utbildningsförvaltningen] ... man 
funderar vad ’hur tänker dem?’ där vet man ju vad som krävs, vad som ska fyllas 
i … ska vi alltså hjälpa dem att fylla i en digital blankett … äsch... sånt upprör 

 
4 I kommunen där Robin arbetar har Arbetsförmedlingen stängt ner sitt lokalkontor i och med 
den nya reformen. Det Robin hänvisar till är att de (biblioteket) förmodligen kommer få ökade 
förfrågningar gällande Arbetsförmedlingens tjänster och webbsidans funktioner och hur man 
som arbetssökande lämnar in aktivitetsrapporter.  
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mig [skratt]. Man tycker att… de borde kunna hjälpa till med sånt själva (Pim, 
2019) 

I Svensk biblioteksförenings MIK-rapport intervjuas Marika Alneng, som tidigare 
arbetat som MIK-samordnare. Där hon ger uttryck för att biblioteken ska bli hårdare 
när det kommer till gränsdragning gentemot andra samhällsaktörer - annars riskerar 
biblioteken att fastna i en vardag formad av blankettutskrivande och teknisk support 
(Hofsten, 2019, s. 53ff). Dessa ärenden är något som kommit att bli en stor del av 
bibliotekspersonalens arbetsuppgifter vid yttre tjänst - vilket vi kommer gå in på mer 
under beskrivningskategorin kompetens - och som även framkommer från 
informanterna här ovan. Problematiken ligger i att det saknas tydliga riktlinjer för 
innehållet i Bibliotekslagen (SFS 2013:801) när det kommer till bibliotekens roll och 
minskandet av den digitala klyftan i samhället. Som det framgick i den historiska 
överblicken i avsnitt 1.1.2.1 finns en konflikt när det kommer till utformandet av 
Bibliotekslagen. Biblioteksverksamheten ligger under kommunalt självstyre vilket 
gör att regeringen inkräktar på detta om de blir allt för detaljerade i sin lagstiftning.  

Ska individer själva tolka lagen så blir det alltid på det sätt som bäst gynnar individen 
eller verksamheten. Politiker kommer ha en åsikt, bibliotekspersonal en annan, 
instanser en tredje och användarna en fjärde och så vidare vilket gör att det behöver 
föras en dialog med fler styrande/ansvariga parter i samhället på en högre nivå. 
Alneng lyfter även fram att man bör tydliggöra var gränsen för biblioteksuppdraget 
går. Samtidigt kan man undersöka, och förmedla, hur det ser ut på kommunal nivå 
med support på IT-frågor och om där finns där möjlighet till samarbeten som gynnar 
alla parter, från användare till bibliotek och kommunala instanser. De lokala 
förutsättningarna spelar in men samtidigt behöver såväl bibliotek som 
kommunledning arbeta utifrån kommuninvånarnas faktiska behov, och inte utifrån 
det behov de antar att användarna har. (Hofsten, 2019, s. 54ff).  

Jag var med på nån konferens som var i [stad] som var med jamen med banker 
och med Arbetsförmedlingen och med regionen och så där det var jag och en 
[person] till som jobbar i [stad] då pratade vi just om det här för alla. Om hur vi 
upplever på biblioteket att det är svårt för att dom skickar till oss men när 
moderatorn liksom frågar ’var nu ärliga, har ni nån gång skickat folk till 
biblioteket för att … det var ju ingen som räckte upp handen [skratt] men det är 
ju faktiskt så att dom tar så för givet att vi ska hjälpa till men men  (Robin, 2019)  

Det Robin ger uttryck för här är den frustration som finns förknippad med upplevelsen 
av andra instansers bristande ansvar. Samtidigt som biblioteken försöker att föra en 
dialog med offentliga verksamheter och samhällsaktörer så får de inte riktigt det gehör 
de önskar och därför kan det bli svårt att på egen hand göra den gränsdragning som 
Alneng problematiserar. Slutligen betonar Alneng den dubbelsidighet av 
biblioteksuppdraget som våra informanter belyser här ovan – användarnas höga 
förtroende för verksamheten gör att man drar sig för att sätta ned foten (Hofsten, 2019, 
s. 53ff). Detta resonemang stödjer även vår tolkning gällande den inre konflikt vi 
kommit att kalla ansvarskonflikt som vi presenterade i början av avsnittet. 

Alltså det är klart att det har blivit mer av det, sen är det ju det här som det pratas 
om i bibliotekssverige att folkbiblioteken har tatt över, har fått ta över mycket 
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såna här uppgifter eftersom.... Banker till exempel tom skickar folk till oss för 
att göra olika ärenden. Det kanske inte finns ens nåt lokalt kontor man kan 
besöka utan man hänvisar hit för att få fram informationen på nätet så det har 
ökat jättemycket och det diskuteras om det är vårt ansvar att ta hand om det här 
eller inte … Det diskuteras i hela bibliotekssverige tycker jag. Vi är nog kanske 
inte, det är klart vi pratar om det ibland, men jag tycker nog att det här är en 
uppgift vi får ta. (Billie, 2019)  

Ja genom att det känns som att vi är den sista utposten eller vad jag ska säga att 
det är ju hit man kommer då när man vill ha hjälp med någonting och den rollen 
tror inte jag att folk i allmänhet och politiker och andra har klart för sig, man har 
kvar den här bilden av att där är det lugnt och stilla och där sitter man och läser 
och så och det är ju behöver ju uppmärksammas. (Alex, 2019)  

Man kanske inte kan begära att det är bibliotekspersonalen som ska ta hand om 
det egentligen eh… Man kan tycka att varför tar inte myndigheterna ett större 
ansvar när de förändrar sin verksamhet utan bara släpper allting för det känns ju 
lite som ett svek mot medborgarna att ….  eller att man inte förstår, man kan inte 
tro  att folk...alltså man har inte den digitala kunskapen som man… som dom 
tycks tro att folk har […] var ska de gå då? Det finns ju ingen som hjälper dem. 
Biblioteket har blivit liksom en liten räddningsplanka för många. Och det 
ansvaret tycker jag kanske att vi får ta. Vi började ju som folkbildnings… en 
plats för folkbildning och det här är ju också folkbildning fast en annan typ. 
(Tintin, 2019)  

Tintins osäkerhet i det sista citatet är en bra sammanfattning av den dubbelsidighet 
personalen upplever i sin vardag och som vi kopplar samman med ansvarskonflikten. 
Biblioteksuppdraget har kommit att förändras i takt med samhället och kanske inte 
alla gånger i den riktning som informanterna helst hade velat, just när det kommer till 
ärenden rörande ”servicediskkänslan” för andra instanser. Som Tintin ger uttryck för 
här ovan så kan man fundera kring huruvida denna utvecklingen är den nya 
folkbildningen, eller om det bara kommit att bli en lösning just för att biblioteket 
fortfarande är en fysisk plats i en digital värld. Som Alex nämner är biblioteken idag 
en form av ”sista utposten” för många. Vad våra informanter beskriver återfinner vi 
även hos Jaeger och Bertot (2011, 105f) som argumenterar för att beslutsfattare i 
samhället tenderar att se till teknik och hårdvara snarare än ekonomiska, kulturella 
och sociala frågor relaterade till nya tekniska lösningar. Om än samhällsklyftorna är 
större i USA kan vi ändå dra paralleller till vårt resultat gällande det faktum att 
bibliotekspersonal idag har ett stort ansvar när det kommer till att hjälpa och vägleda 
de användare som inte har den digitala kompetensen för att nyttja de digitaliserade 
samhällsfunktionerna - vilket både svenska och amerikanska lagen fastslår är en 
demokratisk rättighet. 

5.1.3 Från att hantera lånebild, lånekort och bokval till betydligt känsligare 
användaruppgifter 

Med den digitala utvecklingen har bibliotekspersonalens information om användarna 
kommit att ändras. Tidigare var det uppgifter i de interna, manuella systemen som 
fanns att tillgå och de var begränsade till lånekortet med namn, adress och 
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telefonnummer och eventuellt personnummer. Personalen såg de titlar som lånades 
vid ett specifikt tillfälle, men hade ingen helhetsbild över låntagarens uppgifter. 
Användaren kunde på så sätt vara mer anonym. Som det framgår i citaten här ovan så 
är frågorna bibliotekspersonalen möter i sin arbetsvardag ofta relaterade till andra 
myndigheter, företag och andra instansers olika tjänster och utbud. Då biblioteket blir 
en tredje part mellan användaren och instansen får personalen ta del av betydligt mer 
personlig information och privata dokument. Det är ofta relaterat till ekonomiska 
spörsmål, sjukdom och olika former av myndighetskontakt. Samtidigt finns en 
problematik i att föra ett privatare samtal i en öppen bibliotekslokal. Som en 
konsekvens av detta upplever personalen en förändring i vad som omfattas i 
bibliotekssekretessen och även om åsikterna hos informanterna går isär om hur långt 
man bör hjälpa användaren så är alla överens om vikten av att ta hänsyn till 
användarens integritet så långt det går, och att infatta det under bibliotekssekretessen.5 

Det är just när man ska in och tittar på deras banksidor… det.. det känns väldigt 
fel alltså att göra det, och vi har ju som policy här att vi ska inte hjälpa till men 
ibland så… gör man ju undantag... de ska ju ha tre månaders utdrag för att få 
försörjningsstöd och när de inte klarar av att få ut det där på utskrift eller knappt 
hittar det ens… så... blöder ju hjärtat och så hjälper man till fast man inte ska 
[…] och att det…. ja. vi ska inte heller hjälpa till med biljettköp och sånt…. Det 
är väl egentligen det som är uttalat. Sen är det mycket upp till situationen och 
individen vad man vill hjälpa till.. och kan hjälpa till med  (Pim, 2019)  

Det har vi ju fått hjälpa med .. å är det ju.. vi har ju tystnadsplikt… jag får ju 
aldrig tala om vad folk vill fråga oss om … det går ju inte att upprätthålla 
tystnadsplikt i en sån här lokal [hänvisar till väldigt öppen planlösning] … men 
alltså om nån … om man råkar få se något känsligt ärende så har man givetvis 
tystnadsplikt … jag vet inte hur juridisk … men vi har ju tystnads… å det gör vi 
… det har liksom varit en självklarhet så länge jag har jobbat att vi … att man 
sladdrar inte om folk (Charlie, 2019)  

Vill jag se vad de har på kontot på bankkonton som de behöver redovisa för att 
få bidrag eller så? (Alex, 2019)  

Det är klart, titta in i folks bankkonto är ju inte alltid man vill, men eller dels när 
man får ta del av sjukhistorier …. man känner att nu blir det lite för privat (Billie, 
2019)  

Som Pim nämner här ovan så har hens arbetsplats en policy om att inte hjälpa till med 
vissa ärenden, samtidigt är det en individuell balansgång hos personalen hur långt de 
själva känner att de vill och kan hjälpa. På de andra biblioteken där våra informanter 

 
5 Bibliotekssekretessen återfinns i Offentlighet och sekretesslag (2009:400) under 40 kap, §3 
och där framgår “Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds 
lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av 
informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften 
rör eller någon närstående lider men”. 
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arbetar har ingen direkt uttalad policy utan där hjälper bibliotekspersonalen till i den 
mån de kan. Alla informanter upplever att hanteringen av privat information från och 
om användarna har ökat i och med digitaliseringen i samhället. Bibliotekspersonal 
kan hamna i vanskliga situationer där informationen de tar del av inte är helt 
komfortabel för vare sig användare eller personal om man ser till integritetsaspekter. 
Det våra informanter påvisar i sina utsagor finns även att finna i Norbergs (2018, s. 
32ff) rapport som bekräftar att detta är en angelägen fråga inom bibliotekssektorn och 
även där går åsikterna isär. Enkätsvaren visar att 30% (63 st.) av deltagande bibliotek 
aktivt har tagit ställning till att inte hjälpa i frågor där användarens integritet kan 
kränkas. Samtidigt resonerar vissa att det är bättre att erbjuda hjälp än att säga blankt 
nej och hänvisar till att det är okej så länge både användare och personal känner sig 
bekväma i situationen. Diskussionen kring integritet är mångfacetterad och inbegriper 
flera aspekter rörande vilket uppdrag biblioteket har, personalens kompetens och 
vilket ansvar som ska ligga på dem. Idag finns inga gemensamma (nationella) 
riktlinjer för hur man ska förhålla sig till integritetsfrågan. 

Slutligen har vi upplevelsen av tredjepartsansvar där informanterna kan uppleva att 
myndigheter och företag lägger ett nog så stort ansvar i vad bibliotekspersonal ska 
kunna bistå med för support för deras tjänster. Det finns en risk med att hjälpa till i 
ärenden där man saknar kunnighet inom området vilket i slutänden kan leda till stora 
konsekvenser för användaren.  

Vad händer om det blir fel, vilket ansvar har jag om vi hjälper till och det liksom 
inte blir rätt (Alex, 2019) 

ja men det är ju det man känner att man… ja ja alltså blir det här rätt… man kan 
för lite om den verksamheten för att vara säker på att man ska kunna hjälpa den 
här personen på bästa sätt (Pim, 2019) 

Olsson Dahlquist (2019, s. 211) har i sin avhandling iakttagit att digitala frågor på 
biblioteken idag tenderar att ligga utanför bibliotekets ansvarsområden – något som 
även blivit normativt i arbetsvardagen. Hon lyfter fram hur hennes informanter 
upplever att de gör skillnad för användaren när denne är i behov av hjälp, vilket tillför 
en känsla av meningsfullhet till arbetet. Det som Olsson Dahlquist beskriver ovan kan 
vi delvis återfinna i det vi kommit att kalla ansvarskonflikt då informanterna vill 
känna att de gör skillnad för användaren som kommer med en fråga. Samtidigt finns 
problematiken kring att samhället delvis dragit sig undan och inte heller har någon 
bra lösning på hur ansvarsfördelningen i samhället ska ske gällande medborgarnas 
digitala delaktighet. Konsekvensen i arbetsvardagen blir att bibliotekspersonalen ofta 
hjälper till i rena kundtjänstärenden relaterade till andra myndigheter och instanser. 
Att då behöva ta ansvar för att det blir rätt när det rör någon annans tjänster skapar 
upplevelsen av tredjepartsansvar hos informanterna.  

5.1.4 Utfallsrum: perspektiv på ansvar  
I detta avsnitt samlar vi de olika perspektiven med tillhörande relationer som kommit 
att utgöra utfallsrum när det kommer till beskrivningskategorin ansvar.  

I drygt hundra år har svenska folkbibliotek varit en plats som borgar för bildning och 
upplysning likväl som det erbjuder ett stort kulturutbud och är en fristad tillgänglig 
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för alla samhällsmedborgare vilket således skapar en lång tradition av tilltro till 
biblioteket som inrättning i samhället (Olsson Dahlquist, 2019, s. 355f; Frenander, 
2012, s. 15–89). Detta förtroende lever kvar än idag om än det anpassat sig till 
samhällets förändring. Att allmänheten har stor tilltro till bibliotekets förmåga att 
hjälpa till i olika ärenden är något som alla informanter lyfter fram, om än det är på 
gott och ont då det ibland handlar om ärenden långt utanför bibliotekets ordinarie 
verksamhet. 

Genom fenomenografin har vi kunnat identifiera en inre konflikt när det kommer till 
upplevelser kring ansvar då informanterna vill att biblioteket ska vara den arena som 
erbjuder hjälp till användarna. Samtidigt finns där upplevelsen av att vara ett 
servicecenter snarare än ett bibliotek just för att andra instanser, medvetet eller 
omedvetet, inte tar sitt ansvar för sina användare. Spänningen som personalen 
upplever bygger på att kunna möta användarnas förväntade förtroende när det 
kommer till att få hjälp i situationer där företag, myndigheter och andra instanser 
upplevs ta för givet att biblioteket hjälper deras kunder i situationer där lokalkontor 
stängt eller att de av andra orsaker inte erbjuder fysisk hjälp på orten. Det blir en form 
av lojalitetskonflikt gentemot användaren. Vi har kommit att kalla denna upplevelse 
för ansvarskonflikt. Vi baserar perspektivet ansvarskonflikt på dels hur informanterna 
upplever att användarnas förtroende kan påverkas av att bibliotekspersonal säger nej 
– och möjligheten att det kan skada förtroendet långsiktigt – och dels på att om de 
säger ja så ger det den andra instansen belägg för sitt handlande. Vilket i det långa 
loppet också kan påverka bibliotekets varumärke och dess verksamhet. Detta 
perspektiv har även externa kopplingar till två perspektiv under beskrivningskategori 
kompetens, just då de visar på två sidor av samma mynt. Vi kommer gå närmare in 
på det under den andra beskrivningskategorin men det kan vara värt att veta i relation 
till figuren som illustrerar de olika relationerna mellan perspektiven.  

Som vi nämner i stycket ovan så finns upplevelsen av andra instansers bristande 
ansvar, vilken har en relation till ansvarskonflikt, hos informanterna och det är ett av 
de mer framträdande perspektiven inom beskrivningskategorin ansvar. Vi har kommit 
att basera detta perspektiv på informanternas upplevelse gällande hur olika instanser 
och branscher i vissa fall kommit att dra sig tillbaka när det kommer till att ta ansvar 
för sina användare om de inte kan nyttja de digitala tjänster som erbjuds. Det finns 
fortfarande ett stort behov i samhället av att få digital hjälp samtidigt som det kan 
finnas en viss problematik att få tag på en fysisk person inom instansen som går att 
kontakta, vilket leder till att vissa individer söker sig till biblioteket för hjälp.  

I relation till, och på grund av, ansvarskonflikten och andra instansers bristande 
ansvar lyfter informanterna även upplevelsen gällande ansvarsfrågor där de oroar sig 
för vem som har huvudansvaret om något går fel beträffande en anvisad support på 
andra instansers tjänster. Denna upplevelse har vi kommit att kalla tredjepartsansvar. 
Vidare finns ytterligare ett perspektiv relaterat till att bibliotekspersonal agerar tredje 
part när de hjälper användare med frågor utanför bibliotekets utbud. Det perspektivet 
benämner vi som förändrad sekretess och baserar det på hur bibliotekspersonal idag 
kommit att hantera och ta del av betydligt mer känslig och privat information gällande 
användarna vilket gör sekretess och integritet till viktiga aspekter av hur 
biblioteksuppdraget kommit att påverkas av digitaliseringen.  
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Slutligen har vi identifierat ett mindre framträdande perspektiv som vi kommit att 
kalla brist på erkännande. Det är baserat på hur informanterna uttryckt en upplevelse 
av att biblioteken inte riktigt fått ett legitimt erkännande från högre nivå, till exempel 
regering, när det kommer till det ansvar de idag tar gällande digital delaktighet. I 
digitaliseringsstrategin (Skr 2017/18:47) gällande målet att göra Sverige till bäst i 
världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter så konstateras att ”många bibliotek 
arbetar med digital kompetens och medie- och informationskunnighet och har en 
viktig roll för att öka den digitala kompetensen hos allmänheten” (Skr 2017/18:47, s. 
9). Detta konstaterande, eller påstående, är något informanterna upplever hade kunnat 
vara tydligare, just för att få ökad legitimitet gällande det arbete med digital 
delaktighet vilket också ger bättre möjligheter för att kunna söka ökade eller externa 
resurser för verksamheten.  

I texten ovan har vi kort beskrivit de fem perspektiv vi kommit att identifiera, vilka 
utgör utfallsrummet inom beskrivningskategorin ansvar. De olika perspektiven och 
dess relationer visualiseras nedan i figur 1. De två gröna rutorna i bilden är externa 
relationer till beskrivningskategori kompetens, vilket vi kommer gå närmare in på i 
nästa avsnitt En större version av figuren finns i bilaga 3. 

 
Figur 1.  

5.2 Beskrivningskategori kompetens  
Den andra framträdande beskrivningskategorin som vi identifierat i vår studie är 
informanternas perspektiv och upplevelse gällande kompetens och 
kompetensutveckling. Att besitta egen kompetens, eller avsaknaden av den samt 
förståelse för varierad kollegial kompetens är upplevelser som informanterna ger 
uttryck för, men också möjligheten att lära av varandra och hur eget intresse för 
digitala och tekniska frågor automatiskt kan ge ökad kompetens. Vidare uppstår nya 
kompetensbehov i det dagliga arbetet som en följd av samhällsutvecklingen.  

I den här beskrivningskategorin tar vi även upp olika digitala satsningar som 
samhället och organisationer gör eller tidigare har gjort som på ett eller annat sätt 
inverkar på biblioteken och dess verksamhet. De satsningar som återges har 
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informanterna själva tagit upp under intervjuerna. Därför kan det finnas andra större 
satsningar som förbisetts för att de inte framkommit under intervjusamtalen.  

5.2.1 Bibliotekspersonalens behov av medie- och informationskunnighet för 
att möta nya användarbehov  

I en tid där teknik och digitala lösningar genomsyrar vardagen och ses som en 
självklarhet för många i samhället behöver man även komma ihåg att det inte alltid 
sett ut på detta sätt. Teknikens utveckling och utbredning har gått i ett snabbt tempo 
och för bara drygt 25 år sedan var hemdatorn och internetuppkoppling mer undantag 
än regel (Internetstiftelsen, 2019, s. 9). Datorer användes till en början främst inom 
företags- och myndighetssektorn men i och med hem-PC-reformen6 1998 så började 
intresset för digital teknik och kompetens att stiga i samhället. Lägg till modem med 
internetuppkoppling så framträder helt nya möjligheter men också kompetensbehov i 
samhället. Olsson Dahlquist (2019, s. 53) belyser hur digitalisering visserligen 
innebär nya möjligheter men det ställer även krav där användaren förväntas veta hur 
teknik och tjänster används. Pim, Alex och Billie bekräftar alla tre detta påstående 
och visualiserar genom tidsperspektiv hur användarnas digitala kompetens kommit 
att utvecklas från en kollektiv okunskap till mer individualiserade behov, vilket i sin 
tur påverkar bibliotekspersonalens efterfrågade kompetens inom medie- och 
informationskunskap (MIK).  

första gångerna vällde det in pensionärer och då handlade det mycket om ’såhär 
håller du musen, så här dubbelklickar du… prova igen’… alltså det här handlar 
mycket om väldig ovana… då kunde vi alla hjälpa till… men nu är det ju ibland 
väldigt avancerade frågor vi får så att man kanske inte klarar av att helt enkelt 
hjälpa till med allting (Pim, 2019). 

Det nya samhällsbehovet av digital kompetens var något som biblioteken märkte av 
och från 1990-talets andra hälft hölls kurser inom ämnet där informanterna 
tillsammans med sina kollegor agerade instruktör och handledare för 
datorintresserade användare. Under denna tid kände sig informanterna tillfreds i sin 
yrkesprofessionella roll eftersom efterfrågan låg på en grundläggande nivå. 

 Förr var det ju det att de inte kunde, visste inte hur en datormus funkade, man 
fick stå och peka och sådär, ’nu får du trycka enter’ (Billie, 2019).   

Den då kollektiva okunskapen hos användarna medförde att bibliotekspersonalen 
lättare kunde möta behovet då de flesta deltagarna låg kring samma nivå och hade 
liknande ärenden.  

Vi hade här förr i tiden vårt rum [namn] där vi hade vår IT-värd som hjälpte till 
men det var ett tag sedan. När jag började här [årtal kring sekelskiftet] hade jag 
internetkurser för nybörjare […] det var ju ganska roligt och då visste man ju 

 
6  Regeringen avsåg att försöka höja den digitala kompetensen i Sverige då datorutvecklingen 
var på frammarsch. Genom reformen fick anställda i Sverige möjlighet att genom 
bruttolöneavdrag hyra en hemdator under en avtalsperiod, med möjlighet att köpa loss datorn 
efter avtalets slut.  
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vad de kunde och de inte kunde [..] musföring och så men nu är det så väldigt 
spritt liksom så jag tror inte det skulle vara någon idé att ha den typen [av 
aktivitet] längre (Alex, 2019).  

Internetstiftelsen (2019, s. 12ff) uppger att nästan 95 procent av Sveriges invånare 
använder sig av internet idag vilket gör det lätt att ta för givet att den digitala 
kompetensen i samhället är hög. Samtidigt finns det drygt en miljon invånare som 
inte använder internet dagligen där angivna skäl till att det inte används bygger på 
avsaknad av intresse, avsaknad av kompetens eller nödvändig teknik för uppkoppling 
samt ekonomiska perspektiv. Detta innebär att varje individ i samhället har sin egen 
individuella kunskapsnivå när det kommer till digital kompetens samtidigt som hen 
använder teknik utifrån personliga behov och förutsättningar. Nya tider och 
samhällsutvecklingen har således kommit att leda till upplevelsen nya tider påkallar 
nya kompetensbehov. Pim belyser problematiken kring detta individuella behov i sitt 
uttalande ovan då hen poängterar att det förekommer avancerade frågor som kan vara 
svåra att besvara, samtidigt som Charlie lyfter fram problematiken i att avgöra på 
vilken nivå hen ska bemöta användaren för att det ska besvara dennes behov. 

jaa. Den tekniska kompetensen har man … men kanske det är en speciell sorts 
social kompetens med att handleda folk … i den digitala världen just att … en 
sorts tålamod med folk som inte har en susning om sitt lösenord och sånt där.. 
återställa ett lösenord ska man hjälpa dem med … det är inte så lätt … ja det kan 
bli … man kan känna sig lite frustrerad så man …vi har numera så är vi väldigt 
digitalt kompetenta på bibliotek när det gäller vad vi har för system och vad vi 
har för appar och tjänster och sånt där men just det här att handleda folk i det … 
i den digitala djungeln är… inte så lätt när man står där praktiskt.  
Kommunikation med besökarna som är det viktigaste i jobbet både om man ska 
prata om litteratur och ge boktips eller … att lära sig kommunicera … för att det 
… man får sällan någon fråga där ens kunskaper inte räcker till men däremot 
kanske förmågan att förmedla det (Charlie, 2019).  

Utifrån det resonemanget kan vi se en koppling till vad Olsson Dahlquist (2019, s. 
172f) kallar föreställningsförmåga och möjligheten att sätta sig i andra individers 
livssituation, vilket är en viktig del av bibliotekarieyrkets pedagogiska roll. Idag 
kräver bibliotekarieyrket en bredd av kunskaper för att kunna möta användarens 
digitala behov såväl som att kunna förmedla svar på användarnas ärenden på ett 
pedagogiskt sätt. Charlie återkommer till de pedagogiska aspekterna vid flera 
tillfällen under intervjun för att betona att de är något som kommit att växa fram inom 
professionen till följd av samhällets utveckling.  

ja, det har ju förändrats rätt mycket mot att vara pedagogiskt i första hand skulle 
jag vilja beskriva det som… och det har förändrats också … det har inte riktigt 
med digitaliseringen å göra men ändå lite indirekt (Charlie, 2019) 

Inser att ni framtidens bibliotekarier kommer att få navigera i ett snabbt 
föränderligt medielandskap. Kul, spännande, utmanande - och kanske svårt. 
Men högintressant! (Charlie, 2019) 
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Även Norberg (2018, s. 36f) lyfter fram hur handledning och hjälp till självhjälp 
baseras på pedagogiska kunskaper och således är en viktig del inom 
bibliotekariekompetensen idag även om det inte alltid uttrycks i klartext. Även Julien 
och Hoffman lyfter fram hur det pedagogiska perspektivet kommit att växa fram inom 
professionen. I deras studie från kanadensiska folkbibliotek var personalen till en 
början motsträvig när det kom till den nya undervisande rollen inom 
biblioteksverksamheten. Snart visade det sig dock att genom undervisning och 
pedagogiska instruktioner stärktes både användarnas digitala färdigheter och deras 
självkänsla. Genom ökad kunskap kom användarna att bli mer självgående - vilket i 
slutänden var givande för personalen då hjälp till självhjälp är fördelaktigt i det långa 
loppet eftersom användarna blir mer delaktiga i det digitala samhället (Julien & 
Hoffman, 2008). Det Charlie således lyfter fram i sina citat ovan är att det inte spelar 
någon roll hur mycket digital kompetens en person har om hen inte kan förmedla det 
vidare till personen som behöver instruktionen/informationen.  

Bibliotekspersonal har en lång vana av att förmedla information i olika former och 
format. Samhällets utveckling har dock kommit att påverka frågornas karaktär. Idag 
handlar en stor del av ärendena i informationsdisken om att få hjälp med det tekniska 
steget för att nå informationen istället för att hitta informationen i sig själv. Det krävs 
således en allt större pedagogisk roll hos personalen. Olof Sundin, intervjuad i Svensk 
biblioteksförenings MIK-rapport, argumenterar för vikten av att inta en pedagogisk 
roll när det kommer till mötet med användaren för att inte skapa en situation där 
användaren känner sig okunnig. Vidare tillägger han att kontinuerlig träning och 
kompetensutveckling är vägen att gå för att personalen ska känna en trygghet i det 
egna kunnandet (Hofsten, 2019, s. 8ff).  

Informanterna berättar att satsningarna kring utveckling av digital kompetens till en 
början var riktade aktiviteter på fasta tider men allt eftersom utvecklingen i samhället 
fortskred och den digitala kompetensen blev allt större hos användarna kom även 
digitala frågor att ta plats i informationsdiskarna på informanternas bibliotek. Allt 
eftersom samhället har digitaliserats upplever bibliotekspersonalen att frågorna i 
disken kommit att ändra karaktär. De traditionella referensfrågorna som i alla tider 
varit starkt förknippade med biblioteket och yrkesprofessionen har under årens lopp 
blivit allt färre vilket framförallt Charlie betonar under sin intervju samtidigt som hen 
ställer en retorisk fråga huruvida användarna verkligen hittar svar på sina frågor på 
egen hand. 

man fick ju mycket svåra och roliga uppgifter att bita i… frågor… referensfrågor 
som man… som krävde lite, och det var ganska roligt, och det har ju försvunnit 
i en stor utsträckning […] och jag vet inte om folk som kommer med sådana 
knepiga frågor idag, om de verkligen hittar vad de behöver på Google eller om 
de bara tror att de hittar?  Man kort sagt googlar och tror att man har fått veta 
allt men man kanske inte har det (Charlie, 2019) 

 Men är det inte så då om man tänker sig ute i disken att om vi nu inte får de 
gamla traditionella referensfrågor har de istället ersatts av de här andra mera 
digitalhjälpsfrågorna då (Billie, 2019)  
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Det här att söka information som man gjorde förr på biblioteken, det tycker jag 
har försvunnit, alltså ta reda på saker (Tintin, 2019) 

Även Billie och Tintin lyfter fram hur frågorna i disken kommit att byta karaktär. 
Utvecklingen från referensfrågor till alltmer digitalt relaterade frågor upplever 
informanterna varit en smygande reform där förändringarna skett under en längre 
period vilket lett till en normalisering av situationen. Det har delvis med ansvarsfrågor 
att göra vilket vi specificerat närmare under beskrivningskategori ansvar men beror 
även på att biblioteket är en fysisk plats i en allt mer digital värld. Idag möter 
informanterna många frågor gällande utskrifter av olika slag, inloggningsproblematik 
på webbsidor och på sociala medier. Det kan även vara ärenden rörande användarnas 
egna, privata teknik. När det kommer till ärenden om bibliotekets egna digitala utbud 
upplever informanterna att dessa frågor tenderar att hamna något i skymundan, då 
andra ärenden tar mer tid och resurser i anspråk.  

  i måndags så då var det två som hade rena e-boksfrågor och det kändes ’YES!’ 
(Alex, 2019).  

Att informanterna sätter så stor tonvikt på just utskrifter blev för oss väldigt oväntat 
samtidigt som vår empiri visar att det kommit att bli en stor del av bibliotekariens 
arbetsvardag vid yttre tjänst.  

Den digitala hjälpen man mest stöter på här är basal här, till exempel hjälpa till 
med utskrifter och sånt… och de [biblioteket] har väl kanske nu äntligen fått in 
ett bra och fungerande system för hur man ska kunna skriva ut och betala för det 
man gör men … men det har tagit rätt mycket tid och system som har krånglar 
och det funkar inte som det ska (Charlie, 2019)  

i dagsläget handlar det ju väldigt mycket om att hjälpa folk med … jamen allt 
ifrån att skriva ut bilder från mobilen till att jag har glömt bort vad jag har för 
inlogg på Facebook eller… jag vet inte hur jag ska skaffa ett BankID å  så.. Ja 
de kommer ju i vitt skilda frågor till oss så att vi får hjälpa till både med det ena 
å det andra  (Robin, 2019)  

ja, alltså dels så arbetar vi ju med enstaka besökares frågor, alltså deras enskilda 
frågor, det är ju väldigt mycket sånt alltså, det gäller ju mycket utskrifter av olika 
och det är jättemycket sånt där adresslappar för att skicka olika paket, returnera 
postorder, eller om man säljer grejer på nätet. Och tågbiljetter och flygbiljetter 
och alla såna där grejer som folk vill ha hjälp med för att väldigt många har ju 
faktiskt inte en skrivare hemma (Billie, 2019)  

Det är ju också svårt om du står ensam i en disk och får en fråga som tar fem 
minuter, du måste tillkalla nån annan då som kan. Det är ju svårt att hantera det 
här, de tar oftast tid, men vi får väldigt mycket frågor om utskrifter av olika slag, 
olika myndigheter man ska hjälpa dem med (Tintin, 2019)  

så är största delen frågor är hjälp med utskrifter och kopiering…. Datakrångel… 
vad du vill som har med det att göra... så att man blir nästan överlycklig när man 
får en fråga om böcker [skratt] och det kan ju vara allt från … som sagt var… 



 

37(60) 
 

bara kopiera ett papper till ganska krångliga saker … skriva CV… det kan 
vara… problem med bibliotekets app, alltså för e-böcker… de kan komma med, 
det händer ibland … ganska ofta faktiskt… att man kommer med en telefon… 
en smartphone [gestikulerar en framsträckt hand med en telefon] ’hjälp mig’ ’ja 
men det här är ju på arabiska, jag vet inte vad jag ska trycka på’ [skratt]. Alltså 
det är mycket … ja… alla sorters frågor kan man säga… så att det har ju ökat 
jättemycket… det som är relaterat till digital kompetens (Pim, 2019)  

Jaaa… nej men det är väl som sagt väldigt mycket frågor på utskrift och scanning 
och kopiering. Och det ja, jag brukar säga ibland att det är ungefär hälften av 
frågorna numera [...] men en del klarar sig själva så det är bara att vi ska aktivera 
utskriften för det gör man (Alex, 2019) 

Upplevelserna hos informanterna går isär i viss omfattning och vi tolkar det, i likhet 
med Olsson Dahlquist (2019, s. 167) som att bibliotekspersonal själva besitter 
varierande nivåer av digital kompetens vilket kan komma att påverka såväl arbetssätt 
som erbjuden hjälp vid yttre tjänst. När det kommer till frågor rörande områden där 
bibliotekspersonalen känner sig trygg i sin yrkesroll och har kompetens för ärendet 
upplever de en känsla av att de har kompetens och kan hjälpa användaren.  

När det istället handlar om frågor utanför bibliotekets egna digitala utbud så varierar 
informanternas allmänna digitala kompetenser. Olika bakgrundsmotiv lyfts fram till 
att de upplever osäkerhet eller avsaknad av kompetens och därför har svårt att hjälpa 
till. Det mest framträdande motivet är att tekniken ser så varierande ut idag. 

 Det som är svårt är det här att det finns så mycket olika telefoner och plattor och 
datorer och grejer […] ibland kan man dessutom få titta på något som är på 
arabiska eller sådär och då blir det ju jättesvårt (Billie, 2019).  

5.2.2 Att grubbla över nutida och framtida kompetensbehov tycks vara en 
beständig del i realtid  

Som Billie ger uttryck för i citatet här ovan så kommer användarna med frågor 
rörande egen, privat teknik. Bibliotekspersonal står därför inför en utmaning när det 
kommer till att på rimlig nivå behärska olika operativsystem och teknik med 
varierande förutsättningar då varje enhet har sina anpassade inställningar. Finns där 
även språkutmaningar så försvåras situationen ytterligare. Informanterna belyser 
utmaningar som finns dokumenterade i Placzeks studie från 2001; bibliotekspersonal 
har många gånger den kompetens som efterfrågas för att söka och hitta information i 
sammanhanget. Istället ligger utmaningen i att hantera allt fler digitala system och 
informationskällor som behövs i det vardagliga arbetet. Tiderna och samhället har 
förändrats sedan 2001 men redan då påtalades problematiken kring att hantera många 
olika system. Om vi sätter Placzeks resultat i relation till vår studie kan vi urskilja hur 
ny teknik och okunskap skapar både oro och utmaningar för bibliotekspersonal. 
Digitala förändringar kommer att fortsätta ske i framtiden vilket återkopplar till 
behovet av återkommande kompetensutveckling, vilket vi kommer gå närmare in på 
längre ned i texten.  

Yi och You (2015) redogör för hur bibliotekarier har specialistkunskaper när det 
kommer till informationssökning inom olika områden men att det emellertid kan 
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uppstå ett glapp mellan användarens förväntade behov och den information 
bibliotekarien kan erbjuda. Även om bibliotekarien kan hitta den efterfrågade 
informationen så har hen inte alltid kunskaper att förstå och tolka innebörden åt 
användaren. Utifrån det resonemanget kan vi se en koppling gentemot informanternas 
osäkerhet när det kommer till områden där hen saknar kompetens. I dagsläget vänder 
sig användare till biblioteket eftersom de vet att de i regel kan få både hjälp och svar 
därifrån samtidigt som personalen är vana att få frågor av allehanda slag. Kontentan    
blir att personalen försöker hjälpa till i så stor utsträckning det går trots specifika 
frågor eller situationer där det handlar om helt andra kompetenser än vad 
bibliotekspersonalen besitter. Detta är således resultatet av kompetensfrågan när det 
kommer till det vi under beskrivningskategorin ansvar kallar ansvarskonflikt.  

dom som är asylsökande som kommer med dokument… alltså utvisningsbeslut 
och vill att vi ska hjälpa till och tolka… alltså det har blivit så naturligt att man 
kommer när man behöver… (Robin, 2019). 

och då tänker jag att… varför går man inte dit man köpt telefonen… alltså ibland 
är det ju rena tekniska grejer det handlar om.. varför går man inte tillbaka till det 
ställe där man har köpt den här grejen och frågar där tänker jag? Det måste ju 
ändå… vi får väl ändå ta åt oss … att man ändå kommer till biblioteket måste ju 
ändå betyda att man tror väldigt mycket om oss  (Pim, 2019).  

5.2.3 Omvärldsbevakning, kompetensutveckling och att lära av varandra 
Ida Norberg har i en rapport på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, 
Digidelnätverket och Kungliga biblioteket sammanställt en kartläggning om hur 
folkbibliotek i Sverige arbetar med digital delaktighet. Rapporten belyser även 
kunskapsläget på svenska folkbibliotek. En av de viktigaste slutsatserna som 
framkommer är att ”bibliotekspersonalen möter många frågor av digital typ i det 
vardagliga arbetet bakom informationsdisk. För att ha möjlighet att möta behovet 
behövs kompetenshöjande insatser inom områden som medie- och 
informationskunnighet (MIK) och handledning/pedagogik” (Norberg, 2018, s. 5f). 
Vidare visar rapporten hur delar av personalen kan känna sig otrygg gällande den 
egna digitala kompetensen inom områden utanför bibliotekets egna digitala utbud. 
Det kan delvis förklaras med avsaknaden av nationella riktlinjer för digitala insatser 
men även att ekonomiska resurser saknas för att prioritera fortbildning inom digital 
delaktighet (Norberg, 2018, s. 34ff).  

I relation till Norbergs rapport finner vi många likheter från våra informanters utsagor 
– osäkerheten kring den egna kompetensen och om den räcker till belyste vi i tidigare 
avsnitt. Nedan resonerar Robin, Pim, Charlie och Tintin kring den splittring som 
upplevs inom professionen vilka kan ha sitt ursprung i avsaknad av nationella 
riktlinjer. Vi har kommit att kalla perspektivet för oklara riktlinjer skapar otydliga 
kompetensbehov.  

ja, alltså det digitala samhället det är ju… ja men först så är det ju den tekniska 
biten som... ja men som digitiseringen eller vad man ska kalla den som liksom 
bara handlar om att göra det analoga till digitalt men sen i ett vidare perspektiv 
så handlar det om så otroligt mycket annat som  alltså som förändrar… alltså det 
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är ju bara å tänka på hur … hur ja men kanske de sista tio åren … vem har för 
typ tio år sen trott att man i mobilen skulle liksom plocka fram GPS och kartor 
om hur man ska köra för att undvika trafikstockningar fastän man kör här i 
[landsbygd][skratt] där det inte finns så mycket trafikstockningar… alltså det 
förändrar ju så mycket i grunden faktiskt… så det är ju spännande men det ställer 
ju också höga krav för oss inom biblioteksvärlden eftersom det fortfarande… 
jamen det är ju vissa saker som är väldigt tydliga men vissa saker vet man ju inte 
vad det kommer å luta å vi har ju som fått förstärkt i.. i lagen att vi ändå ska 
jobba för att överbrygga dom digitala klyftorna i samhället... så att det är ju lite... 
jaa, vad kommer det att kräva utav oss? (Robin, 2019) 

Som Robin uttrycker det så har de sista tio åren gått väldigt snabbt när det kommer 
till den digitala utvecklingen i samhället vilket i sin tur påverkar arbetsvardagen i 
biblioteket. Att det framgår i lagen att biblioteken ska verka för att minska de digitala 
klyftorna i samhället är inte samma sak som att arbeta efter en långsiktig, nationell, 
regional eller kommunal struktur utifrån bibliotekens förutsättningar. 

jaa... det är ju frågan. Jag tror att man kanske måste…. Eventuellt ta in andra 
kompetenser helt enkelt…  Ja… lite har man ju gjort på [hänvisar till ett specifikt 
bibliotek] med IT-pedagoger men samtidigt så tror jag ändå, man får ju inte 
tappa kärnan för då tror jag vi kommer … då har biblioteken ingen framtid 
längre, man får inte slarva bort litteraturen… för det är ju basen för vår 
verksamhet... vem ska ta hand om det om vi försvinner? Ska det bara vara 
kommersiella aktörer? Så att samtidigt som det här digitala uppmärksammas och 
är jätteviktigt så är det också fokus på läsfrämjande och speciellt barn att läsa 
mer av olika anledningar... så att… det är ju som två fåror där som är prioriterade 
i riket kan man ju säga [skratt] som man … ja… risken är ju då att om man 
koncentrerar sig på … mycket resurser på att hjälpa människor med … ja… vad 
det då kan va’ … [gestikulerar hur ngn håller fram en mobiltelefon] ’den har låst 
sig’ [skratt] så tappar man ju… för att läsfrämjeri …. Det kräver ganska mycket 
för att det ska bli… för att det ska vara bra va. Det kräver mycket förberedelser… 
det kräver mycket tid och engagemang… så då tappar man ju lite det spåret om 
man lägger för mycket där [gestikulerar mot den imaginära mobiltelefonen]. 
Aja, jag vet inte hur man ska lösa det (Pim, 2019)  

Alltså biblioteket som plats som lokal, den möjligheten tycker jag skulle va 
ganska så självklar egentligen men att det kanske måste till en annan slags 
kompetens, inte bara bibliotekarier utan annan slags folk också […] det känns 
lite och det kanske också skapar en liten känsla ibland att, var är vi på väg? Vart 
ska vi? Vad är det som är viktigt? (Tintin, 2019) 

Det Pim och Tintin istället reflekterar kring är huruvida det i framtiden kommer att 
förekomma olika former av yrkeskategorier och kompetenser på biblioteken för att 
täcka upp de behov som finns i samhället. Det är inte ett så framträdande perspektiv 
hos informanterna men det finns där och vi har kommit att kalla perspektivet fler 
yrkeskategorier inom verksamheten. Längre fram i texten kommer vi gå in på hur 
andra yrkeskategorier redan idag finns tillgängliga i biblioteken genom de 
DigidelCenter som håller på att startas upp på vissa platser i Sverige. De båda 
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informanterna belyser även hur biblioteksuppdraget består av många olika delar, inte 
bara digitala frågor och verkande för ökad digital kompetens i samhället. 
Bibliotekarier har i regel utbildning och kompetens inom andra områden inom 
biblioteksverksamheten vilka kan kännas mer hemtama. Således finns en 
eftertänksamhet inför framtiden och hur man på bästa sätt möter samhällets behov i 
relation till både traditionella bibliotekariekompetenser och andra yrkeskategorier 
kopplade till professionen utan att för den skull urholka biblioteket som instans och 
varumärke. 

För att återkoppla till Norbergs (2018, s. 5f) rapport så var en av de mer framträdande 
slutsatserna att svensk bibliotekspersonal behöver kompetenshöjande insatser i 
framtiden för att kunna möta användarnas behov i sin arbetsvardag. Alla 
informanterna delar denna uppfattning och flera av dem upplever stor tilltro till den 
pågående satsningen Digitalt först med användaren i fokus och delmomentet 
Digiteket7. Den fokuserar på individuell kompetensutveckling för att höja den 
gemensamma kompetensen på arbetsplatsen. Detta relaterar till det tidigare nämnda 
perspektivet nya tider påkallar nya kompetensbehov.  

Och det finns ju en del digitaliserings... eller digitala projekt, Digiteket var nåt 
nytt som kom här tror jag… på riksnivå (Alex, 2019) 

däremot så är det ju så… jobbar vi ju nu med jamen de nationella pengarna som 
har tillförts för att... kompetenshöja personalen så då har vi ju [namn] som jobbar 
med projektet där Digitalt Först och då medie- och informationskunnighet som... 
[namn] tar fram utbildningar till oss och så att... jag tänker att… det som vi gör 
nu […] första har vi som försökt... jamen förstå det här digitaliseringen över 
huvud taget så vi har tittat på föreläsningar med [namn]  och [namn]  för att få 
lite så… och så ska vi då gå vidare till bildredigering och så jag tänker att det är 
svårt att göra… att skriva något sånt [hänvisar till att utforma lokala policies] 
innan man själv har tillräckligt på fötterna … att liksom förstå det här och då 
kunna som ’vad ska vi ha för inriktning och vad är det rimligt att vi ska göra 
gentemot våra besökare’ (Robin, 2019) 

Även om där nu finns nationella kompetenshöjande satsningar så tar informanterna 
upp sina upplevelser av andra sätt att upprätthålla och utveckla kompetenserna inom 
personalgruppen. Vi har kommit att kalla perspektivet för kollegialt lärande vilket 
går hand i hand med ovan nämnda perspektiv nya tider påkallar nya kompetensbehov.  

...det finns en osäkerhet också och använder man inte den digitala hjälpmedlet 
själv eller biblioappen till exempel så blir det lite abstrakt då så det är sånt man 
måste  ju liksom...personalen måste kunna de här verktygen (Tintin, 2019)  

Det som efterfrågas är inte längre enbart relaterat till bibliotekens traditionella 
informationssökningar utan även kunskap och någorlunda kännedom om den allt mer 

 
7  Information om Digiteket gick ut till biblioteken i anslutning till att dessa intervjuer gjordes 
vilket gör att alla informanter inte hade full insikt i vad det skulle innebära för det egna 
biblioteket vid tillfälle för intervjuerna.  
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avancerade tekniken i datorer och smarta apparater som telefoner och surfplattor. Att 
lära av varandra på arbetsplatsen har blivit en form av intern kompetensutveckling. 
Det har visat sig finnas ett brett kompetensutbud bland kollegorna då alla har olika 
intressen och specialområden där de kanske har mer kunskap än någon annan.  

jag har ägnat väldigt mycket arbetstid åt att hjälpa mina arbetskamrater här ett 
tag, men det var längesen, nu är det inte jag som kan mest (Billie, 2019)  

alltså man kan ju inte hålla sig ajour med allting, det går ju inte utan det gäller 
ju då att vara prestigelös och gå till sin person i omgivningen och be om hjälp 
om de har kunskapen. Det är skönt att ha någon att vända sig till (Robin, 2019) 

Det är tur att vi har bra kollegor här som är, det är ju så att man blir specialiserad 
på vissa saker så det finns de som är bättre på det här än vad jag är och vi är bra 
på olika saker att hantera (Billie, 2019) 

Ja, delvis har vi väl det. För vi har ju ändå haft lite internutbildning här och vi 
har ju en datapedagog eller en IT-pedagog som både jobbar med oss och med 
besökare... så... det går ju aldrig att… man ska ju vara väldigt, väldigt intresserad 
för att kunna svara på alla typer av frågor… så är det ju … men vi är olika duktiga 
och vi kan ha hjälp av varann, så och det är jätteskönt att vi har några som är 
väldigt, väldigt insnöade [skratt] på det här som man kan ta hjälp av.” (Pim, 
2019) 

Informanterna upplever ett stort stöd i möjligheten att dels kunna vända sig till 
kollegor för hjälp och råd i kniviga situationer om de vet att kompetensen finns inom 
arbetsplatsen men även att det finns ett stort stöd i att lära av varandra. Under årens 
lopp har informanterna upplevt att de befunnit sig både i rollen som handledare och 
elev när det kommer till att utvecklas och tillsammans dela på ansvaret gällande att 
vara uppdaterad i en digital värld. 

alltså saker och ting händer ju så rysligt fort och ändras ju så otroligt fort så inget 
specifikt så men däremot så är det ju att det är en önskan att man är nyfiken och 
att man inte är rädd för nya saker och det har vi faktiskt en bra arbetsstyrka här 
nu, att det är.. alla är som med på tåget. Det är ingen som bromsar för så är det 
ju på väldigt många arbetsplatser att det finns dom som ’ näe! Nu har jag fem år 
kvar till pensionen jag vill faktiskt inte ta del utav det där’ men det har vi ju en 
väldigt bra styrka att alla är som intresserade och vi försöker också att inte 
fokusera på jamen ’du kan det här’ utan då kan vi liksom hjälpas åt och lära utav 
varann (Robin, 2019). 

En av våra informanter lyfte också problematiken med yttre faktorer som påverkar 
möjligheten till vidare kompetensutveckling inom arbetsplatsen, eller snarare bristen 
av den. 

Vi har nog haft mest, och det hade vi mer för några år tillbaka [namn på 
ansvarig]. Då hade vi såna lära av varandra-tillfällen och då var det mycket sånt 
här att man gick igenom och typer av tjänster och tittade på hur man hanterar… 
och försökte lära sig och träna… Det har vi tyvärr tappat, den delen. Det var 
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jättebra såna lära av varandra tillfällen och det var inte bara med digital och det 
kunde va andra grejer också men mest var det digitalt (Billie, 2019) 

Informanten uppgav yttre omständigheter i form av personalförändringar som orsak 
till att de inte längre hade möjlighet till denna form av kompetensutveckling. Från 
andra informanter har det även framkommit att bristen på tid och resurser blir en 
utmaning när det kommer till den egna kompetensutvecklingen. Viljan finns där men 
det prioriteras bort till hänsyn för andra, mer föreliggande prioriteringar. Vi har 
kommit att kalla det här perspektivet för avsaknad av kompetensutveckling.  

5.2.4 Lokala satsningar, ett nytt sätt att införa kompetens och legitimitet för 
de digitala ärenden biblioteken möter  

Vissa av informanterna har DigidelCenter8 på sina arbetsplatser. En annan informant 
lyfte fram ett ”drömscenario” där de hade resurser och personal att lägga på en 
liknande satsning. Grundtanken bakom dessa satsningar är att nå 
samhällsmedborgarna på nya sätt för att de ska kunna ta del av digitaliseringens 
möjligheter och minska den digitala klyftan i samhället. 

… vi har ju nu det här DigidelCentret här och det är ju ganska nytt … där kan 
man boka tid om man märker att det är någon som behöver väldigt mycket hjälp 
så finns den möjligheten att boka in en tid med någon i personalen […] så att 
det… det kan man ju inte heller hålla på med i disken om man känner att det är 
…. att det här kommer att ta en timme eller en halvtimma… då måste man ju 
lösa det på ett annat sätt […] då är det liksom öppet. Då är det inte tidsbokning… 
man kan komma om man har ett bekymmer. Sen har man ju också möjlighet att 
boka in en tid och där finns det som olika jourdagar… jag är inte alls inblandad 
i det […] men då är det delvis externa medel plus att man har tagit tid från 
biblioteksverksamheten… alltså den andra biblioteksverksamheten om man 
säger så (Pim, 2019) 

… vi har ju den här lilla verkstaden och vi har ju det här [gestikulerar mot 
DigidelCentret]… om du vill veta mer då får du fråga nån som är mer uppdaterad 
för jag jobbar inte med det  (Charlie, 2019) 

men nu har vi en projektanställd [person] här som hjälper till med de digitala 
frågorna, DigidelCentrum, [namn] ska jobba här i 1,5 år tror jag det är så det är 
[hen] har ju sin tid [schemalagda tider] i veckan här […] det är öppet för de som 
behöver hjälp […] alltså det svåra tror jag är att få folk att komma, det finns ett 
motstånd mot att komma [på specifika tider/till DigidelCentrum] och säga ’jag 
kan inte det här, jag förstår inte’  (Tintin, 2019). 

då skulle jag ju önska att det skulle tillskjutas medel så att vi kunde, ja, men ha 
DigidelCenter som de har i [stad] till exempel. Att vi kan va den som kan 
introducera mycket olika teknik för människor så att dom får prova på och så att 

 
8  DigidelCenter drivs i kommunal regi och är en del i ett större digitaliseringsarbete. Mer 
information finns presenterat under avsnitt 1.1.3.5 i inledningsavsnittet och på digidel.se  
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dom … det tänker jag.. det skulle som hela samhället vinna på […] Det skulle ju 
va ett drömscenario. […] ja det är klart att det finns ju pengar att söka, då får vi 
väl se hur länge till det är men även om det finns pengar att söka för att få in 
tekniken så … vi måste ju ändå ha personal … att kunna avsätta personal som 
kan visa... (Robin, 2019) 

Digidelsatsningen har paralleller med satsningen Kate Williams (2012) tar upp i sin 
studie av Cybernavigators på folkbibliotek i Chicago, USA. Studien visar att 
satsningen har gett positiva effekter dels gällande socialt kapital för användarna vilka 
utvecklar sin digitala kompetens men också att det ger effekt likt ringar på vattnet, 
nöjda användare sprider informationen vidare vilket är positivt för biblioteket som 
demokratisk aktör i samhället. Vi gör tolkningen utifrån våra informanters utsagor att 
det finns stor potential för dessa DigidelCenter i folkbibliotekens lokaler då det 
avlastar personalen om det uppstår frågor och ärenden som tar längre tid och resurser 
i anspråk samtidigt som det blir ett sätt att dela på uppgiften mellan olika kompetenser 
och resurser. Vi har kommit att kalla upplevelseperspektivet för nya lösningar för 
samtida kompetensbehov. Eftersom DigidelCenter och liknande satsningar håller till 
i bibliotekets lokaler blir det en naturlig förlängning av bibliotekets verksamhet att 
hänvisa till den del av lokalen som är ägnat åt centret snarare än att skicka iväg 
användaren till någon tredje part. De som är anställda inom Digidelprojektet kan 
besitta andra yrkeskompetenser än bibliotekarier. I de fall vi har kännedom om har 
Digidelpersonalen sin bakgrund inom IT och datafrågor, vilket i det långa loppet kan 
leda till breddade kompetenser inom de båda verksamheterna. Williams studie från 
2012 visar på ett nytänkande och normbrytande sätt hur bibliotek kan arbeta gentemot 
samhällets nya behov genom att ta in extern kompetens, istället för att bara fokusera 
på den interna, befintliga kompetensen inom personalen, något som nu även 
anammats i Sverige. Då de flesta Digidelsatsningarna etablerades under 20199 så är 
det för tidigt att uttala sig om utgången. Det finns dock stor potential för möjligheten 
att erbjuda en bredare, sömlös digital handledning till användarna inom bibliotekets 
lokaler även om den kan tänkas bemannas av annan personal än bibliotekarier. 

Vidare är DigidelCenter planerade satsningar då kommuner tillsammans med 
biblioteken själva ansöker om att utveckla den verksamheten, och på så sätt kan 
påverka utformningen i viss del10. Det finns en genomtänkt planering innan 
förändringar sker, vilket ger bättre förutsättningar för att projektet ska lyckas. Som 
Robin uttrycker det här ovan så finns det önskemål från fler bibliotek att göra denna 
satsning om förutsättningarna finns vilket talar för att det är ett koncept som bibliotek 

 
9 Digidelnätverket bildades redan 2013 i anslutning till en nationell kampanj för ökad digital 
delaktighet. Under 2018 och 2019 beviljades bidrag via regeringsbeslut för att starta en central 
kampanj- och samordningsfunktion vilket lett till att många nya DigidelCenter startat under 
just 2019 om än det har funnits några center sedan tidigare.  
10  Tanken är att DigidelCenter ska se likadana ut enligt ett enhetligt koncept, just för att 
besökare ska känna igen sig oavsett vilket Center hen besöker. Det utformas dock efter 
rådande lokala förutsättningar.  
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vill ta till sig. Att få vara med och utforma och planera processen är således en viktig 
del i helheten. Konsekvensen av att inte få vara med i planeringsstadiet behandlar 
Julien & Breu (2005) och Julien & Hoffman (2008) i sina delstudier av en större 
kartläggning av det kanadensiska regeringsbeslutet ”Kanada ska bli det mest 
uppkopplade landet i världen”. Det framkommer i första studien att de ekonomiska 
resurserna bara täckte hårdvara såsom datorer och internetuppkoppling. Resterande 
delar av projektet förväntades genomföras utan extra ekonomiskt eller 
kompetenshöjande stöd vilket i praktiken utelämnade bibliotekarierna att på egen 
hand ansvara för att hitta tillvägagångssätt och strategier för att höja kanadensarnas 
digitala kompetens samtidigt som de själva inte visste så mycket mer, vilket blev en 
form av identitetskris hos personalen (Julien & Breu, 2005, s. 282ff). Man får ha i 
åtanke att detta skedde i en tid där datorer och internet var något relativt nytt i 
samhället och inte lika implementerat i vardagen som det är idag så 
digitaliseringsprocessen var lika ny för bibliotekarierna som för delar av användarna. 
I den senare studien analyserar Julien & Hoffman (2008, s. 33ff) utmaningarna som 
biblioteken ställdes inför och lyfter fram några kärnpunkter som varit mest 
utmanande; resurser till bemanning som har erforderlig kompetens, avsaknad av 
fokus på information- och digital literacy i bibliotekets strategiska planer samt 
problematiken kring att vara ’allt för alla’ när de har så begränsade resurser. Hade 
kanadensiska folkbiblioteken fått vara med i processen redan i beslutsstadiet hade 
resultatet också kunnat bli annorlunda.  

Ett alternativt sätt att spegla samhällets utveckling belyser Hanna Carlsson i sin 
avhandling om Malmö stadsbiblioteks förändringsarbete, något de själva omnämner 
som ett paradigmskifte inom biblioteksvärlden. De mötte Olle i grind och anpassade 
bibliotekets hela verksamhet samtidigt som Malmö som stad genomgick en större 
förändring gentemot en mer upplevelsebaserad stad. På så vis hade biblioteket 
möjlighet att lägga upp en strategisk plan på förhand och styra utvecklingen gentemot 
det bibliotek de ville bli – en del i sina användares liv och drömmar (Carlsson, 2013). 
Genom en förnyad syn på användaren hoppades Malmö bibliotek på nya relationer 
inom verksamheten. Istället för att se användaren som en passiv informationshämtare 
så behandlas hen som medproducent till kunskapsbildande där de bidrar med sin 
kompetens och insikt vilket kompletterar bibliotekspersonalen och ger ytterligare en 
dimension i bibliotekets verksamhet och vardag (Carlsson, 2013, s.91ff). 

5.2.5 ”jag kan, jag vågar, jag vill inte” när det kommer till digital kompetens 
Som avslutande del när det kommer till beskrivningskategorin upplevelser på 
kompetens så har vi identifierat två olika synsätt när det kommer till 
kompetensutveckling och eget ansvar inom digital teknik utanför bibliotekets egna 
utbud. Vi har kort och gott kommit att kalla detta upplevelseperspektiv för egen 
inställning vilket rymmer de båda synsätten. Delar av informanterna upplever att man 
bör vara intresserad eller i alla fall nyfiken på den digitala utvecklingen för att hänga 
med i vad som händer medan vissa upplever sig mer avvaktande och ifrågasättande 
om man behöver ha mer än baskompetens för övriga digitala frågor. Som Robin 
(2019) nämnt tidigare ” däremot så är det ju att det är en önskan att man är nyfiken 
och att man inte är rädd för nya saker” och hen får medhåll av Tintin som talar i 
generella ordalag och menar på att det kan komma att handla om eget ansvar; oavsett 
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om kompetensutvecklingen gäller sådant som rör bibliotekets verksamhet eller 
återkommande digitala frågor som bibliotekarien ställs inför i det vardagliga arbetet.  

Sen måste man ju själv tycka att det är viktigt också, man måste själv ta ett ansvar 
för att och inte att ’det här kan inte jag’ jag, ’jag måste lära mig det här’ (Tintin, 
2019) 

Då situationen ser ut som den gör idag – med många digitala frågor utanför 
bibliotekets egna utbud – så upplever informanterna att man bör följa med i 
utvecklingen för att inte hamna på efterkälken. Robin och Tintin belyser hur det egna 
intresset spelar in för den totala, individuella digitala kompetensen – något som även 
bekräftas i Norbergs (2018) rapport där enkätdeltagare lämnat information om att 
teknik också är deras fritidsintresse och således ser de ett större behov av kompetens, 
även utanför arbetstid. 

och där är det ju lite svårt att hänga med kan jag känna… för jag är inte så 
intresserad, egentligen, av manicker (Pim, 2019)  

Alltså att man har nån allmän teknikhjälp för, ja i princip vadsomhelst då som 
tangerar teknik det tycker jag inte jag har kompetens för och jag tycker kanske 
inte heller att det är vår primära uppgift (Alex, 2019)  

Två informanter uttryckte en mer avvaktande roll när det kommer till att ta till sig nya 
färdigheter på en mer frivillig basis. Som Pim uttrycker det så har hen inte det egna 
intresset för teknik vilket gör att det inte hamnar lika högt upp på prioriteringslistan 
över saker att hinna med under arbetstid. Alex å sin sida menar på att vissa saker är 
för avancerade för att ingå i det vardagliga arbetet i disken. Hen menar att biblioteken 
bör sätta ner foten lite för att markera att bibliotekspersonal inte kan hjälpa till i alla 
ärenden, för ”alla kan inte kunna allt” inom personalen.  

Återigen återkopplar en av informanterna, Alex, till avsaknaden av riktlinjer kring 
vilka delar av digitala ärenden som ingår i biblioteksuppdraget och hänvisar till att bli 
en form av ”allmän teknikhjälp”. Problematiken med brist på nationella riktlinjer och 
splittringen det skapar är inte unikt för Sverige, tvärt om så visar Jaeger och Bertots 
(2011) forskningsöversikt att problemet är vanligt förekommande även i USA. Där 
känner sig bibliotekarier splittrade i sin yrkesprofession då de förväntas representera 
yrkeskategorier som IT-support, myndighetsrepresentanter och socialarbetare – allt 
på samma arbetspass – just för att det digitala samhället kommit att påverka 
ekonomiska, kulturella och sociala aspekter i landet. Mot denna bakgrund är det inte 
förvånande om Sverige går i samma riktning, just eftersom våra informanters utsagor 
i mångt och mycket visar på en arbetsvardag där teknikutvecklingen går snabbare 
fram än utvecklingen av långsiktiga förhållningssätt. 

5.2.6 Utfallsrum: perspektiv på kompetens 
I detta avsnitt samlar vi de olika perspektiven med tillhörande relationer som kommit 
att utgöra det utfallsrum när det kommer till beskrivningskategorin kompetens. Under 
denna beskrivningskategori finns det fler perspektiv då upplevelserna kom att variera 
i större utsträckning.  
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I en tid formad av snabba förändringar och teknikutveckling kan det vara svårt även 
för den mest intresserade att hänga med i svängarna. Genom fenomenografin har vi 
kunnat identifiera det mest framträdande perspektivet nya tider påkallar nya 
kompetensbehov, när det kommer till upplevelser av kompetens. Detta perspektiv blev 
något av ett nav för de andra perspektiven inom beskrivningskategorin, just för att 
den har relationer åt så många olika håll. Det hade varit möjligt att dela upp 
informanternas upplevelser i betydligt fler, och mindre, perspektiv med fokus på de 
olika kompetenserna som informanterna lyfter fram under sina respektive intervjuer. 
Vi valde dock att jobba på bredare front med en form av paraplybegrepp för att täcka 
in alla de nya behoven som uppstått till följd av samhällets digitalisering. Vi har 
kommit att basera detta perspektiv på de upplevelser informanterna lyfter fram när 
det kommer till mötet med användaren och hur dennes frågor kommit att förändras 
över tid.  

Vidare har ovan nämnda perspektiv, nya tider påkallar nya kompetensbehov, direkta 
kopplingar till behoven av återkommande kompetensutveckling och 
omvärldsbevakning inom professionen. Relationer skapas således till perspektiven 
kollegialt lärande, avsaknad av kompetensutveckling, egen inställning och oklara 
riktlinjer skapar otydliga kompetensbehov.  

När det kommer till informanternas upplevelse av den egna kompetensen kunde vi 
identifiera två för varandra kontrasterade perspektiv. Den första bygger på att 
individen har kompetens och kan hjälpa till i ärendet. Det andra perspektivet handlar 
istället om att individen upplever en osäkerhet eller avsaknad av kompetens och 
därför har svårt att hjälpa till. Dessa två perspektiv har externa relationer till 
beskrivningskategori ansvar och ansvarskonflikt då de tillsammans visar på två sidor 
av samma mynt. Vi baserar dessa tolkningar på att bibliotekspersonalen i många lägen 
hjälper till, även om de är osäkra på om de har rätt kompetens och att ärendet kan 
ligga utanför bibliotekets ansvarsområde just för att det återkopplar till den inre 
konflikt vi omnämner under ansvarskonflikt tidigare i texten.  

I försök att tänka utanför ramarna när det kommer till att möta de samtida behoven på 
kompetens inom biblioteksverksamheten så finns där perspektivet nya lösningar för 
samtida kompetensbehov vilket vi kommit att basera på informanternas upplevelse 
när det kommer till olika lokala och nationella satsningar som görs inom 
folkbibliotekssektorn. DigidelCenter är ett exempel på satsningar som görs, även om 
det finns andra lösningar att tillgå. Detta perspektiv har en något lös relation till 
upplevelsen av fler yrkeskategorier inom verksamheten som delar av informanterna 
lyfte fram som framtida lösningar då det finns begränsningar på hur mycket 
personalen kan tänkas hinna kompetensutveckla för att hinna med hela verksamheten, 
även de delar som inte rör just digitala frågor.  

I texten ovan har vi beskrivit de nio perspektiv vi kommit att identifiera och som utgör 
utfallsrummet inom beskrivningskategorin kompetens. De olika perspektiven och 
dess relationer visualiseras på nästa sida i figur 2. Den gula rutan i bilden är från 
beskrivningskategori ansvar och visar extern relation. En större bild av figuren finns 
i bilaga 4.  
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Figur 2. 

Figur 3 visar en helhetsbild över de två beskrivningskategorierna med respektive 
utfallsrum som vi kommit att identifiera när det kommer till fenomenet samhällets 
digitalisering. En större bild av figuren finns i bilaga 5.  

 
Figur 3.   

6 Diskussion 
Nu lämnar vi resultat- och analysavsnittet och går till en något friare diskussion där 
vi även belyser tankar och reflektioner vi gjort under studiens gång.  

Vi lyfte frågan ”vad tänker du när jag säger det digitala samhället?” under intervjuerna 
med våra informanter och svaren som kom var i olika grad kvalitativt skilda. 
Informanternas resonemang visar dock på hur digitaliseringen idag genomsyrar hela 
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samhället, vilket kan vara både på gott och ont. Ingen idag skulle nog vilja återgå till 
den helt analoga världen som var innan datorernas tillträde, samtidigt finns det 
fortfarande många luckor att täcka upp när det kommer till övergripande ansvar och 
digitalisering på många plan i samhället. Vi kommer att resonera kring detta längre 
ned i texten i avsnittet upplevelser relaterade till ansvar. Vidare talade deltagande 
informanter om en kunskapslucka i samhället idag när det kommer till digital teknik. 
Såväl biblioteksanvändare som personal, kan uppleva att man använder teknik idag 
även om man ’kan men inte kan’ tekniken. Det kommer fram användare till 
bibliotekspersonal och ber om hjälp med privat teknik där personalen förväntas besitta 
kunskaperna även om hen inte är den som köpt och använder just den tekniska prylen 
till vardags. Att besitta sådan kunnighet eller kompetens ses inte som självklart inom 
professionen och vi återkommer kring detta i avsnittet upplevelser relaterade till 
kompetens. Frenander (2012, s. 21ff) menar här att det finns en otydlighet inom 
professionen i och med att folkbibliotekets roll inte är lika tydlig idag som längre 
tillbaka i tiden. Detta hänger samman med upplevelserna av ansvar och upplevelser 
av kompetens men våra tankar kring tidsperspektivet presenterar vi under avsnittet 
kollisionen mellan det traditionella och det nya inom professionen. Därefter fortsätter 
diskussionsavsnittet med att reflektera över val av metod och genomförande under 
avsnittet metodkritik samt presentera förslag på framtida forskning utifrån de tankar 
vi grubblat på under studiens gång. Avslutningsvis presenterar vi de slutsatser vi 
kommit fram till. 

6.1 Upplevelser relaterade till ansvar  
Det finns ett gammalt talesätt som lyder: ‘en kedja är inte starkare än dess svagaste 
länk’ och det är något vi återkommit till när vi genomfört vår analys av det empiriska 
materialet just eftersom det i samhället fokuseras så mycket på de positiva delarna av 
digitaliseringen. Det är jättebra att så mycket samhällsinformation och övriga tjänster 
finns på webben, men så länge det finns medborgare som saknar den digitala 
kompetensen bör det finnas någon form av alternativ även för dem, det går inte att 
bara ”fimpa all annan möjlighet” som Robin uttrycker det på s. 25 i resultatavsnittet. 
Både Olsson Dahlquist (2019, s. 51ff) och Internetstiftelsen (2019, s. 23) lyfter 
regeringsbeslutet om att ”Sverige ska bli ledande inom digitala tjänster i världen” 
vilket även återkopplar till regeringens digitaliseringsstrategi (Skr 2017/18:47) som 
med sina fem delmål visar en vision där alla som bor och verkar i Sverige har digital 
delaktighet och kompetens.  

I teorin är det en fin tanke att hela svenska folket ska vara digitalt kompetenta men vi 
är inte riktigt där än. Verkligheten står i kontrast gentemot regeringens intention, och 
tills denna vision kommit att bli verklighet - vilket vi kan kalla en övergångsperiod - 
så behöver det finnas fysiska platser dit medborgarna kan vända sig. Vi har under 
studiens gång reflekterat, framförallt i relation till perspektiven andra instansers 
bristande ansvar och ansvarskonflikt, över vem som egentligen har det övergripande 
ansvaret för att medborgarna utvecklar sin digitala kompetens och vi finner en 
ansvarslucka kring detta. I Bibliotekslagen står det visserligen att ”folkbiblioteken 
ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet” (SFS 2013:801, 7 §) men 
lagen lämnar mycket av den verksamheten öppen för tolkning. Vad vi kan utläsa från 
våra informanters upplevelser så är det att de i själva verket ser positivt på den roll 
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biblioteken kan ha när det kommer till att ansvara för digital delaktighet om där finns 
möjligheten att lägga upp verksamheten utifrån egna preferenser och ramverk där 
biblioteket får en mer utbildande roll snarare än det upplägg som råder idag. Våra 
informanter upplever idag en ansvarsförskjutning, att de fungerar mer som en 
servicedisk för andra myndigheter, företag och samhällstjänster. De uttrycker en 
frustration gentemot dessa instanser då de inte tar sitt ansvar - medvetet eller 
omedvetet - för att dra sitt strå till stacken när det kommer till samhällsansvar. 
Frustrationen är inte uttryckt gentemot användarna då informanterna kan sätta sig in 
i deras situation och förstå att de känner sig utelämnade i vissa lägen. Istället bygger 
upplevelsen av frustation och vanmakt på att statliga myndigheter, privata företag och 
banker samt andra former av kommunal verksamhet sparar in (sina egna) pengar 
genom digitalisering av deras tjänster. Vilket i slutänden istället kan komma att 
belasta bibliotekens budget, som sällan är överdådig, gällande personal och övriga 
resurser när det kommer till att möta behovet av digital hjälp och de frågor som 
verksamheten står inför idag. 

Utifrån informanternas upplevelser tolkar vi att ansvarsfrågan är något som behöver 
lyftas och tydliggöras på högre, nationell, nivå. Om regeringen nu avser att Sverige 
ska vara ledande inom digitala tjänster så måste man även ta ansvar för det lärande 
perspektivet - tänk vilken skillnad innebörden i beslutet skulle få om man la till 
”Sverige ska bli ledande när det kommer till att utbilda och erbjuda digitalt stöd till 
alla samhällsmedborgare i alla åldrar” utifrån individens nivå. Här skulle biblioteken 
kunna spela en roll när det kommer till proaktiv utbildning, framförallt om de 
undslapp att lägga resurser och tid på rena kundtjänstärenden åt andra instanser. Även 
ett större erkännande från högre nivå skulle förändra mycket för hur biblioteken kan 
arbeta med digitala frågor - legitimitet ger befogenheter och utifrån våra resultat 
tolkar vi det området som något av en gråzon. Ansvarsförskjutningen har kommit att 
medföra att biblioteken idag har förändrad sekretess och ett tredjepartsansvar utan 
att biblioteket fått någon form av utökade resurser och legalitet för att hantera denna 
typ av ärenden.  

I tidigare nämnda digitaliseringsstrategi (Skr. 2017/18:47, s. 9) framgår det att när 
samhällsutvecklingen blir allt mer digitaliserad så sker även en maktförskjutning där 
vissa branscher får större makt och inflytande när det kommer till själva digitala 
utvecklingen. Strategin nämner att denna makt bör åtföljas av ett ökat samhällsansvar 
från ovan nämnda branscher men tydliggör inte hur detta ansvar bör se ut vilket 
återigen öppnar upp för stora tolkningsmöjligheter.  

Således har vi resonerat kring att mer uttalade ansvarsfördelningar och målsättningar 
för biblioteken såväl som andra delar av samhället, branscher, offentliga 
verksamheter med mera, skulle vara att föredra. Det är inte bara en trygghet för alla 
inblandade att ha tydligare riktlinjer att arbeta mot, det skulle även möjliggöra för 
samhällets invånare att lättare veta var de ska vända sig om de har behov av hjälp 
eller annan support. En delad ansvarsfråga skulle i långa loppet kunna innebära att 
biblioteken har utrymme att arbeta på det sätt de vill med digitala frågor då det 
förhoppningsvis skulle bli mer utrymme för att styra hur verksamhet och arbetsvardag 
ser ut. Ansvarsfrågan går att lyfta på flera nivåer, från kommunalt styre upp till 
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regeringsnivå och inom den nationella biblioteksstrategin utformad av Kungliga 
biblioteket.  

Visserligen ligger DigidelCenter och liknande satsningar under kompetensavsnittet i 
vår resultat- och analysdel men värt att nämna här under ansvar är att vi tolkar dessa 
satsningar som ett sätt även för andra aktörer att vara inblandade när det kommer till 
att ta ansvar för samhällets medborgare, samtidigt relaterar det med perspektivet nya 
lösningar för samtida kompetensbehov. Då finansieringen sker genom olika externa 
medel11 belastas inte bibliotekets budget utan istället finns där möjligheter att göra 
satsningar för att nå ut till fler i samhället än de som idag söker sig till biblioteket. Vi 
har bara informanternas utsagor att utgå ifrån men då Internetstiftelsen (2019, s. 14) 
betonar att runt en miljon människor i Sverige lever utan internet eller dagligt 
användande av detsamma bör där finnas fler människor i behov av digital support och 
delaktighet än de som söker sig till biblioteket idag. Vi kan ju bara spekulera i var 
dessa människor vänder sig men genom att bara se till sin egen närmsta krets 
bestående av släkt och vänner så bör där gå att utskilja en eller flera individer som 
känner sig osäker i sin digitala kunskap och då vänder sig till en förtroendeingivande 
plats eller individ för att få hjälp. Till exempel att äldre generationer vänder sig till 
barn och barnbarn för teknisk support, eller till annan ’kunnig’ person i sin 
omgivning.  

6.2 Upplevelser relaterade till kompetens  
Informanterna upplever att de digitala frågorna i biblioteket blir allt fler och 
omfattande i sitt innehåll där det inte alltid är så lätt att hjälpa. Användarna som söker 
sig till biblioteket behöver använda digital teknik även om de inte riktigt kan eller 
förstår innehållet. Det kan handla om den egna, privata tekniken men också om sådana 
funktioner som hjälp att skriva ut eller att formulera en text på bibliotekets dator. 
Detta ställer nya, eller utökade, krav på bibliotekspersonalens kompetens samtidigt 
som informanterna uttrycker en viss ovisshet inför vilka kompetenser som är av vikt 
att ha. Då samhällets snabba digitala förändringar gör att det är svårt att peka på att 
”dessa kunskaper” är av relevans, då de kan vara inaktuella om en månad. Samtidigt 
finns där olika inställningar hos informanterna när det kommer till digitala 
kompetenser utanför bibliotekets egna utbud av tjänster, har man inte eget intresse i 
teknik så kan det vara svårt att motivera sig att ta till sig nya färdigheter om det 
egentligen inte rör arbetsrelaterade uppgifter.  

I tidigare resultat- och analysavsnitt framkom att medie- och informationskunnighet 
(MIK) och en pedagogisk roll har kommit att bli mer centralt inom 
bibliotekarieprofessionen i och med att frågorna i informationsdisken kommit att 
ändra karaktär. Även definitionen av MIK påverkas av ovissheten gällande specifika 
kompetenser. Istället pratar man om ett antal färdigheter och förmågor att använda 
digitala verktyg och tjänster inom olika sammanhang, till exempel att söka, hitta och 
värdera information men också att kunna använda mediet, tekniken, på ett sådant sätt 
att individen är delaktig i demokratin och samhället (Hofsten, 2019, s. 4f). I svensk 
biblioteksförenings rapport pekar Olof Sundin på betydelsen av återkommande 

 
11 DigidelCenter är finansierade genom projektmedel från regeringen och Internetstiftelsen.  
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kompetensutveckling (Hofsten, 2019, s. 10) vilket även våra informanter lyfter fram 
och här kommer KB:s nationella satsning Digitalt först med användaren i fokus in 
som en lösning för kompetenshöjande satsningar inom folkbiblioteken. Utifrån våra 
informanters upplevelser gör vi tolkningen att det trots allt händer en del inom 
området gällande anpassningar och kompetensutveckling inom folkbibliotekssektorn. 
Denna process går att se ur olika perspektiv men framförallt finns här en möjlighet 
för bibliotekspersonal att stärka sin egen yrkesidentitet och digitala kompetens vilket 
vi återkopplar till perspektivet nya tider påkallar nya kompetensbehov och dess olika 
former av kompetensutveckling, exempelvis kollegialt lärande.   

Vikten av återkommande kompetensutveckling relaterar vi till EU:s 
nyckelkompetenser (Europeiska kommissionen, 2008). I dagens samhälle sker 
förändringar i snabbt tempo och för att hålla sig uppdaterad krävs olika former av 
kompetenshöjande insatser. Det behöver inte vara specialistutbildningar utan i många 
fall räcker det med att visa en nyfikenhet - som Robin uttryckte det på s. 41 - inför 
nya saker och att besitta någon form av grundläggande kunskap när det kommer till 
tekniska lösningar. När nyckelkompetenserna utformades så fokuserades det på åtta 
färdigheter som individer bör besitta för att vara aktiv i sitt medborgarskap vilket i sin 
tur leder till personlig utveckling, social integration och delaktighet. Ser man det ur 
ett vidare perspektiv så handlar det om att förändra sin syn på lärande. Idag blir 
information och kunskap förlegad så istället för att se till färdiga kunskaper så behöver 
man en medvetenhet och viss kunskap om hur till exempel digital teknik är uppbyggd 
och hur den kan fungera. Även om man inte kan ”allt om allt” så kan grundläggande 
kännedom leda till att man löser för stunden uppkomna frågor inom arbetsvardagen 
genom att utvärdera situationen och sätta sina kunskaper i en kontext. 

6.3 Kollisionen mellan det traditionella och det nya inom 
professionen  

Redan i Placzeks studie från 2001 uttryckte bibliotekspersonal en oro för ny teknik 
och förändringar i arbetsvardagen till följd av digitaliserade nya databaser och 
söksystem. Då var webben och internet fortfarande nytt och de nya lösningarna var 
inte helt användarvänliga samtidigt som användarna förväntar sig snabba svar då 
systemet var digitaliserat. Trots att det gått nästan 20 år sedan Placzeks studie så 
finner även vi i våra informanters upplevelser en eftertanke kring vad tekniken för 
med sig gällande förändringar inom arbetsvardagen. Robin ställer sig frågande om 
vad det kommer krävas av bibliotekspersonalen för att möta framtiden i och med att 
allt mer blir digitaliserat i samhället. Hen belyser även hur snabbt utvecklingen gått 
och gör en koppling gentemot hur smartphones öppnade upp för helt nya förändringar 
i samhället. Tekniken har kommit att bli inbakad i samhället på ett sådant sätt att varje 
individ behöver ta del av den för att utöva sina demokratiska rättigheter samtidigt som 
utvecklingen är dynamisk - det kommer hela tiden nya uppdateringar, nya funktioner, 
nya appar etcetera som i sin tur skapar ökade kompetenskrav. Vi har resonerat kring 
huruvida denna eftertanke är ett stående inslag inför det oväntade, det okända, som 
framtiden kan föra med sig, vilket återkopplar till hur dynamiskt perspektivet nya 
tider påkallar nya kompetensbehov kommit att bli.  

Som vi tog upp under ansvar och ansvarskonflikt finns idag en inre konflikt hos 
informanterna när det kommer till att möta användarnas förväntade förtroende med 
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att få hjälp i situationer utanför bibliotekets ansvarsområden. Oron för 
konsekvenserna av att säga nej går att se ur ett vidare perspektiv - om biblioteken inte 
möter användarnas behov kan det på sikt göra biblioteken betydelselösa i samhället 
om andra aktörer erbjuder sig att ta över. Ur ansvarsperspektivet kan det även vara så 
att eftersom bibliotekspersonalen inte vet var de ska hänvisa användaren vidare för 
support försöker de hjälpa även om det är utanför ansvarsområdet. Att tappa sin 
position i samhället är något som Hanna Carlsson dokumenterar i sin avhandling 
genom den återkommande debatten rörande kris och förändringsbehov inom 
biblioteksväsendet. Åsikterna tenderar att variera och kontrastera mellan 
förnyelsebehov och att inte följa strömmen; att fokusera på det traditionella 
bildningsuppdraget till att våga tänka utanför ramarna. Carlsson har kommit att kalla 
detta för kriskultur med hänvisning till hur den omfattande diskussionen gällande 
verksamhet och identitet lett till tankar om förvandlingsbehov och nydanande för att 
förstärka bibliotekens position i samhället (Carlsson, 2013, s. 12, 41–50). Även om 
våra informanter inte fokuserade på detta område under intervjuerna så lyfte de fram 
hur de trots allt vill vara arenan som medborgare söker sig till, få vara en del av 
användarnas vardag vilket vi kan koppla till Carlssons redogörelse av pågående 
debatter inom professionen. Dessa tankar i relation med den eftertänksamhet vi nämnt 
här ovan sammankopplar vi med den otydlighet i professionen som vi nämnde i början 
av resultat- och analysavsnittet. Vi har reflekterat över att det känns som man står 
med ena benet på vardera sida av en skiljelinje där det gamla, traditionella är på ena 
sidan och det nya, digitala är på andra sidan och just nu balanserar professionen och 
yrkesidentiteten balansgång mellan dessa två utan att riktigt veta var hen ska lägga 
sitt fokus.  

Informanterna upplever att de vet mer om sina användare idag än tidigare, just för att 
de får ta del av känslig och personlig information som tredje part. Samtidigt skärps 
kraven på att skydda samhällsmedborgarnas integritet med lagar likt GDPR12. Även 
här blir det en balansgång i hur mötet med användaren kommer att se ut, det går inte 
att hjälpa utan att ta del av informationen.  

Slutligen har vi reflekterat över anledningen till att personer idag söker sig till 
biblioteket för hjälp. Är det för att individerna känner sig bekväma i att vända sig till 
biblioteket för att de har ett förtroende för inrättningen eller handlar det om att de inte 
har någon annanstans att vända sig? Olsson Dahlquist (2019, s. 189) menar på att det 
finns en hårfin gränsdragning mellan att lära ut, hjälpa och att göra när det kommer 
till hjälp vid digitala frågor. Det är skillnad i att arbeta proaktivt för att få användaren 
mer självgående och att regelrätt utföra ärendet de kommer dit för, till exempel skriva 
ut en blankett från en myndighetsida. Det är inte alla som vill bli mer självgående, de 
vill bara ha någon som löser problemet åt dem för stunden eftersom de inte har den 
digitala kunnigheten själv. Om biblioteken har rollen av att göra - att till exempel 
skriva ut istället för att aktivt visa användaren hur hen gör det själv - bidrar det till att 
öka den digitala kompetensen i samhället? Det är en retorisk fråga vi ställt oss. I 

 
12 Dataskyddsförordningen, känd som General Data Protection Regulation, GDPR, omfattar 
bestämmelser för hur företag och organisationer inom EU behandlar och lagrar 
personuppgifter. I Sverige finns ”Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsordning” som komplement till GDPR när det kommer till personuppgiftshantering.  
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slutänden blir en balansgång i hur bibliotekspersonal bemöter användaren, det går inte 
att veta på förhand om individen vill ha hjälp till självhjälp eller bara hjälp för stunden, 
och är det en hektisk dag med mycket folk och lite personal kan det vara enklare att 
bara göra för stunden, även om det inte ger samma effekt i långa loppet. 

6.4 Slutsats  
Vi har genom vår studie fått kunskap och insikt om hur bibliotekspersonal upplever 
att det digitaliserade samhället kommit att påverka deras arbetsvardag vilket vi 
redovisat här ovan. Regeringens vision om ett digitaliserat samhälle kan ibland 
kännas långt bort från den verklighet bibliotekspersonalen kommer att möta hos 
användare som saknar digital delaktighet. De senaste tio åren har stora förändringar 
skett när det kommer till digitala frågor och digital delaktighet inom 
biblioteksverksamheten. När det kommer till just digitaliseringens konsekvenser  lyfte 
våra informanter framförallt fram upplevelser relaterade till perspektiv på ansvar:   

• Otydliga riktlinjer och gränsdragning när det kommer till vilka ärenden 
bibliotekspersonal ska hjälpa till med.  

• Ansvarsfrågan - oklart vem som har huvudansvaret om hjälpen visat sig vara 
fel när biblioteket agerar tredje part.  

• Integritet - att vara tredje part mellan användare och annan instans gör att 
bibliotekarien ibland tar del av mer privat information än hen anser lämpligt 
när det kommer till integritet.   

Perspektiv på kompetens:  

• Förändrade behov och förväntningar på vad biblioteket kan erbjuda för hjälp 
kräver andra kompetenser, vilket går att se som både konsekvens och 
möjlighet beroende på individens egen inställning.  

• Olika lokala och nationella satsningar görs för att såväl dela ansvarsfrågan 
liksom föra in ny eller bredare kompetens på biblioteken. Ett exempel är 
DigidelCenter i bibliotekens lokaler. 

När det kommer till hur samhällets digitalisering kommit att påverka 
biblioteksuppdraget över tid upplever informanterna att det digitala tar allt mer plats 
vilket i längden kan innebära att övriga delar av biblioteksuppdraget får stå tillbaka. 
Informanterna lyfte fram läsfrämjande och litteraturhantering som andra delar av 
uppdraget som också tar tid och resurser i anspråk och att det gäller att inte tappa bort 
dessa eftersom de är så starkt förknippade med bibliotekets varumärke. Om man ser 
till biblioteksuppdraget i sin helhet går det att utröna en splittring inom professionen 
just för att olika bibliotek, med olika individer, viljor och behov, gör olika satsningar. 
Ett exempel på detta är Malmö stadsbibliotek som för att vara en del i samtiden 
förändrar bibliotekets profilering i samhället (Carlsson, 2013). Informanterna 
upplever att användarna fortfarande har ett förtroende för biblioteket som inrättning i 
samhället men uttrycker även en eftertänksamhet gällande hur detta förtroende kan 
påverkas om de inte fortsätter att se till användarnas faktiska behov. Det uppstår 
således en lojalitetskonflikt gentemot användaren och viljan att hjälpa samtidigt som 
känslan av ökad ansvarsförskjutning från andra instanser skapar frustration över hur 
biblioteksuppdraget kommit att påverkas de senaste åren.  
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Digital delaktighet är en nationell fråga vilket framgår i regeringsbeslutet och 
digitaliseringsstrategin vi omnämnt här ovan och därför behöver det genomsyra hela 
samhällets utveckling. Regeringen behöver tydliggöra ansvarsområden inom olika 
branscher medan på lokal nivå behöver rådande styre lyfta fram hur just den 
kommunen arbetar utifrån deras behov och förutsättningar. Utöver det är 
kommunikation av betydelse. Olika offentliga instanser behöver kommunicera med 
varandra för att hitta arbetssätt som gynnar alla parter och dessa beslut måste tydligt 
kommuniceras ut i samhället så invånarna vet var de kan vända sig om de behöver 
digital support.  

Slutligen, i fråga om hur digitaliseringen kommit att förändra bibliotekspersonalens 
kompetensbehov i vardagen, har vi kunnat utläsa att bibliotekspersonal efterfrågar: 

• utökad kompetens inom MIK och teknisk apparatur såväl som  
• förmågan att förmedla sin kunnighet vidare till användaren med pedagogiska 

verktyg 
• kontinuerlig kompetensutveckling för att hålla sig uppdaterad med 

samhällsutvecklingen 

I och med den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus så pågår  
digital utbildning och kompetenshöjande satsningar inom folkbibliotekssektorn. Det 
är en påföljd av att samhällets digitalisering kommit att medföra nya kunskapsbehov.   

För att få ett så trovärdigt empiriskt material som möjligt för studien använde vi oss 
av informanter med lång arbetslivserfarenhet från bibliotekssektorn. Den långa 
arbetslivserfarenheten borgar för att informanterna ser på fenomenet ur ett bredare 
perspektiv där de delar med sig av sina upplevelser samtidigt som de sätter dem i 
relation till tidigare erfarenheter. Vi bedömer att det finns en rimlighet gällande 
informanternas upplevelser då vi kunnat styrka deras utsagor med hjälp av tidigare 
forskning och undersökningar inom området. Studien har skett i begränsad 
omfattning med endast sex informanter men visar ändå på likartade upplevelser och 
viss samstämmighet vilket tyder på att liknande utsagor förekommer även hos 
bibliotekspersonal på andra platser än de undersökta biblioteken. Våra slutsatser visar 
visserligen på att informanterna lyfter fram viktiga positiva konsekvenser av 
digitaliseringen exempelvis DigidelCenter och andra lokala och nationella satsningar 
för biblioteksverksamheten men de negativa konsekvenserna av digitaliseringen är 
betydligt mer påtagliga.  

Den ansvarsförskjutning vi beskrivit genom arbetet är av stor vikt att lyfta fram 
eftersom den för med sig så många komplikationer då den påverkar stora delar av 
arbetsvardagen. Digitaliseringen ställer också nya krav på kompetens, samtidigt som 
den för med sig förändringar gällande integritet och ansvar. I kombination med 
lojalitetskonflikten gentemot användarna så kan vi av resultaten se ett behov av 
förändring. Informanterna lyfte själva fram önskemål att dessa negativa konsekvenser 
ska lyftas till en högre nivå. För att förändring ska aktualiseras är det av betydelse att 
lyfta fram och problematisera sådant som inte fungerar optimalt idag och det är något 
vi hoppats kunna göra med denna studie.  
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Vår uppsats är en liten insats i den stora debatt som pågår inom biblioteksväsendet 
när det kommer till kriskultur och förändringsbehov och vi hoppas att dess innehåll 
öppnar upp för en diskussion som på sikt kan leda till verksamhetsutveckling på flera 
plan inom biblioteksverksamheten. 

6.5 Metod- och teorikritik  
Syftet med studien är att genom att ge en röst åt professionen diskutera hur ett 
fenomen kommit att påverka arbetsvardagen. Med semistrukturerade individuella 
intervjuer ges möjlighet att på djupet få ta del av informantens utsagor och ställa 
följdfrågor eller be om förtydliganden vilket vi anser meningsfullt för att få en så 
fyllig empiri som möjligt. En annan metod som till exempel enkäter hade gett ett mer 
statiskt underlag med möjlighet till fler deltagare men utan möjlighet för oss att ställa 
följdfrågor. Vi hade möjligen kunnat genomföra intervjuer i till exempel 
fokusgrupper, något som diskuterades men som valdes bort då risker föreligger att 
respondenterna kanske inte vågar ge uttryck för sina egna uppfattningar utan påverkas 
av de andra deltagarna. Trots intentionen att ställa öppna frågor föreligger också en 
omedveten risk att ställa ledande frågor som kan styra samtalet i viss riktning.  

Möjligheten att välja en annan teori eller forskningsansats än fenomenografi har 
förstås funnits. Perspektivet var något obekant för oss innan uppsatsen påbörjades och 
tid ägnades åt att läsa in sig på både denna och andra teorier. Vi undersökte flera olika 
alternativ och vi hade kunnat välja en teori vi arbetat med tidigare och som för oss 
kändes mer bekväm. Trots det fann vi fenomenografin mest lockande och passande 
för uppsatsens ändamål och syfte då vi vill försöka förstå respondenternas upplevelse 
av något snarare än att sätta det i till exempel ett sociokulturellt sammanhang. Dock 
är fenomenografi som forskningsansats mer utvecklad och omfattande än vad den ges 
utrymme för i den här uppsatsen. Vi har behövt avgränsa och anpassa ansatsen till 
uppsatsens givna ramar vilket kan påverka analysresultatet. Vid mer tid hade vi 
kunnat studera och förstå fenomenografin djupare vilket skulle kunna resultera i ett 
säkrare analysresultat. 

Vi valde medvetet informanter med lång arbetslivserfarenhet för att kunna få 
upplevelser av fenomenet över tid vilket ger ett bredare perspektiv än om vi använt 
oss av empiri från yngre personer med kortare erfarenhet. Resultatet hade då kunnat 
bli annorlunda. Med mer tid till förfogande hade det också varit möjligt att djupare 
studera fenomenografins innebörd och utifrån det analysera empirin djupare. 

6.6 Framtida forskning  
Det skulle vara intressant att undersöka vilka bakomliggande faktorer som finns hos 
de användare som idag söker sig till biblioteket för hjälp. Hur kommer det sig att det 
är just biblioteket de vänder sig till? Vidare vore det av intresse att undersöka vilken 
digital service användaren förväntar sig att få på biblioteket och om den uppnås. En 
annan undersökning som vore intressant att ta del av är om det finns fler instanser 
som upplever samma sak som informanterna i denna undersökning, att de är en form 
som tillhandahåller allmän digital hjälp. I vår studie pekas myndigheter och andra 
samhällsbärande instanser ut för att hänvisa sina kunder till biblioteket när det 
kommer till digital hjälp. Hur ser myndigheterna själva på det? Hur arbetar de för att 
öka tillgängligheten för den som inte har så stora kunskaper och är de ens medvetna 
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om omfattningen av kunder som saknar tillräcklig kunskap för att hantera deras 
tjänster? Ytterligare undersökning inom vårt område riktat mot yngre 
biblioteksanställda skulle vara intressant att ta del av för att se om deras uppfattning 
skiljer sig. Skillnaden på hjälp och service i storstad och landsbygd är ytterligare ett 
perspektiv som vi funderat kring som kan skilja resultat åt. 
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Sammanfattning  
Den här uppsatsen har undersökt sex folkbibliotekariers uppfattning av hur samhällets 
digitalisering kommit att påverka deras arbetsvardag i mötet med användarna. 
Samhällsutvecklingen har medfört stora förändringar för människan som idag har 
tillgång till teknik, information och kommunikation på ett helt annat sätt än för några 
decennier sedan. Myndigheter och andra instanser ser till exempel gärna att 
kommunikationen med kunder sker digitalt snarare än genom fysiska möten. Det här 
fungerar bra för de flesta men vissa grupper riskerar att hamna i ett digitalt 
utanförskap. Utvecklingen har också inneburit förändringar för bibliotekariers vardag 
och studiens syfte var att undersöka och skildra bibliotekspersonalens upplevelse av 
fenomenet ”det digitaliserade samhället” för att därigenom få kunskap om hur 
fenomenet kommit att påverka det dagliga biblioteksarbetet i mötet med användaren 
samt hur fenomenet kommit att inverka på professionens utveckling. 

Frågeställningarna studien utgått från är följande: 

Vilka konsekvenser upplever bibliotekspersonalen att samhällets digitalisering 
kommit att medföra för arbetsvardagen? Hur upplever bibliotekspersonal att 
samhällets digitalisering kommit att påverka biblioteksuppdraget över tid? Hur 
upplever bibliotekspersonal att samhällets digitalisering kommit att förändra 
bibliotekariens kompetensbehov i vardagen? 

Studien har utgått från en fenomenografisk forskningsansats som syftar till att tolka 
skilda uppfattningar av ett fenomen, i det här fallet det digitala samhället. Kärnan 
inom fenomenografin bygger på att kartlägga och beskriva de kvalitativt skilda sätt 
individer upplever ett fenomen. Det går även att studera de komplexa relationer som 
uppstår mellan de olika uppfattningarna och dess beskrivningar. Fenomenografin 
handlar inte om att hitta en ultimat sanning eller en enhetlig teori utan att istället 
belysa de olika skillnader som framträder under analysprocessen. 

Den metod studien utgått från är kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har spelats in och 
transkriberats i sin helhet. Efter utskrift har de studerats utifrån den fenomenografiska 
ansatsen. Efter genomläsning flera gånger kom ett antal teman, så kallade 
beskrivningskategorier att urskiljas varefter olika underkategorier, kallat perspektiv, 
på dessa beskrivningskategorier framträdde. Materialet färgkodades och bearbetades 
ytterligare där perspektiv och beskrivningskategorier kunde slås ihop till färre antal 
och tillslut fanns två beskrivningskategorier med flera underliggande perspektiv kvar, 
nämligen ansvar och kompetens.  

I resultat och analys för beskrivningskategori ansvar fann vi att myndigheters och 
andra instansers förväntningar på att biblioteket ska agera support åt dessa 
myndigheters kunder som påtaglig. Det finns en upplevelse om att myndigheter ber 
individer uppsöka biblioteket för att få hjälp med att till exempel söka fram och skriva 
ut blanketter. Samtidigt upplever bibliotekarierna ett stort ansvar gentemot 
användarna som inte har någon annanstans att vända sig och biblioteket utgör en arena 
för alla medborgare att komma till. I takt med samhällets ökade digitalisering 
upplever informanterna att de digitala frågorna från användarna också ökat. I 
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verksamheten finns datorer och annan utrustning för allmänheten att nyttja, men ofta 
kommer användaren med sin egen enhet och vill ha hjälp. Det ställer krav på 
bibliotekarien att kunna hantera fler enheter än de som biblioteket tillhandahåller. 

Resultat och analys i beskrivningskategori kompetens tar upp både att inneha egen 
kompetens samt avsaknad av efterfrågad kompetens, men också nyttan av kollegial 
kompetens. Som en följd av den digitala utvecklingen uppstår kontinuerligt nya 
kompetensbehov. Något som framkommit är det ökade behovet av pedagogisk 
kompetens, att kunna möta användaren på dennes nivå och hjälpa till utifrån den 
personens förutsättningar. I digitaliseringens tidiga skede fanns en mer kollektiv 
okunskap hos användarna, alla kunde ungefär lika lite eller mycket. Idag finns ett mer 
individuellt kompetensbehov hos användaren och enheterna som används är fler och 
mer avancerade att hantera. Inom kollegiet finns också varierad kompetens och 
möjligheten att lära av varandra är värdefull men det kräver också ett intresse från 
individen. För att öka den egna digitala kompetensen i biblioteket finns Digiteket som 
en nationell satsning. Några av de undersökta biblioteken har också DigidelCenter 
som istället riktar sig mot användaren med syfte att öka den digitala kompetensen 
generellt i samhället. 

I diskussionsavsnittet resonerade vi kring att den digitala tekniken har gjort det 
enklare att kommunicera med omvärlden, men här saknas en ansvarsfördelning hur 
samhället ska hjälpa de som inte har kunskap att själva hantera digitala tjänster. 
Informanterna lyfter fram positiva konsekvenser av det digitala samhället men de 
negativa konsekvenserna är betydligt mer påtagliga. Det finns ett glapp mellan 
visionen om det digitaliserade folket och den verklighet av digitaliseringen som 
informanterna beskriver, relaterat till sin arbetsvardag. Detta får konsekvenser i mötet 
med användaren där personalen upplever en osäkerhet i vilken omfattning det är deras 
ansvar att hjälpa. Vi finner att det pågår en konflikt mellan viljan att hjälpa till och 
göra kontra möjligheten att lära ut, hjälp till självhjälp, när det gäller områden som 
ligger utanför bibliotekets digitala tjänster. Med den digitala utvecklingen skapas 
också nya kompetensbehov för att kunna möta användarnas förväntade behov. Här 
råder en ovisshet hos informanterna vilka kompetenser som är av vikt att ha. 
Satsningarna Digiteket och DigidelCenter som nämns ovan är välkomna projekt som 
kommer få betydelse på både kort och lång sikt för personal och allmänhet. 

I slutsatsen kommer vi fram till följande gällande ansvar: 

• Otydliga riktlinjer och gränsdragning när det kommer till vilka ärenden 
bibliotekspersonal ska hjälpa till med  

• Ansvarsfrågan - oklart vem som har huvudansvaret om hjälpen visat sig vara 
fel när biblioteket agerar tredje part.  

• Integritet - att vara tredje part mellan användare och annan instans gör att 
bibliotekarien ibland tar del av mer privat information än hen anser lämpligt 
när det kommer till integritet  

perspektiv på kompetens:  
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• Förändrade behov och förväntningar på vad biblioteket kan erbjuda för hjälp 
kräver andra kompetenser, vilket går att se som både konsekvens och 
möjlighet beroende på individens inställning. 

• Olika lokala och nationella satsningar görs för att såväl dela ansvarsfrågan 
liksom föra in ny eller bredare kompetens på biblioteken. Ett exempel är 
DigidelCenter i bibliotekens lokaler. 

I fråga om hur digitaliseringen kommit att förändra bibliotekspersonalens 
kompetensbehov i vardagen, så har vi kunnat utläsa att bibliotekspersonal 
efterfrågar: 

• Utökad kompetens inom MIK och teknisk apparatur såväl som  
• Förmågan att förmedla sin kunnighet vidare till användaren med pedagogiska 

verktyg 
• Vikten av kontinuerlig kompetensutveckling har blivit allt mer framträdande 

för att hålla sig uppdaterad med samhällsutvecklingen 
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Bilaga 1. Intervjuguide  
Kort introduktion av vår studie och forskningsetiska principer innan intervjun.  

Del 1 - bakgrundsinformation 
Berätta om dig själv  

• Vad har du för utbildning? (och erfarenhet av biblioteksyrket?)  
• Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? Arbetat på olika arbetsplatser?  
• Hur skulle du beskriva din roll i arbetsgruppen här på biblioteket 

(ansvarsområde, arbetsuppgifter etc)?  

 Vad tänker du när jag säger det digitala samhället?  
• möjlighet för en kort diskussion om vad/hur samhället förändrats för att få 

lite bakgrundsinfo om hur informanten ser på samhällets digitalisering.   

Berätta om hur ni arbetar med digitala frågor i biblioteket? 
• Hur möter ni förfrågan?  
• Hur har det utvecklats över tid?  
• Vad för digitala frågor möter ni i er arbetsvardag? Finns det skillnader i de 

frågor ni möter idag kontra längre tillbaka i tiden? Hur upplever du dessa? 
• Har ni samarbetspartners? (outsourcing av tex. digital undervisning)  
• Hur drar ni gränsen för vad man hjälper till med och inte?  
• Har biblioteket några uttalade organisatoriska mål gällande digitala frågor? 

Gör ni uppföljning av dessa för att kunna utvecklas?  
• Vad är din upplevelse av att komma i kontakt med andra personers privata 

information såsom personuppgifter, inloggningsuppgifter och känslig 
information om användare vill ha den typen av support? 

• Har ni utformat riktlinjer för hur ni bemöter och förhåller er till denna typ 
av hjälp?  

Del 2 - upplevelser  
Vad är din upplevelse av de digitala frågor du möter i din arbetsvardag på 
biblioteket?  

• fördelar? nackdelar?  
• hur ser du på digital hjälp i biblioteket?  
• improvisera utifrån svaren på föregående fråga  

Upplever du att du har kompetens att möta dagens digitala behov?  
• utifrån det hen berättar så följ upp med…  
• hur säkerställs personalens kompetens?  
• hur ser du på framtida kompetensbehov hos personalen?  
• Om det uppstår frågor och problem där ni inte kan eller ska hjälpa till, vilka 

möjligheter finns det att hänvisa till andra ställen?  
• Upplever du att dina digitala kunskaper utmanats? Hur löste du det?  

Upplever du att bibliotekets övriga verksamhet förändrats av den digitala 
utvecklingen?  

• På vilket sätt märks det?  
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• Har man fått prioritera om i verksamheten som en följd av de digitala 
frågorna? Hur har det gjorts i så fall? På vems initiativ och beslut?  
 

• (följdfråga beroende på hur samtalet utvecklas, frågan bygger huruvida 
informanten kan tycka att det tar för mycket tid men samtidigt är det en 
känslig fråga att ställa. Upplever du att digitala frågor tar så pass mycket tid 
i anspråk, att det kan komma att påverka andra delar av verksamheten?)  

i relation till biblioteksuppdraget 
• hur upplever du att bibliotekens roll förändrats i och med ökad digitalisering 

och e-tjänster i samhället?  

Framtiden 
• Hur upplever du att biblioteket skulle kunna utvecklas i arbetet med att 

möta användarnas digitala frågor?   
• Hur skulle du vilja att biblioteket arbetar med digitala frågor i framtiden så 

att en bra balans mellan det digitala och bibliotekets övriga uppdrag hålls? 
• Vilken roll tror du att biblioteket kommer ha i framtiden gällande digitala 

frågor?  
• Vad är din upplevelse av användarnas förväntningar gällande hur 

biblioteket arbetar med digitala frågor? Har de ökat/minskat? 
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Bilaga 2. Missivbrev  
Hej!  191012 

Vi är två studenter som läser Biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Linnéuniversitetet i Växjö och som i vårt arbete med kandidatuppsatsen genomför en 
kvalitativ intervjustudie. Vårt ämne riktar sig mot folkbibliotek och hur samhällets 
digitalisering kommit att påverka arbetssätt och arbetsvardag i biblioteket, ur ett 
personalperspektiv. 

Syftet med studien är att undersöka hur det digitala samhället upplevs och påverkar 
bibliotekspersonalens arbete ute i biblioteket i den dagliga kontakten med 
användarna. Studien tar upp huruvida det digitala samhället påverkar andra områden 
i bibliotekets verksamhet, hur personalen upplever denna förändring och om man 
upplever sig ha kompetens att möta uppkomna behoven. 

Vi önskar därför intervjua dig som har relativt lång erfarenhet av biblioteksarbete att 
dela med dig av som vore värdefull för oss att ta del av i vår studie. Intervjun kommer 
ske under oktober månad och vi kommer gärna till din arbetsplats, eller annan plats 
om så önskas. 

Intervjun kommer att spelas in och hanteras i enlighet med de forskningsetiska 
principer Vetenskapsrådet utarbetat för humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning. Redovisningen av resultat i vårt examensarbete kommer att ske 
anonymiserat, inga namn eller bibliotek kommer att nämnas vid namn. Deltagandet 
är helt frivilligt och som deltagare kan du när som helst avbryta din medverkan utan 
närmare motivering. Resultatet kommer sedan att analyseras och sammanställas i en 
kandidatuppsats som efter godkännande publiceras i databasen DiVA. Inspelningar 
och utskriven text kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. 

Har du frågor om studien är Du välkommen att kontakta någon av oss.  

 

Ellinor Bylund  Anna-Karin Skansen 
eb223bz@student.lnu.se   as223yj@student.lnu.se  
070-mobilnr   070-mobilnr   
 

Handledare  
Hanna Carlsson 
hanna.carlsson@lnu.se  
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Bilaga 3. Figur 1, utfallsrum ansvar 
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Bilaga 4. Figur 2, utfallsrum kompetens  

 



 

6(6) 
 

Bilaga 5. Figur 3, utfallsrum samhällets digitalisering  

 


