
 

 

Linköpings universitet | Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Kandidatuppsats, 15 hp | Pedagogik 

Höstterminen 2020 | LIU-IBL/PED-G--20/04—SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation i allmänhetens 

vardagsrum  
- En kvalitativ intervjustudie om bibliotekariers upplevelser av 

folkbibliotekens demokratiska roll i samhället 

 
Communication in the public living room 
- A qualitative interview study about librarian’s experiences of the public 

libraries' democratic role in society 

 
 
 
Jenny Fjellström  

Linda Halvarsson 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sweden 

013-28 10 00, www.liu.se 



 

 

 

 

    

 

 

 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

581 83 LINKÖPING 
 

 

 

Seminariedatum  

2021-01-20 

 

 

Språk (sätt kryss före) Rapporttyp (sätt kryss före) ISRN-nummer  

X Svenska/Swedish 

 Engelska/English 
X Uppsats grundnivå 

 Uppsats avancerad nivå 

 Examensarbete 

 Licentiatavhandling 

 Övrig rapport 

LIU-IBL/PED-G--20/04—SE 

 

Titel  

Kommunikation i allmänhetens vardagsrum  

- En kvalitativ intervjustudie om bibliotekariers upplevelser av folkbibliotekens demokratiska roll i samhället 

 

Title  

Communication in the public living room 

- A qualitative interview study about librarian’s experience of the public libraries' democratic role in society 

 

Författare  

Jenny Fjellström och Linda Halvarsson 

 

 
 

 

Sammanfattning  

Med bakgrund i att samhället blir allt mer digitaliserat är studiens syfte att undersöka bibliotekariers upplevelser av kommunikation 

med biblioteksbesökare och sin folkbildande roll. Fokus för studien är bibliotekariernas egen upplevelse vilket resulterat i att en 

kvalitativ metod med intervjuer har använts. Studiens resultat visar att bibliotekarier upplever att kommunikation och ett gott 

bemötande är av stor vikt, både i det fysiska och det digitala rummet. Bibliotekarier upplever även att de har relevant kompetens 

för yrket, men att grundutbildningen saknar ämnesområden som pedagogiskt bemötande och IT. Studiens resultat visar även att 

bibliotekarier upplever att de kontinuerligt måste hålla sig ajour inom IT och de upplever att en alltmer digitaliserad 

biblioteksverksamhet bidrar till att den digitala delaktigheten bland medborgarna ökar i samhället. Studiens bidrag till forskningen 

resulterar i en förståelse för hur folkbiblioteken, som en mötesplats samt en plats för informations- och kunskapsinhämtning, 

samspelar med medborgarna i samhället. 

 

Abstract 

Given that society is becoming increasingly digital, this studies’ purpose is to examine librarian’s experiences of communication 

with library visitors and their educational role. The focus of the study is on the librarian’s own experience therefore a qualitative 

method with interviews has been used. The results of the study show that librarian’s feel that communication and a welcoming 

approach are of great importance, both in the physical and the digital space. Librarian’s also feel that they have relevant skills for 

the profession, but that undergraduate education lacks subject areas such as pedagogical approach and IT. The results of the study 

also show that librarian’s feel that they continually must keep up to date with IT and they feel that an increasingly digital library 

activity contributes to the digital participation among citizens increasing in society. This studies’ contribution to research results in 

an understanding of how public libraries, as meeting place and a place for information and knowledge gathering, interact with the 

citizens in society. 
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FÖRORD 
 

Vi har båda varit intresserade av det svenska biblioteksväsendet som fenomen en längre tid och 

tillsammans bestämde vi oss för att studera detta närmare när tillfället kom i och med att vi 

båda skulle skriva uppsats inom ämnet pedagogik. 

 

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla informanter som givit av både sin tid, sin kunskap 

och sina personliga upplevelser till oss. Utan er hade det inte blivit någon uppsats. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Gun Sparrhoff för din handledning med studien och vägen 

mot uppsats som slutlig produkt. Vi vill också tacka våra respektive närmaste familjer som har 

stöttat oss och visat ett stort tålamod för vårt arbete med uppsatsen. Slutligen vill vi tacka 

varandra för det goda samarbetet och den gemytliga atmosfär vi haft under arbetets gång. 

 

Studien och uppsatsen har helt och fullt planerats, genomförts och skrivits med gemensamma 

krafter av båda författarna till lika stor del. Under hela processen med uppsatsen har vi arbetat 

tillsammans med innehållet och språket. Båda uppsatsförfattare har haft lika stort ansvar för 

uppsatsens process och slutgiltiga produkt. Vi har gemensamt tagit fram underlag för teori, 

metod och gemensamt valt ut relevant material för bearbetning. Intervjuer och transkriptioner 

har skett enskilt med lika uppdelning, mestadels med tanke på uppsatsens tidsram, för att sedan 

gemensamt bearbetas och analyseras. Även resultat- och diskussionsdelen samt slutsatsdelen 

har bearbetats gemensamt.  

  

Linköping, 2021 

 

Jenny Fjellström och Linda Halvarsson  

  



 

 

DISPOSITION 
 

I uppsatsens första kapitel beskrivs problemområdet för studien med en inledning, följt av syfte 

och frågeställningar. I kapitlet beskrivs även de avgränsningar som gjorts samt de centrala 

begrepp som används i uppsatsen. Kapitlet avslutas med en presentation av den studerade 

verksamheten. 

 

I kapitel två redogörs den teoretiska referensramen, det vill säga tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter som berör det ämnesområde studien undersöker. Tidigare forskning 

presenteras under folkbibliotekens demokratiska roll i samhället, digitalisering av offentlig 

verksamhet samt bibliotekariernas pedagogiska kompetens. Teoretiska utgångspunkter 

presenteras under sociokulturellt perspektiv på lärande, professionellt bemötande, digital 

kompetens samt medie- och informationskunnighet.  

I det tredje kapitlet redovisas metoden för studien. Här beskrivs vilken metodologiska 

utgångspunkt och ansats studien inspirerats av. Därefter redogörs tillvägagångssätt, det vill 

säga vilket slags urval som gjorts, hur intervjuguide och intervjuer utformats och genomförts, 

hur bearbetning och analys har utförts samt hur litteratursökningen gått till. Slutligen redogörs 

de etiska överväganden samt de kvalitetsaspekter som beaktats för studien. 

 

I kapitel fyra redovisas det empiriska material som erhållits. En sammanställning av 

informanternas intervjusvar redovisas i likhet med föregående kapitel, tre huvudteman 

bestående av dagens folkbibliotek, kommunikation och kompetens. 

 

Kapitel fem inleds med en resultatdiskussion, där det insamlade material diskuteras i relation 

till tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt. Därefter följer en metoddiskussion 

beträffande metodologisk utgångspunkt och ansats, urval, intervjuguide och intervjuer samt 

bearbetning och analys. Kapitlet avslutas med sammanfattande slutsatser, förslag till vidare 

forskning och slutord för studien. 

 

I det sjätte och sista kapitlet avslutas uppsatsen med en referenslista, följt av bilagor 

innehållandes missivbrev samt intervjuguiden som användes i studien. 

 

Alla som har deltagit i studien, vilka benämns som bibliotekarier, biblioteksassistenter, 

intervjupersoner samt informanter används synonymt och åsyftar samma betydelse i den här 

uppsatsen. Samma princip gäller för de som benämns som besökare, biblioteksbesökare, samt 

låntagare.  
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1. INLEDNING 

Samhället blir allt mer digitaliserat vilket skapar konsekvenser för hur viktiga samhällsbärande 

verksamheter, såsom folkbiblioteken, utför sina tjänster gentemot medborgarna. Tjänster som 

tidigare har utförts i det fysiska rummet förflyttas enligt Näringsdepartementet (2017) allt mer 

till digitala forum. Enligt Ny Teknik (2019) är folkbiblioteken i Sverige en nödvändighet för 

demokratin och är i stort behov av att uppdateras digitalt. Linder och Stakston (2020) debatterar 

om att den digitala utvecklingen inom biblioteksväsendet inte enbart handlar om diverse 

publiceringsmetoder utan mer om den samhälleliga digitaliserade förändring som sker i 

Sverige. Linder och Stakston (2020) jämför dagens digitaliseringsutveckling med 1900-talets 

utveckling av läs- och skrivförmåga och menar att det krävs långsiktiga planer för hur landets 

medborgare kan utgöra en digitalt uppdaterad befolkning ur ett kunskapsmässigt perspektiv. 

Novak och Wagner (2020) debatterar i liknande riktning när de påpekar att en kontinuerlig 

påfyllning av kunskaper och färdigheter samt en medborgerlig delaktighet inom den 

samhälleliga digitaliseringen är något av en nödvändighet gällande demokratin. Även SKR 

(2019) lyfter folkbibliotekens roll i samhället då allt fler samhällstjänster övergår till digital 

form och att folkbiblioteken utgör den nyckelaktör för hur och om medborgarna tar till sig och 

lär sig den nya nödvändiga informationstekniken.  

 

Enligt Novak och Wagner (2020) är det landets bibliotekarier som utför det stora praktiska 

arbetet för att stärka medborgarnas medvetenhet kring sitt eget medieanvändande. Gärdén och 

Zetterlund (2006) resonerar kring huruvida folkbiblioteken i Sverige försöker anpassa sin 

verksamhet för att möta de vuxenstuderande besökarna, då dessa utgör en växande grupp av 

besökare. Gärdén och Zetterlund (2006) skriver hur folkbibliotekens tradition och ideologiska 

bakgrund möter diverse dilemman i förändringsarbetet och visar att ytterligare forskning kring 

detta är aktuellt. Genom att utveckla nya roller, rutiner och mål försöker folkbiblioteken möta 

den samhällsutveckling som råder. Gärdén och Zetterlund (2006) tydliggör en förskjutning från 

en social och kulturell identitet till en mer utpräglad informations- och utbildningsinriktad 

organisation. De samhälleliga normer som tidigare vuxit fram kring folkbiblioteken och 

bibliotekarier konfronteras idag då expertisen inom biblioteksväsendet anpassas till en mer 

följsam och samverkande förmedlare. Gärdén och Zetterlund (2006) efterfrågar fler 

beskrivande perspektiv inom forskningen gällande bibliotek och bibliotekarier i ett allt mer 

föränderligt samhälle.  

 

Att folkbiblioteken och bibliotekarier är nyckelaktörer för den enskilde medborgaren i ett allt 

mer digitaliserat samhälle, samt att bibliotekariers yrkesroll mer liknar en förmedlare av 

medieteknik, framgår tydligt inom den samhälleliga debatten. Då tidigare forskning saknar 

studier av bibliotekariers egna upplevelser vill vi med den här studien bidra med att belysa 

bibliotekariers egen syn på folkbibliotekens demokratiska roll i samhället. Vi vill även 

synliggöra bibliotekariers egna upplevelser av yrkesrollen som bibliotekarie samt skapa en 

förståelse för hur folkbiblioteken når ut med sin verksamhet i kommunikationen med 

samhällets medborgare. 
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1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien är att, med utgångspunkt i folkbibliotekens demokratiska roll och funktion 

i samhället, undersöka bibliotekariers upplevelser av kommunikation med biblioteksbesökare 

och sin folkbildande roll i en allt mer digitaliserad biblioteksverksamhet.  

 

Studiens frågeställningar är följande: 

1. Hur upplever bibliotekarierna den dagliga kommunikationen med sina besökare?  

2. Hur upplever bibliotekarierna sin kompetens i förhållande till sin folkbildande roll?  

3. Vilka nackdelar respektive fördelar upplever bibliotekarierna med en alltmer 

digitaliserad biblioteksverksamhet?  

 

1.2 Avgränsningar  

Sveriges biblioteksväsende omfattar flera olika typer av bibliotek. På grund av tidsaspekten för 

studien har vi valt att avgränsa vårt studieområde till folkbibliotekens verksamhet. Då fokus 

för studien ligger på informanternas upplevelser av dagens folkbibliotek, kommunikation och 

kompetens inom yrket som bibliotekarie ansåg vi inte att ålder, kön eller geografisk placering 

var relevanta aspekter för vår studie eller för individernas egna upplevelser.  
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1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Bibliotekarie  

Bibliotekarier har en viktig roll som pedagogisk resurs i samhället då de stödjer medborgare i 

att utveckla den egna förmågan och kunskapen om medie- och informationskunnighet (MIK) 

(Rivano Eckerdal & Sundin, 2014). Bibliotekarierna ska genom sin yrkesroll bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt verka för det demokratiska samhällets 

utveckling (SFS 2013:801) 

 

1.3.2 Demokratiskt samhälle 

Ett starkt demokratiskt samhälle har även ett starkt uppbyggt biblioteksväsen som ger tillgång 

till information och aktiviteter som ger medborgare kunskaper om hur samhället är uppbyggt, 

vilket resulterar i medvetna medborgare som engagerar sig i sitt samhälle (Byrne, 2018). 

 

1.3.3 Digitaliserat samhälle  

Information och kommunikation förändras med tiden från analoga till digitala medier samtidigt 

som samhällets medborgare ska lära sig att använda dessa. Genom nya informations- och 

kommunikationsteknologier integrerar medborgare och olika samhällsaktörer på nya vis och 

bredare och snabbare service tillhandahålls genom nya digitaliserade kommunikationsvägar 

(Chun, Reyes & Almazan, 2012). 

  

1.3.4 Folkbibliotek 

Ett folkbibliotek är förutom en mötesplats även en plats där både fysiska och digitala medier 

förvaras. Folkbibliotek finansieras med statliga eller kommunala medel och allmänheten har 

tillgång till de medier som ingår i katalogen och oftast kan dessa även lånas hem under bestämt 

tid utan kostnad (Svensk biblioteksförening, 2020). 

 

1.3.5 Folkbildning 

Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken verka för att öka medborgarnas kunskap och 

deltagande inom kulturlivet (Svensk folkbiblioteksförening, 2020). Utifrån ett allt mer 

digitaliserat samhälle där medborgare använder digitala verktyg för bland annat 

informationssökning, har folkbiblioteken en viktig folkbildande roll (Alneng, 2017). 

 

1.3.6 Kommunikation 

Kommunikation kan betraktas som en process i ett socialt sammanhang och som ett verktyg 

för hur människor överför sina tankar och idéer mellan varandra (Nilsson & Waldemarsson, 

2016). 

 

1.3.7 Digital kompetens 

Sveriges regering presenterade 2017 en vision om att alla landets invånare ska vara digitalt 

delaktiga och ha förtroende för ett digitaliserat samhälle. Folkbibliotek arbetar med digital 

kompetens samt medie- och informationskunnighet och har därför en viktig roll i arbetet med 

att öka den digitala kompetensen hos allmänheten (Näringsdepartementet, 2017). 

  



4 

 

1.4 Presentation av den studerade verksamheten 

Folkbiblioteken är enligt Svensk biblioteksförening (2020) Sveriges mest spridda 

kulturinstitution, år 2017 hade Sveriges folkbibliotek 63 miljoner fysiska besök. Förutom fysisk 

och digital litteratur erbjuder folkbiblioteken även ett stort antal andra tjänster som exempelvis 

skanning och utskrifter, såväl som en bred programverksamhet. Folkbiblioteken fyller även en 

funktion som viktig mötesplats i det lokala samhället. Många kommuner erbjuder även mobil 

biblioteksverksamhet, vilka kommer nära användarna exempelvis på glesbygden. Det är oftast 

kommunen som driver folkbiblioteken, ett litet antal folkbibliotek drivs även av företag, 

föreningar och stiftelser. Folkbiblioteken lyder alltid under bibliotekslagen, oavsett vem som 

bedriver verksamheten (Svensk biblioteksförening, 2020).  

 

I Sverige finns det 290 huvudbibliotek och cirka 990 biblioteksfilialer som finansieras med 

kommunala medel. Dessa biblioteksverksamheter bedriver folkbibliotekens huvuduppgift, 

vilket är att främja och stimulera främst läsning och utbildning men även kulturen. För de 

medborgare som inte själva kan ta sig till det fysiska biblioteket ska folkbiblioteken bedriva en 

uppsökande verksamhet. På senare tid har intresset för e-tjänster och digitala medier ökat och 

utlånade DVD-filmer, streamade filmer, ljudböcker och e-böcker har ökat markant. År 2008 

gjordes cirka 68 miljoner enskilda biblioteksbesök där besökarna bland annat lånade böcker, 

använde bibliotekets datorer för informationssökning eller deltog i några av de många publika 

aktiviteter som anordnades i bibliotekets regi (Folkbibliotek, 2020).  

 

Sedan coronavirusets utbrott av sjukdomen covid-19 under år 2019 har de svenska 

folkbiblioteken i regel haft normala öppettider, men då förloppet av smittspridningen 

förändrades och världshälsoorganisationen (WHO) den 11 mars år 2020 klassificerade 

sjukdomen som global pandemi (WHO, 2020), började bibliotek på regional nivå begränsa sin 

verksamhet, gällande de fysiska besöken på biblioteken. Enligt Kungliga biblioteket (2020) har 

folkbiblioteken bedrivit sin verksamhet under sådana former att smittspridningen ska 

begränsas, exempelvis genom speciella öppettider för hämtning och lämning av medier samt 

genom att erbjuda goda tillgångar till olika digitala tjänster (Kungliga biblioteket, 2020). 

 

Folkbiblioteken i Sverige utgör en del av det allmänna biblioteksväsendet och finansieras med 

offentliga medel och lyder under bibliotekslagen (SFS 2013:801) som reglerar hur 

folkbiblioteken ska arbeta. Det är enligt (SFS 2013:801) kommunerna som har det yttersta 

ansvaret för folkbiblioteken och att dessa följer lagen. Nedan följer ett utdrag ur gällande 

bibliotekslag som är relevant för den här studien. 

 

2§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

 

4§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och 

förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av 

information. 

 

6§ Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla 

och anpassade till användarnas behov. 

 

9§ På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång 

till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform. 
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14§ I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och 

bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka (SFS 2013:801). 

  

Utifrån ovanstående paragrafer i bibliotekslagen (SFS 2013:801) summeras att folkbiblioteken 

ska samarbeta och vara tillgängliga för alla svenska medborgare utifrån dennes behov och ge 

avgiftsfri tillgång ur folkbibliotekens katalog genom relevanta hjälpmedel för att främja 

demokratisk kunskaps- och åsiktsbildning. 

  



6 

 

2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  

I detta kapitel redogörs tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet 

syftar till att skapa en större förståelse och ge en djupare kunskap kring bibliotekens 

demokratiska och folkbildande funktion, perspektiv på lärande, bibliotekariers bemötande samt 

olika aspekter kring bibliotekariers kompetens.  

 

2.1 Tidigare forskning  

I följande avsnitt redogörs tidigare forskning om folkbibliotekens demokratiska roll i 

samhället, digitalisering av offentlig verksamhet samt bibliotekariernas pedagogiska 

kompetens. 

2.1.1 Folkbibliotekens demokratiska och folkbildande roll i samhället 

Blomgren (2019) visar i sin studie som genomfördes i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, 

Ungern, Danmark och Schweiz att medborgarna i samtliga länder rankar biblioteken högt i 

samhället, då de bidrar till det dagliga lärandet och ger medborgarna information och bidrar till 

ett kulturellt rikt samhälle enligt Blomgren (2019). Att upprätthålla biblioteken och dess service 

är för medborgarna viktigt, då resultatet även pekar på att alla medborgare i de länder som 

ingick i studien har lika tillgång till lika lärande vilket ger aktiva medborgare som kan vara 

med i den dagliga debatten enligt Blomgren (2019) som även poängterar hur viktigt digital 

jämlikhet anses vara utifrån studiens resultat.  

 

Hedemark (2005) undersöker och diskuterar de normer som finns kopplade till folkbiblioteken 

och dess användare. Hedemark (2005) diskuterar att det förekommer samhälleliga och 

kollektiva gemensamma värderingar och perspektiv kring hur ett folkbibliotek uppfattas. 

Folkbibliotek som institution har vissa säregna rutiner och praktiker som beror på de 

handlingsmönster som konstant reproduceras, vilka Hedemark (2005) menar kan begränsa en 

individs beteende inom institutionen. Hedemark (2005) belyser att folkbibliotek som fenomen 

än idag har en förankring i den folkbildande och allmännyttiga synen på institutionen och 

biblioteksbesökaren benämns oftast som medborgare eller allmänheten. Om 

biblioteksbesökaren skulle börja betraktas och omtalas som kund menar Hedemark (2005) att 

folkbiblioteken som fenomen skulle tappa den demokratiska och folkbildande normen som idag 

finns för institutionen. Hedemark (2005) skriver att om normer för en individ eller en institution 

förändras, förändras även hur de behandlas och hur de agerar. Om folkbiblioteken skulle 

benämna besökaren som kund skulle således besökarens beteende mer likna en kund än en 

användare av folkbiblioteken menar Hedemark (2005).   

 

Kåhre (2015) beskriver hur biblioteksbesökare bättre tar till sig kunskap om de själva kan 

hantera och använda den teknik som biblioteket tillhandahåller användaren och i sin 

undersökning pekar han på att dagens artificiellt intelligenta programvaror på ett vis ersätter 

det arbete som bibliotekarier alltid har gjort för att vara besökarna behjälpliga. 

Biblioteksbesökare kan uppvisa osäkerhet kring sin egen informationssökning och kan därmed 

behöva hjälp eller instruktioner från en bibliotekarie för hur de använder sökkataloger med 

mera på biblioteket men enligt Kåhre (2015) kan det vara bäst om individen själv har möjlighet 

att hitta svaren genom instruktionsfilmer eller manualer istället för en bibliotekarie, då han 

poängterar att det i kommunikationen mellan människor kan uppstå misstolkningar och 

översättningsproblem. Kåhre (2015) skriver att bibliotekens funktion ter sig bäst utifrån den 

insikten att människors kognitiva förmåga att använda redskap och artefakter resulterar i att 
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bibliotekariens uppgift blir att uppdatera och utveckla de redskap som biblioteken erbjuder 

besökarna.  

 

Enligt Rivano Eckerdal och Sundin (2014) har folkbiblioteken en unik ställning i Sverige och 

allmänheten hyser ett mycket stort förtroende till denna institution. Folkbiblioteken erbjuder 

alla medborgare tillgång till information, kunskap och kultur och utgör därmed en avgörande 

funktion för det demokratiska samhället. Tillgång är inte enbart beroende av resurser och 

förmåga utan är även en teknisk fråga, där biblioteken står för omfattande utbildningsinsatser, 

exempelvis gentemot pensionärer och andra grupper i samhället som inte växt upp med den 

digitala tekniken. 

 

Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen verka för att öka kunskapen om hur 

informationsteknik kan användas för inhämtning av kunskap, lärande samt delaktighet i 

kulturlivet (Svensk biblioteksförening, 2019). Alneng (2017) menar dock att det folkbildande 

uppdraget har förändrats. Från en tid då den fysiska boken var det enda och viktigaste 

informationsbärande mediet finns idag många olika medier och i olika former. Samhällets 

individer lever inte längre med medier utan genom medier då medierna ständigt finns 

närvarande i våra liv. Förutom att tillhandahålla information bör bibliotekarier även lyfta frågor 

kring användandet av informationen (Alneng, 2017). Enligt Rivano Eckerdal och Sundin 

(2014) har bibliotekarier en viktig roll som pedagogisk resurs, en central uppgift i arbetet är att 

stödja medborgare i sin utveckling av förmågor, kunskaper och förhållningssätt till medie- och 

informationskunnighet. Biblioteken och bibliotekarierna har en särskilt stor betydelse för 

medborgarna, speciellt när medielandskapet i ökande utsträckning går från tryckt till digital 

form (Rivano Eckerdal & Sundin, 2014). 

 

Byrne (2018) visar hur demokrati och folkbibliotek har ett symbiotiskt förhållande och skriver 

att ett starkt demokratiskt samhälle har ett starkt uppbyggt folkbiblioteksväsen. När 

folkbiblioteken tar ett större ansvar och ger medborgare inlärningsverktyg och insyn i 

samhällets uppbyggnad ger detta mer än enbart fritids- och utbildningsresurser, det ger aktiva 

och medvetna medborgare skriver Byrne (2018). Folkbibliotek idag tillhandahåller aktiviteter 

som inkluderar minoriteter i samhället samt främjar både läsförmågan och digital kompetens 

skriver Byrne (2018) som även påpekar hur både fattig och rik, gammal som ung, låg- som 

högutbildad har tillgång till folkbiblioteken, vilket stärker det demokratiska samhället och det 

symbiosliknande och unika förhållandet mellan folkbibliotek och demokrati. Kranich (2010) 

belyser hur viktiga folkbibliotek är för demokratin och visar hur folkbiblioteket i Virginia 

Beach, USA, tagit sin roll som en demokratisk mötesplats till en ny nivå genom att bjuda in 

alla medborgare, oberoende av bakgrund och religion, att delta i diskussioner och på så vis 

stärka medborgarna och dess debatterande och samarbete rörande det egna närområdet.  

 

2.1.2 Digitalisering av offentlig verksamhet 

Kranich (2010) skriver att dagens folkbibliotek utgör en bas där medborgare har tillgång till 

information från samhället i övrigt, som exempelvis kommunen eller staten. Chun et al. (2012) 

skriver om informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och hur detta påverkar hur 

medborgare och offentliga organisationer interagerar genom internetbaserad kommunikation 

och påpekar hur IKT öppnar upp för nya möjligheter gällande samarbetet mellan olika 

samhällsaktörer och myndigheter. Chun et al. (2012) ser både för- och nackdelar med 

samarbete mellan organisationer, där bredare service tillhandahålls medborgare betraktas som 

positivt, men där frågor om ansvar och finansiering betraktas som svårlösta delar. Layne och 

Lee (2001) diskuterar att det finns goda förutsättningar för god kommunikation genom 

internetbaserade applikationer och hemsidor mellan offentliga organisationer och medborgare, 
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om infrastrukturen finns på plats och om personuppgifter skyddas. Layne och Lee (2001) 

presenterar fyra steg som hjälper offentliga organisationer anta den stora utmaning som 

medföljer det evolutionära fenomenet internetbaserad kommunikation. Första steget är att 

erbjuda en internetbaserad katalog och nästa steg är att ge möjlighet till överföring av 

information genom exempelvis interaktiva formulär. Det tredje steget är att integrera flera 

system och det sista steget är att länka samman yttre system från andra offentliga 

organisationer. Layne och Lee (2001) trycker dock på att myndigheter och offentliga 

organisationer trots en utbredd och utarbetat internetnärvaro har svårt att nå ut till de 

medborgare som verkligen är i behov av service, men om de fyra stegen följs ökar chansen att 

medborgare tar till sig tekniken och använder den internetbaserade servicen.  

 

2.1.3 Bibliotekariernas pedagogiska kompetens 

Wheeler och McKinney (2015) visar i sin studie att arbetsgivare förväntar att nyexaminerade 

bibliotekarier i England har pedagogisk kompetens trots att det år 2010 inte ingick någon sådan 

specifik delkurs inom ramverket för bibliotekarieutbildningen på universitetsnivå i landet. 

Wheeler och McKinney (2015) visar att de flesta bibliotekarierna i USA anser att de är 

självlärda i hur de ska bemöta biblioteksbesökarna på ett pedagogiskt sätt fast att de skulle 

uppskattat att lära sig detta under sin utbildning. Liknande svar lyfts i England, Wheeler och 

McKinney (2015) visar hur bibliotekarier där berättar hur de, genom att dagligen integrera med 

biblioteksbesökarna, lär sig hur de ska bemöta och kommunicera med besökarna på ett 

pedagogiskt sätt. Wheeler och McKinney (2015) poängterar hur flertalet arbetsamma 

bibliotekarier i både England och USA efterfrågar fler pedagogiska verktyg och metoder redan 

under sin utbildning. Wheeler och McKinney (2015) menar att många bibliotekarier känner att 

de själva måste lära sig detta på annat håll än i sin grundutbildning på universitetet. Enligt 

Wheeler och McKinney (2015) svarar merparten av de tillfrågade bibliotekarierna i Kanada att 

deras yrke är ett pedagogiskt yrke och att de trivs med sin roll som pedagog, trots att de inte 

har tillräcklig utbildning eller erfarenhet av pedagogik. Slutsatsen av Wheeler och McKinney´s 

(2015) studie är att bibliotekarierna betraktar sig själva som pedagoger som vägleder och ger 

support även om de inte har en pedagogisk utbildning samt att de med tiden har lärt sig hur de 

ska bemöta biblioteksbesökare. Wheeler och McKinney (2015) menar att det är inquiry-based 

learning [undersökande pedagogik] och active-learning [aktivitetspedagogik] som ligger till 

grund för hur bibliotekarierna förvärvar pedagogisk erfarenhet under sitt arbete. 

 

Schwarz (2016) beskriver bibliotekariers yrkesroll som utmanade då en bibliotekarie förväntas 

klara av en mängd olika ärenden som ligger på väldigt olika kunskapsnivåer, både gällande 

bibliotekariernas kunskapsnivå och biblioteksbesökarnas kunskapsnivå. Schwarz (2016) liknar 

biblioteket som ett eget litet miniatyrsamhälle där olika grupper och intressen möts och 

konfronteras dagligen, det kan vara barns intressen som ställs mot de vuxnas, majoritetsspråk 

som ställs mot minoritetsspråk och så vidare. Schwarz (2016) belyser den vardag som flera 

olika folkbibliotekarier möts av och där frågor rörande deras yrkesroll kommer till ytan och 

reflekteras kring. Schwarz (2016) använder begreppet praktisk klokhet och förklarar detta med 

att en individ bör kunna bedöma en situation när den uppstår med kunskap och en så kallad 

fingertoppskänsla. Schwarz (2016) använder även begreppet praktisk-lösningsinriktat 

kunnande, vilket lärs in genom praktiska övningar, för att beskriva den kunskap det krävs av 

bibliotekarier för att möta alla de olika praktiska ärenden som uppstår. Det är förmågan att möta 

olika individer som ligger till grund i yrkesrollen som bibliotekarie menar Schwarz (2016). 

 

Enligt Hed (2002) bör en bibliotekarie ha förmågan att få biblioteksbesökaren att formulera sin 

fråga eller det som denne behöver hjälp med på ett sådant vis att bibliotekarien kan vara till 

hjälp för biblioteksbesökaren. När bibliotekarier möter individer som inte riktigt vet hur de ska 
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förklara sitt ärende måste bibliotekarien agera som en handledare, kommunikationen är då den 

viktigaste delen, där frågor kan ställas för att få biblioteksbesökaren att upptäcka vad denne är 

ute efter för sitt biblioteksbesök, på så vis få denne att eventuellt söka vidare med bibliotekets 

hjälpmedel på egen hand enligt Hed (2002). Det är ofta som bibliotekarier får handleda och 

vägleda biblioteksbesökaren när ett problem uppstår vilket Hansson (2009) benämner med 

begreppet problemorienterad handledning. Resultatet av en sådan handledning bör vara att 

individen blir hjälpt på ett sådant vis att denne vid ett senare tillfälle med liknande eller samma 

problem kan lösa det på egen hand menar Hansson (2009).  

 

Hed (2002) ger en bild av hur bibliotekarier allt mer arbetar som bibliotekspedagoger där de 

handleder och uppvisar en hög informationskompetens. Enligt Hed (2002) blir dagens 

biblioteksbesökare allt mer självständig och i och med detta behövs ett antal pedagogiska 

resurser där bibliotekarier bör ha kunskap om hur mycket instruktion en besökare behöver och 

tekniska lösningar som besökaren själv kan använda för att söka information eller litteratur 

samt underhålla mediesamlingen på biblioteket och presentera denna på ett begripligt vis. 

Enligt Hed (2002) är varje biblioteksbesökare unik och hur mycket hjälp och vägledning 

individen behöver växlar från situation till situation, även vilka hjälpmedel som är tillgängliga 

på biblioteket samt vilka krav dessa ställer på användaren. I och med detta menar Hed (2002) 

att bibliotekariers yrkesroll spänner över flera fält där pedagogisk kompetens krävs. Hur man 

blir en kompetent bibliotekarie är något som Ohlsson (2007) beskriver med att denne ska ha 

gedigen kunskap kring yrket och dess metoder samtidigt som att denne måste ha en pedagogisk 

förmåga samt en medvetenhet rörande de etiska riktlinjerna för yrkesområdet. 

 

Gärdén, Eliasson, Flöög, Persson, och Zetterlund (2006) belyser i sin forskningsrapport hur 

folkbibliotekens verksamhet och bibliotekariernas professionella roll i relation till vuxnas 

lärande har förändrats då den högre utbildningsverksamheten expanderat kraftigt i Sverige 

sedan 1980-talet. Gärdén et al. (2006) menar att utbildningar med undersökande arbetssätt har 

högre krav på kunskaper inom informationssökning, användandet av varierande källor samt 

källkritik. Ny informations- och kommunikationsteknik har även bidragit till att redskapen för 

de undersökande arbetssätten har förändrats. Enligt Gärdén et al. (2006) har dock inte 

utbildningsbiblioteken, såsom gymnasie- och högskolebiblioteken expanderat i samma takt 

som utbildningsväsendet, vilket har resulterat i att folkbibliotekens bibliotekarier får bemöta 

vuxenstuderande i sin informationssökning i allt högre utsträckning Gärdén et al. (2006) menar 

därmed att folkbiblioteken har utvecklats från att ha varit en litteraturförmedling till att vara en 

resurs för informationssökning. Även bibliotekariernas professionella roll har förändrats. En 

ny bibliotekariekompetens har framträtt, från att bibliotekarien har varit en litteraturförsörjare 

till att ha blivit handledare i en lärandeprocess menar Gärdén et al. (2006).  

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter  

I följande avsnitt redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter vilka består av 

sociokulturellt perspektiv på lärande, professionellt bemötande, digital kompetens samt medie- 

och informationskunnighet.  

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande  

För denna studie har en utgångspunkt gjorts i det sociokulturella perspektivet där den centrala 

delen utgörs av att människan är en social och kulturell varelse som kan utveckla förmågan att 

använda artefakter, det vill säga olika hjälpmedel/redskap/resurser, vilka medierar individens 

handlingar enligt Säljö (2015.) Idag används ofta tekniska och digitala artefakter när människor 

utövar sin kompetens då informations söks och hämtas genom internet via datorer och smarta 
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mobiltelefoner enligt Säljö (2015). Inom det sociokulturella perspektivet begränsas alltså inte 

människans lärande av den egna biologiska kroppen, lärandet utvecklas genom social 

interaktion och av användandet av redskap (Säljö, 2015). 

  

Inom det sociokulturella perspektivet används enligt Säljö (2015) begreppet appropriering, 

vilket kan översättas med att ta till sig något som någon annan gör, det är i interaktion med 

andra som lärandet uppstår. Säljö (2015) illustrerar hur appropriering har fyra olika steg där 

individen utvecklar sin förmåga till att antingen använda en artefakt eller ett begrepp. I den 

inledande fasen bekantar sig individen med artefakten eller begreppet och den andra fasen låter 

individen testa sig fram med hjälp av artefakten eller begreppet. Den tredje fasen benämns som 

den partiella behärskningen då individen använder artefakten eller begreppet utan yttre hjälp, 

den sista fasen resulterar i att individen självständigt behärskar artefakten eller begreppet fullt 

ut. Säljö (2015) skriver även att människan är en hybridvarelse som tänker, lär sig, leker och 

arbetar med hjälp av diverse artefakter som möjliggör våra bedrifter, exempelvis hammaren 

eller datorn. Nya tekniska hjälpmedel skapar även nya villkor för hur arbetet utförs, exempelvis 

hur information söktes för hundra år sedan mot hur dagens informationshämtning görs menar 

Säljö (2015).  

 

En viktig princip inom det sociokulturella perspektivet är enligt Säljö (2015) att erfarenheter 

och kunskaper synliggörs och erhålls genom kommunikation med andra människor. Via 

kommunikation ger vi även uttryck för hur människor upplever samspelet med andra individer. 

Enligt Nilsson och Waldemarsson (2016) kan kommunikation ses som en process i ett socialt 

sammanhang. Kommunikation kan även betraktas som ett verktyg för hur människor kan 

överföra idéer och kunskap samt till viss mån påverka omgivningen. Ett samtals kontext och 

sammanhang spelar roll menar Nilsson och Waldemarsson (2016) som förklarar att all 

kommunikation rör sig i både ett fysiskt och mentalt rum samt har ett socialt och kulturellt 

sammanhang, då båda parter i en kommunikation har olika tidigare erfarenhet av alla dessa 

aspekter. Det fysiska rummet menar Nilsson och Waldemarsson (2016) motsvarar den tid och 

plats som kommunikationen utspelar sig i och det mentala rummet speglar det som sker inom 

individen som känslor och förväntningar, fördomar och behov. Det sociala sammanhanget 

speglar individens status och roll, relationer och identitet. Det kulturella sammanhanget speglar 

individens egna värderingar och attityder samt individens egen världsuppfattning, språk och 

beteendemönster enligt Nilsson och Waldemarsson (2016). 

 

Nilsson och Waldemarsson (2016) förklarar hur ett samtal genom coachning kan vara stöttande 

då individen blir bemött på ett respektingivande vis och får en känsla av delaktighet vilket 

benämns med begreppet empowerment. Nilsson och Waldemarsson (2016) menar att 

empowerment, eller egenmakt på svenska, ger individen tillfälle att själv planera och utföra en 

uppgift. Strategin att coacha menar Nilsson och Waldemarsson (2016) är att delegera en uppgift 

utifrån individens egen potential, dennes förmåga och tidigare erfarenheter. Inom coachning 

anses misslyckanden som en del i det egna lärandet påtalar Nilsson och Waldemarsson (2016) 

som även menar att genom coachning får individen insikter om sin situation och finner egna 

svar. Att genomföra ett coachande samtal är att lyssna och ställa frågor som leder individen i 

sin utveckling menar Nilsson och Waldemarsson (2016).  

 

Genom kroppsspråket visas en individs tysta kommunikation, Weiner Thordarson (2014) lyfter 

vikten av att kunna läsa av andra individers kroppsspråk för att komma vidare i 

kommunikationen och ger tipset om att spegla den andres kroppsspråk för att landa i en neutral 

plats där båda parterna är på samma nivå. Att spegla en upprörd individs kroppsspråk eller 

ljudnivå anser dock Weiner Thordarson (2014) inte är aktuellt då det kan trigga individen 
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ytterligare. Nilsson och Waldemarsson (2016) förtydligar att kroppsspråk är ett icke-verbalt 

språk där kroppens hållning och rörelser, gester och mimik utgör grunden för den 

kommunikation som inte uttrycks på ett muntligt vis. Nilsson och Waldemarsson (2016) 

nämner hur olika gester är en del av hur vi kommunicerar med varandra och de delar upp dessa 

i fyra olika gester där de deiktiska gesterna visar de föremål som finns i omgivningen, de 

grafiska gesterna illustrerar det som uttalas och pantomimiska gester förtydligar ofta genom ett 

övertydligt sätt samt de batoniska gesterna används för att dra till sig uppmärksamhet. Gester 

ger ofta uttryck för känslor och ju bekvämare vi känner oss i en situation desto mer gester 

använder vi oss av menar Nilsson och Waldemarsson (2016).  

 

2.2.2 Professionellt Bemötande 

Weiner Thordarson (2014) menar att det är bibliotekarien som har ansvar för att denne bemöter 

biblioteksbesökaren på ett professionellt vis och att kommunikationen mellan dem fungerar 

bra. Att bemöta människor professionellt är att vara kreativ då alla situationer är olika och alla 

individer är olika. Bibliotekarier är dagligen med om situationer där de behöver vara 

lösningsfokuserade i stunden som uppstår och då gäller det att ha förmågan att improvisera och 

kunna läsa av en situation eller individ för att ge ett gott bemötande. Enligt Weiner Thordarson 

(2014) kan vardagliga situationer i vissa fall kännas obehagliga när biblioteksbesökare är 

otrevliga och därför bör man som bibliotekarie lära sig att ta verbal skit från otrevliga och 

upprörda biblioteksbesökare och omvandla det till något positivt genom att kommunicera på 

ett bra vis. Weiner Thordarson (2014) poängterar att det krävs övning för att bli bra på att 

bemöta biblioteksbesökare och att det finns för lite av det i utbildningen till bibliotekarie samt 

att dagens nyexaminerade bibliotekarier inte har det som krävs för att bemöta krävande och 

kritiska biblioteksbesökare. Weiner Thordarson (2014) ger förslag på olika bemötandeverktyg 

som bibliotekarier kan använda sig av för att lugna en upprörd individ eller justera individens 

förväntningar för att ge en positiv upplevelse av mötet, genom att ge bekräftelse på att 

besökaren blir hörd, inleda mötet med en positiv attityd och själv reflektera över hur det egna 

bemötandet upplevs från den andres perspektiv samt hantera klagomål som kommer fram. 

Weiner Thordarson (2014) menar att yrkesrollen som bibliotekarie innebär att vara pedagog 

och bra verktyg för att lugna en upprörd individ är att sänka tempo. Ett sänkt röstläge eller 

samtalston visar ett eget lugn vilket har en motverkande effekt till att individen blir ytterligare 

upprörd enligt Weiner Thordarson (2014). Nilsson och Waldemarsson (2016) betonar vikten 

av att använda sitt kroppsspråk vid nya kontakter då det icke-verbala språket kan komplettera 

och förtydliga det som verbalt sägs. I samspel med andra är det blickar och leenden som först 

uppfattas vilket kan visa på intresse och bekräftelse enligt Nilsson och Waldemarsson (2016).  

 

Morin och Siitari (2017) har i sin studie undersökt huruvida bibliotekarier som arbetar vid 

folkbibliotek upplever att de har den kompetens som krävs för att bemöta individer som söker 

hjälp av en folkbibliotekarie. Enligt Morin och Siitari (2017) förväntas folkbibliotekens 

bibliotekarier vara förberedda att hjälpa och tillmötesgå hela allmänheten med individer från 

olika målgrupper, som till exempel barn, vuxna, studerande och äldre. För att på bästa möjliga 

sätt göra detta, samt vara den resurs samhället behöver, krävs flexibilitet och god social 

förmåga. Studien visar att nyexaminerade bibliotekarier efter utbildningen har en god teoretisk 

grund och förståelse för verksamheten samt för expertisområdet informationshantering, men 

att kunskaper om hur biblioteksverksamheten fungerar i praktiken samt hur bibliotekarierna 

ska bemöta besökarna saknas. Det framgår i studien att bibliotekarier därmed kan känna 

osäkerhet och att en utbildning med tydligare verklighetsförankring skulle kunna motverka 

denna osäkerhet. En modern och relevant utbildning som erhåller alla de verktyg som behövs, 

skulle kunna stärka studenterna med kompetens och trygghet inför den framtida yrkesrollen 

som bibliotekarier menar Morin och Siitari (2017). 
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2.2.3 Digital kompetens 

Digital kompetens innebär att alla invånare, utifrån sina förutsättningar, ska vara förtrogna med 

digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att hänga med och delta i den digitala 

utvecklingen. Förutom förtrogenhet med digitala verktyg och tjänster omfattar även digital 

kompetens medie- och informationskunnighet, det vill säga den kunskap och förmåga som 

krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och 

sammanhang. Bibliotek arbetar med digital kompetens och medie- och informationskunnighet 

och har därför en viktig roll i arbetet med att öka den digitala kompetensen hos allmänheten 

(Näringsdepartementet, 2017).  

 

År 2017 presenterade Sveriges regering en digitaliseringsstrategi med visionen om ett hållbart 

digitaliserat Sverige, där alla invånare är digitalt delaktiga och har förtroende för det 

digitaliserade samhället (Näringsdepartementet, 2017). Alla individer i det svenska samhället 

ska, oavsett social bakgrund, ålder och funktionsförmåga, erbjudas förutsättningar att ta del av 

digital information och tjänster från det offentliga samt kunna delta på ett likvärdigt sätt i 

samhället. Den sociala aspekten är viktig, då digitalisering har potential att höja livskvaliteten, 

både genom tillgång till samhällsservice samt genom tillgång till media och kultur. Det 

övergripande målet för digitaliseringsstrategin är att Sverige ska vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens möjligheter (Näringsdepartementet, 2017). För att nå det 

övergripande målet fastställdes fem delmål varav digital kompetens utgjorde ett utav dessa. I 

regeringens beslut förtydligas att biblioteken, som enligt 2§ i bibliotekslagen (SFS 2013:801), 

ska verka för det demokratiska samhällets utveckling och gör detta genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Alla Sveriges invånare ska vara en del av och känna 

en grundtrygghet i den digitala samhällsutvecklingen. Individens förmåga att inhämta och 

värdera kunskap via digitala medier, är en förutsättning för digital delaktighet i demokratin 

(Kulturdepartementet, 2017).  

 

2.2.4 Medie- och informationskunnighet  

Wilson, C., Grizzle, A., Tuazon, R., Akyempong, K. och Cheung, C. (2011) utformade för 

Unesco, Förenta nationernas (FN:s) organisation för utbildning, vetenskap och kultur, ett 

ramverk vars syfte är att utifrån ett medborgar- och demokratiperspektiv, stärka kunskapen om 

medier i dagens informations- och kommunikationssamhälle. I ramverket lanserades ett 

samlingsbegrepp, media and information literacy (MIL), med den svenska översättningen 

medie- och informationskunnighet (MIK), vilket inbegriper begreppen media literacy, 

mediekunnighet på svenska samt information literacy, informationskunnighet på svenska 

(Wilson et al., 2011). MIK handlar i grunden om kunskap om och förståelse för mediernas roll 

och funktioner i demokratiska processer samt om varje individs förmåga att definiera och 

uttrycka olika behov av information (Wilson et al., 2011). MIK omfattar kunskap om de 

funktioner som medier, bibliotek, arkiv, internet och andra informationsleverantörer kan och 

bör erbjuda, huruvida informationsleverantörer och nyhetsmedier kan och bör utöva sina 

informativa och demokratiska funktioner på ett effektivt och bra sätt, samt bedömningar av hur 

väl dessa funktioner utövas, genom utvärderingar av det innehåll och de tjänster som erbjuds. 

Wilson et al. (2011) menar att denna kunskap bör stärka individerna till att aktivt medverka i 

medie- och informationskanaler på ett meningsfullt sätt. Kompetens inom MIK utvecklar 

medborgarnas förmåga att tänka kritiskt och detta möjliggör att individen kan ställa allt högre 

krav på högkvalitativa tjänster av och från medier och informationsleverantörer. En väl 

utvecklad medie- och informationskunnighet i samhället gynnar en miljö där medier och 

informationsleverantörer erbjuder tjänster av god kvalitet (Wilson et al., 2011).  
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Unescos publikation är skrivet för hela FN vilket inkluderar länder med olika förutsättningar 

gällande medier, demokrati, yttrandefrihet och skolväsende (FN, 2008). I FN:s publikation från 

2008 förklaras i artikel 19 att: 

 

”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan 

ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av 

alla uttrycksmedel och oberoende av gränser” (FN, 2008, s.7). 

 

Kompetens inom MIK är på så vis en grundläggande förutsättning till att medborgarna ska 

kunna söka och ta del av denna grundläggande mänskliga rättighet till fullo (Wilson et al., 

2011). Rivano Eckerdal och Sundin (2014) menar att det är av stor betydelse att reflektera över 

vilken förståelse av medborgarskap och demokrati som knyter an till MIK-begreppet. För 

verksamheter, såsom bibliotek, där MIK är ett centralt begrepp, är det viktigt att bibliotekarien 

är medveten om mängden av motstridig och komplex information som erhålls och därmed 

inkludera en variation av källor i förmedlingen av information. Genom reflekterande samtal 

om val och värdering av information kan bibliotekarier bidra med sina professionella 

kompetenser. Denna dialog skapar förutsättningar för en repertoar av förhållningssätt och 

strategier för att värdera information och källor i olika situationer i vardagslivet menar Rivano 

Eckerdal och Sundin (2014). 

 

År 2018 genomförde Statens medieråd en enkätstudie med syfte att kartlägga hur väl etablerat 

MIK-begreppet var inom utbildningar med biblioteks- och informationsvetenskap samt inom 

lärarutbildningar. Studien omfattade de fem lärosäten med utbildningar som ger 

bibliotekarieexamen samt de 22 lärosäten som utfärdar ämneslärarexamen för högstadiet och 

gymnasiet med inriktning mot samhällskunskap, svenska och bild (Statens medieråd, 2019). 

Resultaten från undersökningen tyder på att MIK-begreppet genomsyrar utbildningen i 

biblioteks- och informationsvetenskap i högre grad, än de undersökta lärarutbildningarna. 

Enligt Statens medieråd (2019) kan en tänkbar förklaring till detta vara att varken begreppen 

MIK eller digital kompetens förekommer i någon av lärarutbildningarnas centrala 

styrdokument. Begreppet digital kompetens har inte heller en lika central position som MIK-

begreppet har, i de nya kurs- och läroplanerna för utbildningar inom biblioteks- och 

informationsvetenskap. Informationssökning är en central del av MIK-begreppet såväl som 

biblioteks- och informationsvetenskap, vilket kan vara en annan förklaring till MIK-begreppets 

genomslag inom utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap. Sammanfattningsvis 

resulterar studien i att MIK-begreppet är väl etablerat i kurslitteratur, kursplaner, lärandemål 

inom utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap (Statens medieråd, 2019).  
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3. METOD 

I detta kapitel redogörs metodologisk utgångspunkt och ansats för studien. Vidare beskrivs 

tillvägagångssätt för genomförande av datainsamling, bearbetning och analys av insamlat 

material samt etiska överväganden och kvalitetsaspekter för studien. 

 

3.1 Forskningsansats och studiedesign 

Då studien syftar till att erhålla en helhetsförståelse för hur folkbibliotekens bibliotekarier 

upplever kommunikationen med biblioteksbesökare och sin folkbildande roll är det lämpligt 

att ha en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Det är informanternas ord och upplevelse som vi inriktar oss på i vår 

studie och Bryman (2011) skriver att detta är ett specifikt särdrag för kvalitativ forskning. 

Genom semistrukturerade intervjuer kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) beskrivningar av 

intervjupersonernas upplevda värld erhållas och enligt Bryman (2011) är det viktigt att skapa 

en förståelse för intervjupersonernas beskrivningar och upplevelser av sin omvärld.  

 

I den här studien har främst ett induktivt arbetssätt använts med inslag av deduktion, vilket 

innebär att teorin och empirin har arbetats fram växelvis under arbetets gång. Induktion 

benämns som upptäckandets väg innebär att börja i empirin för att sedan formulera en teori. 

Deduktion benämns som bevisandets väg, innebär att utifrån befintlig teori kunna dra slutsatser 

som sedan prövas empiriskt (Patel och Davidson, 2011). Arbetet med studien har varit en 

pågående process, induktion och deduktion har skett växelvis genom att de teoretiska 

utgångspunkterna har korrigerats och förfinats för att bättre matcha det erhållna empiriska 

analysmaterialet. Även studiens problemformulering, syfte och frågeställningar har omarbetats 

vartefter nya fynd utvunnits ur i det empiriska analysmaterialet. 

 

Då studien fokuserar på att undersöka bibliotekariers egen upplevelse rörande kommunikation 

och den egna folkbildande rollen, är det den specifika yrkeskategorin bibliotekarie som utgör 

det fall som ska undersökas, därav används fallstudie som design för denna studie. Enligt 

Bryman (2011) kan en fallstudie utgå från bland annat en viss del av samhället, en specifik 

arbetsplats eller en viss organisation och denna studie undersöker en viss yrkeskategori. 

 

3.2.1 Urval  

Då intervjupersonernas egna upplevelser av hur folkbiblioteken arbetar med att nå ut med sin 

verksamhet är av stor betydelse för den här studien utgjordes urvalskriterierna av informanter 

som arbetar inom folkbibliotekens verksamhet. Detta för att intervjupersonerna skulle ha 

liknande arbetslivserfarenhet inom yrket och då ha tillgång till upplevda erfarenheter att berätta 

om samt kunna ge en tydligare bild av hur de upplever kommunikationen med 

biblioteksbesökarna. Urvalet utgörs både av strategiskt urval såväl som snöbollsurval. I valet 

av den studerade verksamheten, det vill säga folkbiblioteken, gjordes ett strategiskt urval. Det 

strategiska urvalet utgörs även av att intervjupersonerna valdes ut utifrån studiens syfte, vilket 

är att undersöka bibliotekariers upplevelser av kommunikation med biblioteksbesökare och sin 

folkbildande roll. Enligt Alvehus (2019) innebär strategiskt urval att urvalet utformas utefter 

de undersökningsfrågor som ställs i studien. Vid intervjustudier är det intressant att få tag i 

informanter som kan förhålla sig till det som studeras eller informanter med specifika 

egenskaper för det studerade problemområdet. Ett genomtänkt urval kan på så vis möjliggöra 

att intressant och relevant information erhålls (Alvehus, 2019). Snöbollsurvalet i den här 

studien utgörs av att personer inom de olika biblioteksverksamheterna i sin tur genererade 

ytterligare informanter. Enligt Larsen (2009) innebär snöbollsurval att forskaren kontaktar en 
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enskild individ som forskaren tror är insatt i ämnet för studien och som har egna kontakter som 

leder till ytterligare informanter. 

 

Inför urvalet av informanter besöktes ett av biblioteken som ingår i folkbibliotekens 

verksamhet, där namn och kontaktuppgifter efterfrågades och mottogs. Via e-post skickades 

därefter en förfrågan efter intervjupersoner samt ett missivbrev (se bilaga 1) bestående av 

information såsom syftet med studien, upplägget för intervjuer samt urvalskriterier av 

intervjupersoner. Missivbrevet innehöll även information om att biblioteken såväl som 

bibliotekarierna inom bibliotekens verksamhet förblir konfidentiella under arbetet med studien 

genom att intervjupersonerna benämnts som informant 1, informant 2 o.s.v. Denna 

konfidentialitet innebar sålunda att biblioteken inte ställde några specifika krav på studiens 

utformning eller ändamål och därmed kunde syftet formuleras utan bibliotekens godkännande. 

Sökandet efter informanter utökades därefter genom att en förfrågan skickades till flera olika 

folkbiblioteks officiella e-postadresser. Sammanlagt kontaktades 20 olika folkbibliotek med en 

förfrågan om att delta i studien. Med hänsyn till studiens omfattning och tidsram begränsades 

urvalet av intervjupersoner till totalt åtta informanter, vilka utgjordes av de första som svarade 

på förfrågan om att delta i studien. De åtta informanter som deltagit i studien arbetar som 

bibliotekarier och biblioteksassistenter inom folkbibliotekens verksamheter i mellersta Sverige 

och har genomgått minst en tvåårig högskoleutbildning eller avlagt minst en kandidatexamen 

inom någon av universitetsutbildningarna Biblioteks- och informationsvetenskap och Medie- 

och kommunikationsvetenskap. 

 

3.2.2 Intervjuguide och intervjuer  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar utformades först tre relevanta teman, dagens 

folkbibliotek, kommunikation och kompetens (se bilaga 2). Utifrån dessa teman skapades en 

semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor för att tydliggöra vilka områden som skulle 

beröras och besvaras av informanterna utifrån deras perspektiv under intervjun. Den 

semistrukturerade intervjuguiden framställdes efter de råd Bryman (2011) belyser med ett 

fokus på icke-ledande frågor och en viss ordningsföljd för de teman som ska beröras under 

intervjun med observation för att dessa teman skulle kunna byta ordningsföljd under intervjuns 

gång utifrån informanternas berättande.  

 

För den här studien genomfördes åtta intervjuer, vilka varade mellan ca 30-90 minuter. Innan 

varje intervju påbörjades informerades intervjupersonerna återigen om studiens syfte samt att 

intervjuerna skulle spelas in och för dessa ändamål begärdes informanternas samtycke. 

Inspelningarna av intervjuerna gjordes i syfte att senare transkriberas.  

 

Studiens intervjuer genomfördes via telefon, detta på grund av Fohm:s allmänna råd om att 

hålla fysiskt avstånd till andra människor (Folkhälsomyndigheten, 2020). Telefonintervjuer 

som metod är både tids- och kostnadseffektiva och Bryman (2011) poängterar att informanten 

inte visuellt har tillgång till intervjuarens etniska bakgrund eller ålder, vilket annars kan påverka 

informantens svar utifrån vad denne tror att intervjuaren vill höra. För att nå informanternas 

egna upplevelser samt bidra till en djupare förståelse har även metoden samtalsintervju använts 

som intervjumetod i den här studien, detta genom att intervjupersoner och informanter samtalat 

utifrån de öppna frågorna som ställts under intervjun. Larsen (2009) lyfter fördelen med 

samtalsintervju som metod då intervjun får ett naturligare flyt än om frågor enbart ställs med 

en förväntan om ett rakt svar.  
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3.2.3 Bearbetning och analys  

De inspelade intervjuerna transkriberades och kodades genom öppen kodning, vilket Emerson, 

Fretz och Shaw (2011) menar ger en inblick i det som faktiskt sades under intervjun. För den 

här studiens transkriberingar togs en gemensam mall fram med färgkoder för att de 

transkriberade berättelserna ska följa samma struktur. Johansson (2005) förklarar hur 

transkribering som metod har en avancerad och systematisk struktur genom användandet av 

diverse tecken och markeringar för att visa på bland annat yttranden, pauser, betoning och 

ordens tonvikt.  

 

Genom att sammanställa informanternas berättelser utifrån gemensamma förekommande 

händelser och ord som exempelvis ”arbetsuppgifter”, ”bemötande”, ”demokrati”, 

”digitalisering”, ”folkbildning”, ”informationskanaler”, ”kommunikationskanaler” och 

”kompetens” lades grunden för den analyserbara texten. Genom en mycket noggrann 

genomläsning av det transkriberade materialet samt synliggjordes repetitioner, likheter och 

skillnader, metaforer och exempel samt teorirelaterade och samhälleliga begrepp som 

informanterna använde sig av, utvanns flera olika subteman under varje respektive tema. Detta 

tillvägagångssätt kallar Bryman (2011) för framework och ger ett så kallat ramverk för 

analysen. Under tema dagens folkbibliotek utvanns två subteman bestående av folkbibliotekens 

demokratiska och folkbildande roll i samhället och bibliotekariernas pedagogiska roll. Under 

tema kommunikation utvanns tre subteman bestående av muntlig kommunikation och 

kroppsspråk, digitala informationskanaler, samt professionellt bemötande. Under tema 

kompetens utvanns tre subteman bestående av befintlig kompetens, önskad kompetens samt 

utmaningar i biblioteksyrket.  

 

För den här studien ligger bibliotekariernas egna berättelser till grund för analysen. Då det är 

relevant att finna intervjupersonernas egna perspektiv och berättelser om sin egen upplevelse 

har tematisk analysmetod använts. Bryman (2011) lyfter att tematisk analysmetod lägger fokus 

på det som informanterna säger och inte hur det sägs. Utifrån de framtagna subteman 

analyserades de sammanställda centrala händelser och ord, vilket utmynnade i de resultat som 

presenteras i kapitel fyra. 

 

3.2.4 Litteratursökning 

Enligt Johannessen et al. (2019) bör vetenskaplig teori utgöra ett allmänt påstående av fler än 

ett fall, vilket Patel och Davidson (2011) benämner som allmängiltig teori då den inte är knuten 

till en specifik situation. Enligt Johannessen et al. (2019) ska även vetenskaplig teori vara en 

förenkling av verkligheten, synliggöra regelbundenheter samt redogöra för samband mellan 

olika fenomen. Vidare menar Johannessen et al. (2019) att vetenskaplig teori ska innehålla en 

ämnesmässig grund med utgångspunkt i empiri och/eller logiskt resonemang. För att hitta 

relevant och tillförlitlig vetenskaplig forskning och teori för den här studien, har 

litteratursökningar av referensmaterial gjorts löpande under hela arbetsprocessen, i de databaser 

som finns att tillgå via Unisearch på Linköpings universitets hemsida, via söktjänsten DiVA, 

via söktjänsten Libris samt via sökfunktionen på Götabibliotekens hemsida. För varje 

avhandling, bok och vetenskaplig artikel som använts, har ytterligare litteratursökningar gjorts 

i författarnas namn, dels för att nå den ursprungliga källan, dels för att undersöka om det fanns 

flera verk skrivna av samma författare som kunde vara relevanta för den här studien. Enligt 

Bryman (2011) fordras relevanta sökord vid litteratursökningen för att hitta lämplig 

referenslitteratur. De nyckelord som främst har använts i den här studiens litteratursökningar 

har varit: ”bibliotekarier”, ”bibliotekslagen”, ”demokrati”, ”digitalisering”, ”folkbibliotek”, 

kommunikation” samt ”kompetens”. I de fall litteratursökningarna genererade en allt för stor 

mängd resultat av referenslitteratur har avgränsningar gjorts, i dessa fall har det handlat om att 
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fokusera på en typ av källa såsom akademiska peer review-tidskrifter. Genom att avgränsa 

mängden resultat och urskilja den mest relevanta referenslitteraturen ökar tillförlitligheten och 

äktheten för studien enligt Bryman (2011). För att reducera mängden referensmaterial 

ytterligare har en alternativ avgränsning gjorts genom att använda flera nyckelord vid samma 

litteratursökning.  

 

3.2.5 Etiska överväganden 

För att säkerställa en god vetenskaplig kvalitet och en god forskningsetik har arbetet med 

studien följt fyra forskningsetiska krav, vilka består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Studiens informanter har 

informerats om studien och dess syfte samt om informanternas roll i sammanhanget, vilket 

motsvarar informationskravet. För samtyckeskravet har informanterna informerats om att de 

när som helst under intervjun kan göra en paus eller avbryta den. Konfidentialitetskravet har 

beaktats genom att informanterna har fått fiktiva alias i studien som informant 1, informant 2 

o.s.v., för att utsagorna i intervjuerna inte ska kunna härledas tillbaka till informanterna samt 

vem som har deltagit. Under arbetets gång med studien har det insamlade datamaterialet 

förvarats på ett sätt så att obehöriga inte har kunnat ta del av det, vilket även ingår i 

konfidentialitetskravet. Det insamlade datamaterialet från intervjuerna med informanterna har 

inte använts till något annat än denna studie, vilket motsvarar nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Allt insamlat material rörande studien har förvarats på ett sådant sätt att endast 

uppsatsförfattarna haft åtkomst till det. Under arbetets gång med denna studie har allt 

textmaterial samlats i ett gemensamt Google Dokument (2020) för att gemensamt kunna 

bearbeta och uppdatera texten i realtid. För att få en överblick och enklare kunna utröna vilka 

olika teman som återges i informanternas intervjusvar har utskrifter av textmaterialet gjorts 

löpande under arbetets gång. Den färdigbearbetade texten har sammanställts och förts över till 

ett originaldokument på dator. Under arbetets gång med studien har även anteckningar med 

tankar och reflektioner förts i ett gemensamt Google Dokument (2020) för att kunna gå tillbaka 

och kontrollera att alla relevanta aspekter för studien beaktats i den slutliga analysen. Patel och 

Davidson (2011) menar att anteckningar är viktiga för hur kunskaper om det studerade 

problemområdet har utvecklats genom hela arbetsprocessen.  

 

3.2.6 Kvalitetsaspekter 

I en kvalitativ studie bedöms tillförlitligheten och äktheten. Den kvalitativa studiens 

tillförlitlighet bedöms utifrån fyra olika kriterier, det vill säga, trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt konfirmering (Bryman, 2011).  Det första kriteriet, trovärdighet bedöms utifrån 

hur studien följt det regelverk som finns, vilken slags vetenskaplig förankring teori och tidigare 

forskning har och att dessa inte har förvrängts eller förfalskats samt utifrån hur delaktiga 

studiens informanter har varit enligt Bryman (2011). Den här studiens trovärdighet har uppnåtts 

genom att uppsatsförfattarna beaktat och följt regelverket, genom att allt referensmaterial 

säkerställts vara relevant och äkta, genom att flera informanter intervjuats inom den studerade 

verksamheten samt genom att kontrollfrågor har ställts under intervjuerna. Det andra kriteriet, 

överförbarhet, innebär enligt Bryman (2011) att studiens resultat är applicerbara i en annan 

kontext. För denna studie har målet varit att nå och presentera ett fylligt resultat, vilket kan 

utgöra en databas och skulle kunna användas i en annan studie. Det tredje kriteriet, 

pålitligheten, innebär att ett granskande synsätt antas för alla faser i forskningsprocessen enligt 

Bryman (2011). För denna studie säkerställs pålitligheten genom den kollegiala granskningen, 

vilket innebär att kollegor bedömer tillförlitligheten i alla steg som valts för studien samt hur 

de har tillämpats. Det fjärde kriteriet, konfirmering, innebär dels insikt om att det inte går att 
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vara helt objektiv i vetenskapliga studier, dels att forskaren agerat i god tro enligt Bryman 

(2011). För denna studie har en medvetenhet funnits genom hela arbetsprocessen för att inte 

låta personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen påverka det slutliga resultatet. Ett 

extra och femte kriterium som Bryman (2011) tar upp är äkthet, vilket för den här studien 

säkerställts genom att rättvist presentera informanternas utsagor och ge dem en bättre förståelse 

för både sin egen och även andras situation inom samma sociala kontext, samt genom att 

studien kan ge informanterna och andra individer i liknande kontext möjlighet att betrakta och 

eventuellt förändra sin situation. Tillförlitligheten för den här studien stärks även genom att 

informanterna utgörs av individer som arbetar inom samma verksamhet, det vill säga 

folkbiblioteken, samt att informanterna har samma typ av yrkesroll och arbetar med likartade 

arbetsuppgifter, det vill säga bibliotekarier och biblioteksassistenter.  
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4. RESULTAT 

I följande kapitel presenteras det insamlade materialet med beskrivningar och citat utifrån 

intervjupersonernas utsagor. Först redovisas informanternas upplevelser av dagens 

folkbibliotek, därefter informanternas upplevelser av sin kommunikation med 

biblioteksbesökarna. Slutligen redovisas informanternas tankar kring sin egen kompetens. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

 

4.1 Dagens folkbibliotek 

Utifrån informanternas berättelser framkommer två olika aspekter av tema dagens 

folkbibliotek. Först beskrivs informanternas egen upplevelse kring folkbibliotekens 

demokratiska och folkbildande roll i samhället, därefter beskrivs informanternas upplevelser 

om bibliotekariernas pedagogiska roll. 

 

4.1.1 Folkbibliotekens demokratiska och folkbildande roll i samhället  

Det framgår av informanternas berättelser hur de upplever hur viktiga folkbiblioteken är i 

Sverige för att värna demokratin i landet och främja läsandet. Informanterna berättar hur de 

upplever folkbiblioteken som ett ”viktigt nav, ett samhällets vardagsrum”, ”ett allhus” och ”det 

sista öppna rummet” i samhället. Informanterna berättar hur folkbiblioteken och 

bibliotekarierna själva har bibliotekslagen att förhålla sig till och att denna utgör ett ramverk 

för verksamheten. Informant 2 berättar hur hon upplever att folkbibliotek står på ”två ben”, där 

det ena är att tillhandahålla litteratur och medier till allmänheten och det andra är att förhålla 

sig till bibliotekslagen. 

 

Informanterna berättar hur de även upplever folkbiblioteken som en kulturell arena där 

besökare får tillgång till att både utöva och uppleva kultur genom både utställningar, litteratur 

och andra medier samt författarprogramverksamhet. Informant 1 uppger denna kulturella arena 

som en plats för bland annat barn och ungdomar att hitta sina egna uttryckssätt. Detta är något 

som informanterna berättar börjar redan tidigt med högläsning för de allra minsta besökarna, 

vilket även främjar läskunnigheten på sikt. Folkbiblioteken bidrar till fri utbildning och 

folkbildning berättar informanterna och utifrån informanternas berättelser åskådliggörs hur 

besökare från alla samhällsklasser och åldrar besöker folkbiblioteken och att folkbiblioteken är 

till för och välkomnar alla medborgare. Informant 7 berättar hur folkbiblioteken ska vara 

”inkluderande” och informant 2 berättar hur folkbiblioteken ska tillhandahålla en god service 

genom att ”ge information och hjälpa människor” och informant 4 berättar att ”det är ju ett 

fantastiskt sätt att kunna komma och låna böcker helt gratis”. Folkbiblioteken tillhandahåller 

även datorer och skrivare och informanterna berättar att folkbiblioteken spelar en stor roll i att 

göra alla medborgare digitalt delaktiga genom att hjälpa till med diverse digitala ärenden, som 

exempelvis myndighetskontakter, utskrifter eller skanning. Informanterna berättar att de 

upplever att folkbiblioteken har en viktig samhällsfunktion då alla inte har tillgång till datorer, 

äldre personer eller nysvenskar får mycket hjälp hos folkbiblioteken att lära sig använda 

datorer. Informant 1 berättar: 

  

”Äldre och personer som kanske kommer från ett annat land som inte har växt upp 

med att använda en dator (. . .) inte riktigt har kompetensen att klara av det (. . .) 

för vi har ju uppdraget om digital delaktighet och skall (. . .) jobba för att bidra med 

det”. (Informant 1). 
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Genom att hjälpa besökarna att hitta information och på vilket sätt de själva kan söka 

information på, berättar informanterna att de hjälper besökare att förkovra sig och de får då 

möjlighet att ta ställning i olika samhällsfrågor. Informanterna berättar hur de upplever att 

allmänhetens informationskunnighet är viktig och att folkbiblioteken har ett stort ansvar för 

detta. Informant 4 berättar hur hon upplever folkbibliotekens roll för demokratin då hon säger 

att information och läskunnighet är viktiga aspekter för att ”man ska bestämma vilket parti man 

ska rösta på”. 

 

Viktiga aspekter som informanterna berättar om är studiemöjligheten som finns på 

folkbiblioteken när det kommer till folkbildningen. Informanterna beskriver att det är många 

besökare som läser facklitteratur på plats på folkbiblioteken och lånar hem facklitteratur och 

informant 2 berättar att detta inte alltid bekräftar att låntagaren studerar på skola utan enbart 

”för att man faktiskt är intresserad av ett ämne”. Förutom facklitteratur berättar även 

informanterna att folkbiblioteken ofta tillhandahåller körkortsboken och studentlitteratur som 

utlånas frekvent. Det framgår även utifrån informanternas utsagor att samarbete mellan 

folkbibliotek och andra instanser inom biblioteksväsendet förekommer för att möta 

medborgarnas förfrågningar rörande litteratur och andra medier som inte ingår i den egna 

katalogen, vilket informant 1 berättar om: 

 

”En gång hände det att det kom en bok från Norge som inte Depåbiblioteket (. . .) 

hade och i sin tur lånade från ett bibliotek i Norge och då kom det hela vägen från 

Norge till vår låntagare helt gratis, helt otroligt tycker jag” (Informant 1). 

 

4.1.2 Bibliotekariernas pedagogiska roll  

Informanterna belyser vikten av sin roll som en resurs i arbetet för att öka den digitala 

delaktigheten bland samhällets invånare. Informant 8 berättar att: ”vi har ju uppdraget om 

digital delaktighet och vi ska kunna förklara för en person vad dom ser på en webbsida”. 

Informant 2 menar att yrkesrollen som bibliotekarie känns extra viktig i dagens samhälle: ”som 

det ser ut idag i världen så är det digitala en så pass stor del i, ja men hur allting fungerar”. 

Även informant 4 betonar vikten av rollen som bibliotekarie i ett led av den medborgarservice 

folkbiblioteken står för, då alla medborgare ”ska få möjlighet till samma förutsättningar”. 

Informanterna uppger att yrkesrollen som bibliotekarie känns väldigt betydelsefull, i synnerhet 

utifrån demokratiaspekten och den medborgarservice biblioteken står för. Informant 5 berättar 

att rollen som bibliotekarie innebär: ”att hjälpa, ge den service som invånarna efterfrågar” och 

att ”man försöker (. . .) göra det man kan för att hjälpa dem”. För informant 1 innebär rollen 

bibliotekarie främst att ”vi ska främja läsandet och demokratin”. 

 

Informanterna berättar att det ibland kan vara svårt att avgöra hur mycket man i rollen som 

bibliotekarie får bistå hjälp med, exempelvis vid ärenden som rör olika former av 

myndighetsbeslut. Informant 8 menar att gränsdragningar ofta behöver göras och hon betonar 

att en övergripande policy underlättar i dessa lägen. Informant 8 berättar även att bibliotekarier 

”inte ska hjälpa folk med ärenden utan bara informera”.  

 

Sedan det pandemiska utbrottet av coronaviruset har folkbibliotekens verksamhet och 

bibliotekariernas arbetsuppgifter förändrats till viss del. På Fohm:s inrådan 

(Folkhälsomyndigheten, 2020) har landets folkbibliotek infört begränsade öppettider, vilket har 

medfört att medier endast kan reserveras för att sedan hämtas och lämnas vid speciella tider. 

För att minska smittspridningen får låntagarna i rådande situation hämta och lämna medierna 

vid obemannade självbetjäningsautomater eller på angiven plats utanför biblioteken. En del 

arbetsuppgifter har minskat och en del har ökat i frekvens. Exempel på arbetsuppgifter som 
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minskat den senaste tiden är att bibliotekariernas fysiska möten med biblioteksbesökarna har 

blivit färre. Exempel på arbetsuppgifter som har ökat är att bibliotekarierna får lov att välja ut 

litteratur samt packa fler bokpåsar till låntagarna. Informant 2 berättar:  

 

”Just nu så packar vi väldigt mycket väskor och väljer litteratur, just nu för tillfället 

så får inte besökare komma in och själv gå och strosa mellan hyllorna, så då är det 

ju vi nu som får vi välja ut (. . . .) själva biblioteket är stängt för besök men man 

har möjlighet att reservera och sen hämta” (Informant 2). 

 

4.2 Kommunikation 

Utifrån informanternas berättelser framkommer tre olika aspekter av tema kommunikation. 

Först beskrivs informanternas egen upplevelse kring muntlig kommunikation och kroppsspråk, 

därefter beskrivs informanternas upplevelser rörande digitala informations- och 

kommunikationskanaler och sist informanternas egen upplevelse kring professionellt 

bemötande. 

 

4.2.1 Muntlig kommunikation och kroppsspråk 

Genom informanternas berättelser framkommer det att de upplever den muntliga 

kommunikationen och kroppsspråket som två mycket viktiga aspekter för hur både de själva 

och besökarna upplever stämningen på ett folkbibliotek. En pigg röst som hälsar besökaren 

välkommen är något som informanterna upplever som en god grund att börja med i mötet med 

en besökare. Informanterna berättar att det är viktigt att vara tydlig i sin kommunikation och 

detta gäller framför allt med barnen. Informant 2 berättar att ”det är väldigt viktigt att vända 

sig direkt till barnen, det är otroligt viktigt att dom känner att, okej det var faktiskt mig hon 

pratade med”. Det framgår av informanternas berättelser att de i vissa möten med besökare 

upplever att de måste använda en hårdare och rappare kommunikation och ibland en mjukare 

och tydligare ton i kommunikationen. Då alla besökare är enskilda individer berättar 

informanterna att de försöker tänka på hur de kommunicerar och vilket sätt som passar bäst i 

situationen och för individen, något som alla informanter upplever som en erfarenhet de lär sig 

använda med tiden. 

 

Genom informanternas berättelser är det tydligt att de upplever kroppsspråket som en stor 

tillgång vid kommunikationen öga mot öga. Informanterna berättar att med både muntlig 

kommunikation och kroppsspråk har de möjlighet att ta in allt som sägs och få större förståelse 

för hur besökaren reagerar och samtidigt förtydliga sin egen kommunikation. 

 

Informanterna berättar att besökarna är olika individer med olika bakgrunder och att det ibland 

förekommer missförstånd i den muntliga kommunikationen. Informanterna berättar att det 

ibland kan vara svårt för biblioteksbesökarna att specificera sin fråga eller sitt ärende, informant 

4 specificerar detta med att ”då blir det mer att jag tolkar den som jag pratar med”. 

Informanterna berättar även att bibliotekarier ofta utför ett slags detektivarbete genom den 

muntliga kommunikationen när biblioteksbesökare letar efter en speciell bok eller andra 

medier. I en sådan situation ställer bibliotekarien frågor till låntagaren för att kunna vara så 

behjälplig som möjligt i frågan. Informant 2 beskriver detta detektivarbete på följande sätt: 
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”Du vet att det var en bok, ett tv-program, du vet inte författaren, du vet inte titeln 

(. . .) vet du vilken dag du tittade? Kan det var något gammalt, något nytt? (. . . .) 

Det beror på vad dom säger, kanske bara karaktärsnamn eller, som när barnen 

kommer in (. . .) det var en drake på framsidan jag tror att den var grön” (Informant 

2). 

 

Utifrån informanternas berättelser framgår det att informanterna själva tar lärdom genom att 

samspråka med låntagaren om böcker, dess innehåll, dess författare och låntagarens egen 

läsupplevelse och på så vis kan informanten rekommendera eller inte boken till andra låntagare. 

Informant 2 beskriver detta: 

 

”Det är något som ger oss någonting, att låntagaren får prata om sina upplevelser 

av böckerna, det bygger ju på vår kompetens om böckerna (. . .) då kan ju jag 

rekommendera den [boken] till den här personen men inte till den” (Informant 2).   

 

I samtal med besökare på folkbiblioteken berättar informanterna om hur de även kan försöka 

bredda besökarens läsupplevelser genom att berätta om andra böcker eller andra genres vid 

mötet med besökaren med hjälp av muntlig kommunikation. På plats på folkbiblioteken finns 

även tillgången till böckerna och på så vis kan informanterna även visa boken som de samtalar 

med besökaren om. Att ha möjlighet till att visa saker för låntagaren är en fördel tycker 

informant 6 som berättar att möjligheterna att hjälpa biblioteksbesökarna på plats när de 

behöver hjälp är lättare än kommunikation enbart över telefon. Även om informant 6 inte har 

en utbildning inom pedagogik, upplever hon ändå att hon ”förklarar saker och ting på ett 

pedagogiskt sätt utan att vara en pedagog” lättare om kommunikationen sker öga mot öga, ”då 

är det ju roligt att få gå fram och visa hur dom ska leta och förklara att det här kan du göra 

hemifrån också”. 

 

I samband med temat kommunikation och kroppsspråk framkommer även informanternas 

berättelser om hur de upplever att för vissa besökare, är det fysiska mötet på folkbiblioteket en 

mycket viktig del i deras vardag, och informanterna berättar att de upplever att några extra 

minuters samtal ger så mycket mer för besökaren och betonar att de förutom sin yrkesroll som 

bibliotekarie även är medmänniska. 

 

4.2.2 Digitala informationskanaler 

Utifrån informanternas berättelser om digitala informations- och kommunikationskanaler som 

används i det dagliga arbete och med besökarna, framkommer olika digitala kanaler, vilka är 

bibliotekens egna hemsidor eller en större gemensam hemsida som täcker flera samarbetande 

bibliotek, Facebook, Instagram och även kommunala hemsidor där bibliotekens e-postadresser 

finns tillgängliga för allmänheten. Informanterna berättar att det är viktigt att bekräfta den 

digitala kommunikationen som kommer till bibliotekarierna och att meddelanden och 

kommunikationen över dessa kanaler bör hanteras skyndsamt. Informant 4 berättar hur hon är 

mer noggrann med sin digitala kommunikation med låntagare än om det hade varit en muntlig 

kommunikation då ”det man skriver i ett mejl blir ju på något vis lite mer ristat i sten (. . .) jag 

går ofta tillbaka och dubbelkollar så att man inte ska missuppfatta i mejl”. 

 

Informanterna berättar att de upplever att fler och fler använder digitala informationskanaler 

och väljer att kommunicera med folkbiblioteken genom dessa samt att fler som tidigare inte 

använt dessa idag gör det. Informant 7 menar att alla digitala kanaler behövs då ”olika grupper 

behöver info på olika sätt”. 
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Det händer enligt informanterna att de får frågor om hur de digitala tjänsterna folkbiblioteken 

erbjuder fungerar och beroende på digital hårdvara, som läsplatta eller mobiltelefon, får de ofta 

vägleda låntagarna, så att de kan orientera sig och hitta manualer på hemsidan eller vägleda 

dem till bland annat bibliotekets Facebook-sida. Det finns utifrån informanternas utsagor ett 

större behov hos låntagarna att bibliotekarierna ska kunna IT och ha möjlighet att lära ut digitala 

verktyg för kommunikation. Informanterna berättar även att det ibland är väldigt 

grundläggande delar som de får lära ut när det kommer till digitala hjälpmedel där 

kommunikationen sker, som hur en dator startas upp eller hur mejl fungerar eller hur en 

applikation laddas ned till mobiltelefonen, eller kontrollera att låntagaren har en fungerande 

PIN-kod kopplad till sitt lånekort genom att praktiskt visa. Informant 2 berättar: 

  

”Vi kan ändå se att vi har fler som tidigare inte ville använda dom här digitala 

kanalerna, nu faktiskt har lärt sig och gör det, det är väldigt roligt att kunna se det 

för då har man ju hjälpt dom att faktiskt övervinna rädslan” (Informant 2). 

 

Trots att fler använder digitala informationskanaler berättar informant 6 hur hon upplever att 

behovet av pappersboken fortfarande är stort, även om samhället går mot ett allt mer digitalt 

samhälle och berättar att ”det meditativa om man säger, koppla ner” behövs i samhället. 

 

4.2.3 Professionellt bemötande 

Informanterna berättar om sin upplevelse kring professionellt bemötande och berättar att både 

de själva i sin yrkesroll som bibliotekarier och den fysiska platsen ett folkbibliotek utgör är två 

viktiga aspekter på hur besökaren bemöts. Utifrån informanternas berättelser är det viktigt att 

möta alla biblioteksbesökare med respekt och värdighet samt göra sitt bästa för att hjälpa 

besökaren och ge en bra service. Informant 1 berättar hur hon upplever mjuka värden som 

omtänksamhet som en grund i hur hon själv bemöter biblioteksbesökare och informant 7 

berättar att ”jobba på ett folkbibliotek innebär att möta vitt skilda önskemål, det gäller att ha 

respekt för att det som någon kan se som en struntsak, är superviktigt för någon annan”. 

 

Informanterna berättar hur folkbibliotek inte bara är ett rum fyllt med böcker, utan mer en form 

av mötesplats som välkomnar för alla typer av besökare. Bibliotekarierna som jobbar där 

behöver se till att lokalen och miljön är välkomnande, men samtidigt inte vara välkomnande på 

det sättet att det blir stökigt, det är ingen restaurangmiljö eller fritidsgård som informanterna 

berättar. 

 

Utifrån informanternas berättelser framgår det att ett besök på ett folkbibliotek inte alltid 

genererar i ett boklån, utan besöket kan innehålla enbart ett kort möte mellan människor, 

erhållen service i form av ett kopierat dokument eller en vägledning inom den digitala världen. 

Det som framgår av informanternas utsagor är att bemötandet är det som gör att besökaren 

känner sig sedd, lyssnad på och upplever att bibliotekarien försökt att förstå och hjälpa på bästa 

sätt. Detta oberoende av om det sker i folkbibliotekets lokaler, över telefon eller internet utifrån 

informanternas berättelser. På frågan om vad det viktigaste en besökare ska få med sig från sitt 

besök på folkbiblioteken är informanterna överens om att ett trevligt och professionellt 

bemötande från bibliotekarien resulterar i att besökaren känner sig väl bemött och välkommen, 

samt känner att den vill komma tillbaka och att besökaren får den hjälp och service som den 

kom till biblioteket för att få. 

  

Informanterna berättar även hur de med tiden inom yrket får vissa lärdomar kring hur de 

bemöter besökarna och informant 2 berättar hur hon ”lär känna” låntagarna på sitt folkbibliotek 

och därigenom kan bemöta dem på ett bättre sätt, då hon vet hur de vill bli bemötta. Informant 
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7 berättar att ”man lär sig läsa av hur folk vill ha det, vill de klara sig själv i automaten eller 

vill de småprata”. Informant 4 berättar att ”vi lär ju känna våra låntagare ganska bra och dom 

som har mer gemensamt med kanske man pratar mer med”.  

 

Utifrån informanternas berättelser framgår det hur de tar hjälp från sina kollegor och själva 

stöttar kollegor vid olika tillfällen som kan uppstå på ett folkbibliotek när det kommer till 

bemötandet av besökare. Informanterna ger exempel på sådana tillfällen, som när en besökare 

behöver hjälp med en dator, eller när en besökare vill klaga över något, eller mer ingående vill 

diskutera en nyligen läst bok. Att hjälpas åt på ett sådant vis berättar informanterna beror på att 

alla bibliotekarier har olika personligheter och har olika kompetenser vilket även besökarna 

har, och informanterna berättar att servicen inte alltid ser lika ut vid alla tillfällen, men att målet 

är att ge ett professionellt bemötande och en god service. Informant 4 berättar: 

  

”Vi är ju olika människor (…) man kan ju ha en bra dag och man kan ha en dålig 

dag och det är väl klart att det kan påverka hur man bemöter även om vi ska ha ett 

professionellt bemötande så är det ju olika med att någon är mer pratsam och någon 

är lite mer (…) tillbakadragen (…) vi har olika ingångar och inriktade på olika saker 

så får man kanske lite olika svar” (Informant 4). 

  

Utifrån informanternas berättelser framkommer det att besökare ibland är arga eller principfasta 

och informant 3 berättar hur hon själv gärna möter låntagare som kan betraktas som sådana, 

medan en kollega gärna möter låntagare som vill ha längre diskussioner kring böckernas 

innehåll. Informanterna berättar att de försöker att inte ta åt sig personligen om en besökare är 

otrevlig och inte stressa, utan som informant 6 förklarar inte bemöta på samma vis utan vara 

”professionell” och bemöta på ett ”trevligt sätt”. Informanterna upplever att alla besökare är 

olika och bemöts på olika vis trots att det finns bemötandekoder att förhålla sig efter. Informant 

3 berättar att hon upplever att alla besökare behöver olika bemötande och genom att kollegorna 

hjälps åt kan personligheter matchas och servicen som ges blir på så vis bättre. 

 

4.3 Kompetens 

Utifrån informanternas berättelser framkommer tre olika aspekter av tema kompetens. Först 

beskrivs informanternas upplevelser om sin befintliga kompetens, därefter beskrivs 

informanternas upplevelser om önskad kompetens. Slutligen beskrivs informanternas 

upplevelser av olika utmaningar i rollen som bibliotekarie. 

 

4.3.1 Befintlig kompetens  

För studien undersöks intervjupersonernas upplevelser av huruvida den egna kompetensen 

motsvarar biblioteksbesökarnas alla önskemål och behov. Överlag uttrycker de flesta 

informanter att de upplever att de har den kompetens som krävs för att kunna tillgodose 

besökarnas alla önskemål och behov. Utifrån informanternas berättelser framkommer det att 

biblioteksyrket till stort handlar om att ge besökarna god service och ett gott bemötande. På 

frågan om intervjupersonerna har någon specifik spetskompetens svarar informanterna nej, 

informanterna belyser dock att allmänbildning samt att det personliga intresset för olika ämnen 

stärker kompetensen för yrkesrollen som bibliotekarie.  

 

Informanterna belyser MIK är väl implementerat i biblioteksverksamheten och genomsyrar 

bibliotekariernas och biblioteksassistenternas arbete för att främja medborgarnas digitala 

delaktighet. Informant 8 berättar att hon är väl insatt i MIK-begreppets betydelse och att 

kompetens inom MIK ingår i yrkesrollen som bibliotekarie: 
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”I bibliotekets verksamhet så handlar det ju om att folk ska ha kompetens om olika 

teknik och information, till exempel hur man ska kunna söka information på 

webben och hur man ska läser av information, att man ska vara kritisk (. . .) det är 

väldigt brett, det är mycket som ingår här men egentligen hur man kan klara sig på 

webben och använda sig av teknik” (Informant 8).  

 

Informant 8 betonar dock att kompetens inom MIK inte är något som ingår specifikt i 

utbildningen. Informant 8 förklarar att ”det är möjligt att vi läste om Medie- och 

informationskunnighet, det gjorde vi säkert men det som ligger närmast är ju liksom att jag 

jobbar utifrån (. . .) digital delaktighet”.  

 

4.3.2 Önskad kompetens  

Överlag upplever intervjupersonerna att de är kvalificerade överlag och har erhållit en god 

kompetens genom sin tidigare genomförda utbildning, några informanter uttrycker dock 

önskemål om att utbildningen kunde kompletteras. Informant 2 beskriver att det saknas 

någonting i utbildningen på följande vis: 

 

”Jag har inga problem med att tillgodose inom det litterära området, jag känner mig 

trygg informationsmässigt och källkritiskt och delvis tekniskt men den sociala 

kompetensen, den finns ju men jag är inte pedagog (. . . .) Jag har inte kunskap 

inom hur socialt utsatta människor kan ha det, inom alla kategorier. Jag känner till 

allmänt men har ingen speciell utbildning hur bästa sättet är att bemöta en person i 

olika lägen” (Informant 2).  

 

Informanterna beskriver att nätverk och nätverksträffar är kompletterande och 

kompetenshöjande medel i det dagliga arbetet. Några informanter uttrycker även ett önskemål 

om att kunna delta i nätverksträffar vid fler tillfällen. Informant 5 beskriver detta önskemål 

genom att: 

 

”Jag skulle vilja ha mer kanske kompetensutveckling egentligen, kanske eventuellt 

någon gång mer i månaden i alla fall (. . .) även om man sitter och övar på det själv 

ibland så vill man ju ha mer diskussion med kollegorna, nu har vi det en gång i 

månaden men jag önskar att det hade varit lite fler gånger kanske för ibland uppstår 

det ju frågor varje vecka när man interagerar med låntagarna och kanske dom frågar 

saker som inte jag är helt säker på” (Informant 5).  

 

Informanterna nämner olika förslag och önskemål på kompetenshöjande områden, såsom 

kompetenshöjning om socialt utsatta individer i samhället, kompetenshöjning för läsfrämjande 

insatser samt kompetenshöjning inom det digitala området.  

 

Informanterna uttrycker att kompetenshöjande utbildning för yrket inte alltid är genomförbara,  

främst på grund av tidsbrist. Informant 4 beskriver detta på följande vis:  

 

”Ibland så känner jag att jag inte riktigt hinner med att uppdatera mig (. . .) jag 

känner ibland att det är svårt att hänga med helt enkelt för det är mycket mer att 

göra på ett bibliotek så det här med den biten kan bli lite lidande” (Informant 4).  
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4.3.3 Utmaningar i biblioteksyrket  

En vanligt förekommande utmaning i det dagliga arbetet som bibliotekarie, som studiens 

informanter berättar om, är alla de ärenden som kanske inte är bibliotekens centrala uppgift att 

lösa, men ack så viktigt att bistå hjälp med, är exempelvis att kunna förmedla olika 

myndigheters information och beslut. Även att hjälpa socialt utsatta individer på bästa sätt 

nämns som en utmaning i det dagliga arbetet. Informant 3 berättar att hon upplever att detta är 

en stor utmaning ”vi är ju inte pedagoger eller socialsekreterare”. Även Informant 2 skildrar 

detta dilemma på följande vis: 

 

”Jag har inte kompetens att avgöra och inte alltid förklara heller myndighetsbeslut 

och vad som krävs och gäller, och varför vissa myndigheter vill ha vissa uppgifter 

i en del frågor. Som sagt, jag är ingen socialsekreterare, jag är ingen bankman, 

ingen skadereglerare, jag är bibliotekarie och min kompetens är inom att förmedla 

varierad kunskap, hur du kan hitta kunskap på olika sätt, hur källkritiskt du kan 

granska olika sidor på nätet och olika texter” (Informant 2).  

 

Trots denna stora utmaning belyser informanterna vikten av bibliotekariernas roll i att kunna 

bistå hjälp med ärenden som samhällsbärande myndigheter kräver av samhällets medborgare. 

Informant 8 berättar: 

 

”Det är många som kommer till biblioteket för att få hjälp med (. . .) att kunna 

betala räkningar, eller redovisa någonting för att få bidrag eller vad det nu kan vara 

(. . .) den tiden som jag har jobbat i pass, alltså i disk och hjälpt folk då tycker jag 

att de ärenden som det är mest av” (Informant 8).  

 

4.4 Sammanfattning 

Studiens resultat visar informanternas egna utsagor om sina upplevelser och syn på dagens 

folkbibliotek, om den egna kommunikationen med biblioteksbesökare samt om den egna 

kompetensen att bemöta biblioteksbesökarnas alla önskemål och behov. Informanterna berättar 

att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och bjuda på professionell service och ett brett 

utbud av utlåningsbara medier. Informanterna beskriver folkbiblioteken som ett allmänhetens 

vardagsrum och ett öppet rum dit alla medborgare från samhällets alla skikt är varmt välkomna. 

Informanterna är i sina berättelser eniga om att folkbiblioteken är mycket viktiga ur ett 

demokratiskt synsätt och att folkbiblioteken har ett samhällsviktigt uppdrag när det kommer till 

folkbildning och ett läsfrämjande arbete. Utifrån informanternas egna berättelser framkommer 

det att yrkesrollen bibliotekarie är ett yrke med bred repertoar med inte alltid tydliga gränser 

för vad som ingår i arbetsuppgiften. Det framgår i studiens resultat att ett gott bemötande från 

bibliotekarierna kräver grunder i både god muntlig och digital kommunikation samt pedagogik 

för att möta biblioteksbesökarnas ibland krävande förfrågningar, vilket informanterna berättar 

är något man lär sig med tiden i yrket som ett komplement till den grundläggande utbildningen 

på högskolenivå vilket krävs för yrkesgruppen. Slutligen framkommer det i resultatet att 

informanterna trivs med sitt yrke och menar att de känner att deras arbetsinsats ger en mening 

både för egen del och för andra. 
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5. DISKUSSION 

Följande kapitel innehåller en resultatdiskussion där utgångspunkten ligger i studiens syfte 

och frågeställningar. Den tidigare forskningen och de teorier och begrepp som tagits upp i 

tidigare kapitel diskuteras i relation till studiens resultat. Därefter följer en diskussion gällande 

de metodval som gjordes för studien och slutligen presenteras de slutsatser som tagits för 

studien.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Informanterna i studien berättar hur de betraktar folkbiblioteken som ett öppet rum som 

inkluderar alla samhällsmedborgare från alla samhällsskikt och informanterna hänvisar till 

bibliotekslagen när de berättar om hur viktig roll folkbiblioteken har i det svenska demokratiska 

samhället, vilket visar på att både 2 §, 4 § och 6 § i bibliotekslagen följs. Detta speglar det 

Blomgren (2019) visar i sin studie rörande medborgarnas syn på folkbibliotek och dess roll i 

att upprätthålla en lika tillgång till lika lärande för alla medborgare. Byrne (2018) skriver på 

liknande sätt att folkbiblioteken stärker det demokratiska samhället genom att ge tillgång till 

folkbiblioteken oberoende av ålder, utbildningsnivå eller inkomst. Även Kranich (2010) 

belyser hur viktiga folkbibliotek är för demokratin genom att bjuda in medborgare och på så 

vis stärka medborgarna. Utifrån informanternas berättelser framgår det att samarbete mellan 

landets folkbibliotek och även andra bibliotek sker, även samarbete med bibliotek från andra 

länder förekommer, för att möta låntagares förfrågan om viss litteratur, detta visar hur 14 § i 

bibliotekslagen (SFS 2013:801) följs. 

 

Utifrån informanternas berättelser framkommer det att medborgarna har möjlighet att helt 

kostnadsfritt låna olika litteraturmedier och nyttja folkbibliotekens tekniska utrustning såsom 

datorer och skanners, samt erhålla hjälp och assistans från kunniga bibliotekarier, vilket 

motsvarar 9 § i bibliotekslagen (SFS 2013:801). Informanterna berättar även om hur 

biblioteksbesökare fritt kan ta del av och uppleva kultur genom litteraturen, 

författarprogramverksamhet och utställningar vilket knyter an till det Hedemark (2005) 

resonerar kring, att det finns ett samhälleligt och kollektivt sätt att uppfatta folkbibliotek som 

institution, då rutiner och praktiker beror på att handlingsmönster konstant reproduceras. Detta 

resonemang blir tydligt när informanterna återger hur medborgare efterfrågar en viss 

samhällsservice.  

 

Den här studiens informanter upplever att yrket som bibliotekarie känns väldigt betydelsefull, 

särskilt utifrån demokratiaspekten och den medborgarservice biblioteken står för. 

Informanterna betonar att rollen som bibliotekarie är en viktig länk mellan den 

medborgarservice folkbiblioteken står för och att de i rollen som bibliotekarier bidrar till att 

alla medborgare ska få möjlighet till samma förutsättningar. Rivano Eckerdal och Sundin 

(2014) poängterar att folkbiblioteken har en unik ställning i Sverige då dessa verksamheter 

erbjuder alla medborgare tillgång till information, kunskap och kultur, därmed görs tolkningen 

att bibliotekariernas yrkesroll utgör en avgörande funktion för det demokratiska samhället. 

 

På grund av den rådande coronapandemin har folkbiblioteken i Sverige bedrivit sin verksamhet 

under sådana former att smittspridningen av sjukdomen covid-19 ska förhindras i bästa möjliga 

mån. Folkbiblioteken har infört olika åtgärder såsom begränsade öppettider för hämtning och 

lämning av medier samt genom att erbjuda goda tillgångar till olika digitala tjänster enligt 

Kungliga biblioteket (2020). På Fohm:s inrådan (Folkhälsomyndigheten, 2020) har biblioteken 

infört begränsade öppettider, vilket har medfört att medier endast får reserveras för att sedan 
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hämtas och lämnas vid speciella tider. Studiens informanter framhåller, i enlighet med 

Kungliga biblioteket (2020) och Fohm:s inrådan (Folkhälsomyndigheten, 2020), att 

folkbibliotekens verksamhet och bibliotekariernas pedagogiska roll har förändrats till viss del 

sedan det pandemiska utbrottet av coronaviruset. Denna förändring består i att de fysiska 

mötena med biblioteksbesökarna har blivit färre och att bibliotekarierna istället får välja ut olika 

medier som låntagarna får hämta och lämna vid obemannade självbetjäningsautomater eller på 

angiven plats utanför biblioteken. 

 

5.1.1 Bibliotekariernas upplevelser av den dagliga kommunikationen med sina besökare 

Studiens resultat visar att bibliotekarierna upplever den dagliga kommunikationen med sina 

besökare som ett viktigt verktyg i deras arbete och att ett trevligt bemötande är av stor vikt. Det 

framgår att bibliotekarierna använder olika digitala och tekniska hjälpmedel, kroppsspråk samt 

diverse pedagogiska verktyg i sin dagliga kommunikation med biblioteksbesökare för att 

optimera kommunikationen. Studiens resultat visar vikten för bibliotekarierna av att kunna 

hjälpa individer i deras informationssökning samt att kunna förmedla folkbibliotekens tjänster 

och medier på ett tillfredsställande sätt vilket förefaller vara en förnöjsam, dock ibland även en 

utmanande, uppgift i bibliotekariers dagliga arbete.  

 

Informanterna beskriver att bibliotekarier kommunicerar olika med olika besökare, med barn 

är det viktigt för informanterna att barn känner sig sedda och att bibliotekarien pratar direkt till 

barnet, detta bemötande speglar det Schwarz (2016) framhåller, att det är förmågan att möta 

olika individer som ligger till grund i yrkesrollen som bibliotekarie. Informanterna berättar 

även att vissa besökare behöver mötas med ett striktare muntligt tonläge och att vissa besökare 

behöver mötas med en mjukare samtalston. Utifrån informanternas berättelser framkommer det 

att de är medvetna om sitt eget tonfall och röstläge vid den muntliga kommunikationen med 

besökare och Weiner Thordarson (2014) belyser hur ett samtals tempo, röstläge och samtalston 

är viktiga verktyg för hur kommunikationen upplevs av samtalsparterna. Informanterna är även 

medvetna om att ögonkontakt och leenden är viktiga delar för kommunikationen med 

besökarna, vilket även Nilsson och Waldemarsson (2016) uppger som relevanta medel för att 

inleda ett samtal och visar på intresse och bekräftelse under samtalets gång. 

 

Att missförstånd uppstår vid den muntliga kommunikationen framhålls av informanterna och 

detta kan enligt informanterna bero på att låntagaren inte har möjlighet att specificera sitt ärende 

tillräckligt för att bibliotekarien ska kunna bistå med en lösning. Vid sådana tillfällen menar 

informanterna att de tolkar det låntagaren muntligen säger, vilket knyter an till det Hed (2002) 

beskriver, att när bibliotekarier möter individer som inte vet hur de ska förklara sitt ärende bör 

bibliotekarien agera som en handledare. Att bibliotekarien vägleder biblioteksbesökaren och 

att vid senare tillfälle när biblioteksbesökare har liknande frågor har den kunskapen som denne 

behöver för att på egen hand finna svaret på sina frågor kan kopplas till det som Hansson (2009) 

beskriver som problemorienterad handledning. Informanterna berättar att bristande muntlig 

kommunikation kan bero på de olika personliga bakgrunder människor har och en sådan faktor 

kan leda till missförstånd i kommunikationen vilket knyter an till Nilsson och Waldemarssons 

(2016) förklaring, att all kommunikation rör sig både i ett fysiskt och mentalt rum och har ett 

socialt och kulturellt sammanhang eftersom individer har olika tidigare erfarenhet, vilket 

informanterna uppvisar kunskap kring utifrån sina berättelser. 

 

Informanterna berättar hur de själva tar till sig nya lärdomar kring litteratur och genom samtal 

med biblioteksbesökaren får bibliotekarien ny kunskap och kompetens kring böcker och kan 

på så vis vägleda andra låntagare vid andra tillfällen. Nilsson och Waldemarsson (2016) 

poängterar att kommunikation kan betraktas som ett verktyg för hur idéer och kunskap överförs 
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mellan individer och informanterna berättar att de i samtal med låntagare berättar om andra 

böcker eller genres än det som låntagaren själv efterfrågar, vilket informanterna berättar kan ge 

låntagaren en bredare läsupplevelse. 

 

Informanterna framhåller att kroppsspråket är en viktig tillgång vid kommunikation med 

biblioteksbesökare och lyfter hur det medför ännu en dimension till det talade språket, vilket 

underlättar hur informanterna tolkar det som sägs av biblioteksbesökaren. Weiner Thordarson 

(2014) framhåller att kroppsspråk är en tyst kommunikation och lyfter vikten av att kunna läsa 

av andra individers kroppsspråk för att komma vidare i kommunikationen. Nilsson och 

Waldemarsson (2016) beskriver att gester ofta uttrycker känslor eller används för att förtydliga 

det som muntligen sägs och hur de är en del av hur vi kommunicerar med varandra. 

 

Informanterna berättar att muntlig kommunikation på plats i folkbibliotekets lokal med tillgång 

till böcker och digitala hjälpmedel såsom datorer gör det lättare för dem att vägleda och 

instruera biblioteksbesökare med deras förfrågningar jämfört med ett muntligt samtal över 

telefon, vilket knyter an till Säljös (2015) beskrivning av att diverse artefakter möjliggör hur 

arbetet utförs och Kåhre (2015) poängterar att bibliotekens funktion förefaller sig bäst utifrån 

att människor har förmågan att använda dessa artefakter. 

 

Utifrån informanternas berättelser framgår det att flera informations- och 

kommunikationskanaler används i det dagliga arbetet i mötet med besökare, bland annat 

bibliotekens egna hemsidor, Facebook, Instagram och kommunala hemsidor där bibliotekens 

e-postadresser finns tillgängliga, till följd av att olika grupper människor behöver information 

och kontakt via olika kanaler vilket knyter an till det sociokulturella perspektivet där de digitala 

kanalerna kan liknas vid det som Säljö (2015) diskuterar som artefakter, vilka medierar 

individens handlingar. 

 

Informanterna berättar om hur biblioteksbesökare frågar om hur de digitala tjänsterna 

biblioteket erbjuder fungerar och beroende på digital hårdvara, som läsplatta eller mobiltelefon 

vägleder informanterna låntagarna så att de kan orientera sig och hitta manualer på hemsidan 

eller vägleda dem till bibliotekets Facebook-sida. Weiner Thordarson (2014) framhåller att 

bibliotekarier är pedagoger och Nilsson och Waldemarsson (2016) förklarar hur coachning 

genom empowerment kan vara stöttande i en sådan situation, då coachande samtal leder 

individen i sin utveckling och informanterna berättar hur den äldre generationen i större 

utsträckning använder digitala verktyg för sina biblioteksärenden vilket bibliotekarierna tror 

stärker gruppens tekniska självförtroende. Layne och Lee (2001) poängterar att det finns goda 

förutsättningar för god kommunikation genom internetbaserade applikationer och hemsidor 

mellan offentliga organisationer och medborgare. 

 

Utifrån informanternas berättelser kring hur biblioteksbesökare får hjälp och vägledning kring 

digitala informations- och kommunikationskanaler framgår det att folkbiblioteken i Sverige ger 

den tillgång till det som Näringsdepartementet (2017) presenterar i digitaliseringsstrategin där 

visionen är att alla invånare ska vara digitalt delaktiga och ha förtroende för det digitaliserade 

samhället oavsett social bakgrund, ålder och funktionsförmåga. Då informanterna berättar hur 

de vägleder och visar människor från olika grupper tekniska och digitala lösningar, är 

bibliotekarierna en del i det som Rivano Eckerdal och Sundin (2014) diskuterar att 

folkbiblioteken står för omfattande utbildningsinsatser, gentemot exempelvis pensionärer och 

andra grupper i samhället.  
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Informanterna berättar hur folkbiblioteken är en mötesplats för människor och hur viktigt det 

är med en inbjudande miljö och att folkbibliotek som en fysisk plats ska vara välkomnande, 

men ändå inte så välkomnande att det legitimerar ett störande beteende från besökaren. Om 

normer för en institution förändras, förändras även sättet på hur de behandlas och 

folkbiblioteken som fenomen skulle tappa den normen som idag finns för institutionen enligt 

Hedemarks (2005) resonemang om ett störande beteende skulle accepteras på folkbiblioteken. 

 

Vikten av ett trevligt bemötande och att alla ska mötas med värdighet och respekt berättar 

informanterna om i intervjuerna. Enligt utsago bemöter informanterna besökaren genom att 

markera att de ser besökaren och möter denne med ett leende och hälsar med ett hej, vilket 

knyter an till det Weiner Thordarson (2014) påtalar, att bibliotekarien har ansvar för hur denne 

bemöter biblioteksbesökaren på ett professionellt vis och att kommunikationen mellan dem 

fungerar bra. Informanterna berättar att det viktigaste en besökare kan få med sig från ett besök 

på ett folkbibliotek är att denne har blivit trevligt bemött och visad respekt samt erhållit hjälp 

med sitt ärende om det funnits ett sådant för besöket, vilket liknar Weiner Thordarson (2014) 

resonemang om hur bibliotekarier kan ge bekräftelse på att besökaren blir hörd och inleda mötet 

med en positiv attityd. Utifrån informanternas berättelser framgår det att bibliotekarierna med 

tiden lär sig hur de ska bemöta människor som kommer till folkbiblioteken, Weiner Thordarson 

(2014) poängterar att det krävs övning för att bli bra på att bemöta biblioteksbesökare och ger 

förslag på olika bemötandeverktyg som bibliotekarier kan använda sig av för att ge en positiv 

upplevelse av mötet. Även Wheeler och McKinney (2015) menar att de flesta bibliotekarier är 

självlärda i hur de ska bemöta biblioteksbesökarna på ett pedagogiskt sätt. Säljö (2015) belyser 

begreppet appropriering för att förklara hur en individ tar till sig något som någon annan gör 

och på så vis lär sig bibliotekarierna hur de bemöter vissa individer och hur deras eget 

bemötande förändras med tiden inom yrket.  

 

5.1.2 Bibliotekariernas upplevelser av sin kompetens i förhållande till sin folkbildande roll  

Studiens resultat visar hur bibliotekarierna upplever att de har relevant kompetens för att 

bemöta bibliotekets besökare och den egna kompetensen upplevs överlag som relevant men det 

framkommer önskemål om kompetenshöjande medel och ett förslag från bibliotekarier själva 

är mer nätverkande bibliotekarier emellan. Områden som IT och pedagogik anses vara en 

ofullkomlig kompetens hos bibliotekarierna vilka önskar att detta ingår i grundutbildningen för 

bibliotekarieyrket. Studiens resultat visar att bibliotekarierna upplever folkbiblioteken som 

demokratiska, folkbildande och välkomnande institutioner dit alla samhällsmedborgare är 

välkomna, bibliotekarieyrket påminner mycket om ett serviceyrke och bibliotekarierna 

upplever sin egen yrkesroll som meningsfull och betydelsefull.  

 

Utifrån informanternas berättelser i den här studien framkommer det att yrkesrollen som 

bibliotekarie känns extra viktig i dagens informationssamhälle speciellt när det gäller den 

digital delaktigheten, vilket knyter an till Rivano Eckerdal och Sundins (2014) och Novak och 

Wagners (2020) resonemang. Rivano Eckerdal och Sundins (2014) belyser att bibliotekarier 

har en viktig roll som pedagogisk resurs och att en central uppgift i bibliotekariernas arbete är 

att stödja medborgarna i sin utveckling av förmågor, kunskaper och förhållningssätt till medie- 

och informationskunnighet. Genom att folkbiblioteken tillhandahåller datorer och 

internetuppkoppling har samhällsmedborgare, vilka själva inte har tillgång till tekniken eller 

kunskapen om densamma, möjlighet att kommunicera med myndigheter och andra instanser i 

samhället. Chun et al. (2012) belyser att informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 

öppnar upp nya möjligheter i fråga om kommunikationen mellan medborgare och myndigheter. 

Novak och Wagner (2020) påpekar att det är bibliotekarier som utför det stora praktiska arbetet 

med att stärka medborgarna och deras medvetenhet kring sitt eget medieanvändande. 
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Informanterna belyser vikten av sin roll som en resurs i arbetet för att öka den digitala 

delaktigheten bland samhällets medborgare, vilket knyter an till Sveriges digitaliseringsstrategi 

som innebär att alla individer oavsett social bakgrund, ålder och funktionsförmåga, ska erbjudas 

förutsättningar att ta del av digital information och tjänster från det offentliga, samt kunna delta 

på ett likvärdigt sätt i det svenska samhället (Näringsdepartementet, 2017). Kopplingar kan 

även göras till 2§ i bibliotekslagen (SFS 2013:801) som innebär att biblioteken och därmed 

bibliotekarierna genom sin yrkesroll, ska bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning 

samt verka för det demokratiska samhällets utveckling. 

 

Utifrån informanternas berättelser om sin egen upplevda kompetens tyder svaren på att den 

teoretiska kompetensen för yrket befästs till stor del i den grundläggande utbildningen, vilket 

även Morin och Siitari (2017) påtalar i sin studie. Studien som Morin och Siitari (2017) 

genomförde visar att nyexaminerade bibliotekarier erhåller en god teoretisk grund och 

förståelse för verksamheten samt för expertisområdet informationshantering av utbildningen, 

men att kunskaper om hur biblioteksverksamheten fungerar i praktiken samt hur 

bibliotekarierna ska bemöta besökarna saknas och att de nyexaminerade bibliotekarierna 

därmed känner sig osäkra inför yrkesrollen som bibliotekarie. Schwarz (2016) menar att det är 

förmågan att kunna bemöta olika individer som ligger till grund för bibliotekariens yrkesroll, 

då bibliotekarier förväntas klara av en mängd olika ärenden som ligger på väldigt olika nivåer 

menar Schwarz (2016) att bibliotekariernas yrkesroll är utmanande. Även Hed (2002) resonerar 

över bibliotekariernas kompetens och belyser att bibliotekariernas yrkesroll omfattar kunskaper 

över flera fält där pedagogisk kompetens krävs. I den här studien framgår det av informanternas 

berättelser att yrkesrollen som bibliotekarie inte enbart kräver kompetens, utan även handlar 

om att alltid ge besökarna god service och ett gott bemötande, vilket stundtals kan vara 

utmanande för informanterna, i likhet med det Schwarz (2016) och Hed (2002) diskuterar. 

Kopplingar kan även dras till den amerikanska studien där Wheeler och McKinney´s (2015) 

belyser att de flesta bibliotekarierna i USA anser att de är självlärda, då de med tiden har lärt 

sig hur de ska bemöta biblioteksbesökare på ett pedagogiskt sätt, samt att de hade uppskattat 

att lära sig detta under utbildningen. Morin och Siitari (2017) menar att folkbibliotekens 

bibliotekarier förväntas vara förberedda att hjälpa och tillmötesgå hela allmänheten med 

individer från olika målgrupper och att detta kräver flexibilitet och god social förmåga. Morin 

och Siitari (2017) framhåller även i sin studie att studenternas kompetens och trygghet inför 

den framtida yrkesrollen som bibliotekarie skulle stärkas av en modern och relevant utbildning. 

Vidare menar Morin och Siitari (2017) att en utbildning med tydligare verklighetsförankring 

skulle kunna skapa en grundtrygghet inför yrket. Vi ser en samstämmighet mellan Wheeler och 

McKinney´s (2015) och Morin och Siitari´s (2017) resonemang med den här studien, då 

intervjupersonerna uttrycker att utbildningen saknar kunskaper inom exempelvis socialt arbete 

och hur socialt utsatta individer ska bemötas på bästa sätt, vilket tydliggör det faktum att 

grundutbildningen skulle kunna vara i behov av att utvecklas och kompletteras. 

 

Det råder en viss diskrepans mellan resultaten från den här studiens resultat och den 

enkätstudien som Statens medieråd (2019) sammanställde år 2018, angående MIK-begreppets 

etablering inom den högre utbildningen. Enligt Statens medieråd (2019) är MIK-begreppet väl 

etablerat inom den högre utbildningen, speciellt inom utbildningarna i biblioteks- och 

informationsvetenskap. I den här studien framkommer det att kunskaperna om MIK inte 

erhållits specifikt genom utbildning. Informanterna belyser att kompetens inom MIK istället 

erhålls genom det dagliga arbetet, då bibliotekarierna arbetar för att främja digital delaktighet, 

som enligt (Svensk biblioteksförening, 2019) grundar sig i folkbibliotekens demokratiuppdrag. 

Demokrati och medieanvändning har ett nära samband och som Alneng (2017) och Wilson et 

al. (2011) menar är kompetens inom MIK en förutsättning för att alla individer i samhället ska 
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kunna ta del av sin yttrande- och informationsfrihet till fullo. Näringsdepartementet (2017) 

menar att folkbiblioteken har en viktig roll i arbetet för att nå visionen om ett hållbart 

digitaliserat Sverige, där alla individer är lika digitalt delaktiga, vilket även framkommer i den 

här studien. Informanterna i den här studien belyser vikten av bibliotekariernas kompetens för 

att kunna bistå samhällets medborgare med hjälp att tolka diverse typer av ärenden, som till 

exempel beslut från olika myndigheter.  

 

Utifrån intervjupersonernas utsagor kan det ibland vara svårt att avgöra hur mycket man i rollen 

som bibliotekarie får hjälpa besökarna med, speciellt vid ärenden som rör olika myndigheter, 

vilket knyter an till det Schwarz (2016) menar att bibliotekarier förväntas klara av en mängd 

olika ärenden som ligger på väldigt olika nivåer. Ohlsson (2007) beskriver att en kompetent 

bibliotekarie ska ha gedigen kunskap kring yrket och dess metoder samtidigt som denne måste 

ha en pedagogisk förmåga och en medvetenhet rörande de etiska riktlinjerna för yrkesområdet, 

vilket synliggörs i informanternas berättelser om den övergripande policy som bibliotekarierna 

följer i sin yrkesroll. Informanterna framhåller att de får informera om ärendet men inte lösa 

ärendet praktiskt åt besökaren, vilket kan relateras till resonemanget som Hed (2002) framför, 

att bibliotekarier arbetar med att handleda besökarna i allt större utsträckning. Även Gärdén et 

al. (2006) framhåller att bibliotekariernas yrkesroll har blivit mer av en slags handledare i en 

lärandeprocess för informationssökning, än att i huvudsak förmedla litteratur. I den här studien 

framkommer det att den handledande yrkesrollen kan vara en utmaning i bibliotekariernas 

dagliga arbete. 

 

Informanterna i studien framhåller att kompetenshöjning är en viktig del för bibliotekariernas 

yrkesroll och för folkbibliotekens roll som samhällsbärande verksamhet i samhället. Utifrån 

intervjupersonernas utsagor är det dock en utmaning att få till en kontinuerlig 

kompetenshöjande utbildning, främst på grund av tidsbrist. Näringsdepartementet (2017) 

menar att digital kompetens behövs om folkbiblioteken ska kunna följa utvecklingen i 

samhället, Rivano Eckerdal och Sundin (2014) menar att folkbiblioteken behöver hålla sig 

relevant för att kunna behålla allmänhetens stora förtroende och sin unika ställning i samhället. 

 

I intervjupersonernas berättelser framkommer det att bibliotekariernas kompetens stärks genom 

att delta i nätverk och nätverksträffar med kollegor inom samma yrkesområde. Att delta i 

nätverk och att samarbeta med sina kollegor går i linje med det sociokulturella perspektivet där 

kommunikation enligt Säljö (2015) berikar människor genom andras erfarenheter. Schwarz 

(2016) liknar biblioteket vid ett eget litet miniatyrsamhälle där olika grupper och intressen möts 

och konfronteras dagligen, vilket även knyter an till informanternas berättelser om att 

allmänbildning och att det personliga intresset stärker kompetensen i yrkesrollen som 

bibliotekarie. Utifrån informanternas berättelser framgår det att folkbiblioteken förutom att 

främja läslust även ska tillhandahålla information och tekniska hjälpmedel för 

informationsinhämtning, för att människor ska ha möjlighet till att själva göra sig en 

uppfattning om något, samt ha möjligheten att själva ta ställning i olika demokratiska frågor. I 

anknytning till det Kåhre (2015) uttrycker kan detta tyda på att bibliotekarier är en del av en 

inlärningsprocess och kan ses som en pedagog som främjar demokratin. Byrne (2018) 

poängterar att bibliotekarier tar sådant pedagogiskt ansvar i allt högre grad vilket också denna 

studie visar. Informanternas berättelser visar hur de tycker att folkbiblioteken har ett mycket 

viktigt samhälleligt uppdrag beträffande folkbildning vilket knyter an till bibliotekslagen, att 

folkbiblioteken ska öka kunskap, lärande och delaktighet i kulturlivet (Svensk 

biblioteksförening, 2019). Informanterna belyser hur viktigt deras arbetet är med den 

läsfrämjande delen som börjar redan med sagostunder för de minsta besökarna och Rivano 

Eckerdal och Sundin (2014) poängterar att bibliotekarier har en viktig läsfrämjande roll och att 
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de är en effektiv resurs för individernas läs- och skrivförmåga. Även Alneng (2017) belyser att 

bibliotekariers kunskaper och arbete kan bidra till en grundläggande medie- och 

informationskunnighet hos allmänheten. Informanterna i denna studie berättar att de tycker att 

deras egen yrkesroll och arbetsinsats är en viktig del i samhället och att folkbiblioteken i 

Sverige har ett brett syfte med bland annat det läsfrämjande arbetet och det folkbildande arbetet. 

Informanterna berättar om hur de instruerar biblioteksbesökare kring både informationssökning 

och datorkunskap samt uppmuntrar till läsning av litteratur.  

 

I informanternas berättelser framkommer det hur de bistår med assistans kring utskrifter och 

skanning av biblioteksbesökarnas diverse handlingar och att folkbiblioteken tillhandahåller 

datorer och annan teknik för att möta allmänhetens allt mer digitala behov, vilket kan kopplas 

till det Rivano Eckerdal och Sundin (2014) resonerar kring, att folkbiblioteken ger allmänheten 

tillgång till nödvändiga digitala och tekniska lösningar. Rivano Eckerdal och Sundin (2014) 

belyser att bibliotek och bibliotekarier har en stor betydelse för medborgarna och deras 

kunskaper om medielandskapet då information går från tryckt media till digital form. Dock 

poängterar Rivano Eckerdal och Sundin (2014) att bibliotekarier även bidrar till olika 

utbildningsinsatser, exempelvis gentemot pensionärer och andra grupper i samhället som har 

behov av hjälp med dessa tekniska lösningar och informanterna i denna studie berättar hur äldre 

personer och nysvenskar får mycket hjälp och assistans vid användandet av folkbibliotekets 

datorer och att bibliotekarierna arbetar för att alla ska vara digitalt delaktiga i samhället. Säljö 

(2015) diskuterar hur människan är en hybridvarelse som lär sig och arbetar med hjälp av 

artefakter, nya tekniska hjälpmedel skapar nya villkor för hur arbetet utförs och information 

söktes tidigare på andra vis mot hur dagens informationshämtning görs. Genom att praktiskt 

lära ut hur digitala hjälpmedel fungerar berättar informanterna att de visar eller berättar för 

låntagaren hur en dator startas upp eller hur mejl fungerar, eller hur en applikation laddas ned 

till mobiltelefonen, vilket speglar Säljös (2015) resonemang om appropriering. Genom att 

låntagaren tar del av det bibliotekarien visar och att låntagaren sedan får bekanta sig med, 

använda och därefter behärska artefakten, det vill säga, det digitala hjälpmedlet, har ett lärande 

skett. Informanterna berättar även att de hjälps åt på arbetsplatsen för att bemöta låntagare 

utifrån den personliga erfarenheten och kompetensen samt den individuella dagsformen och 

individens humör. En bibliotekarie kan passa bättre än en annan vid till exempel ett möte med 

en arg låntagare, och en annan bibliotekarie vid ett mer IT-baserat möte med en låntagare 

berättar informanterna. Weiner Thordarson (2014) belyser att bibliotekarier behöver vara 

kreativa då alla situationer och individer är olika och det gäller att ha förmåga att improvisera 

och kunna läsa av en situation eller individ för att ge ett gott bemötande.  

 

5.1.3 Nackdelar respektive fördelar bibliotekarierna upplever med en alltmer digitaliserad 

biblioteksverksamhet 

Utifrån studiens resultat framgår vilka nackdelar respektive fördelar bibliotekarierna lyfter med 

en alltmer digitaliserad biblioteksverksamhet. En nackdel som framkommer i studien är att den 

digitala tekniken kan vara svår att hänga med i och att bibliotekarierna kan uppleva detta som 

utmanande då deras kompetens bör vara uppdaterad för att de på bästa sätt ska kunna bistå 

biblioteksbesökarna med hjälp med de digitala verktygen. Kåhre (2015) poängterar att 

biblioteksbesökare kan behöva hjälp från en bibliotekarie i sin informationssökning och 

besökares kognitiva förmåga att använda sig av de tekniska artefakterna ställer krav på 

bibliotekarier, vars uppgift är att uppdatera och utveckla de redskap som biblioteken erbjuder 

besökarna. En annan nackdel med en alltmer digitaliserad biblioteksverksamhet som 

bibliotekarierna lyfter, är att språkbruket hos vissa låntagare är hårdare i den digitala 

kommunikation, vilket ibland påverkar bibliotekarierna känslomässigt. Allmänheten i Sverige 

hyser ett mycket stort förtroende för folkbiblioteken enligt Rivano Eckerdal och Sundin (2014) 
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och Hedemark (2005) diskuterar de normer som finns kopplade till folkbiblioteken och dess 

användare och menar att dessa begränsar en individs beteende inom institutionen. Att den 

digitala kommunikationens språkbruk ligger utanför de normer som Hedemark (2005) 

diskuterar kan bero på hur låntagarna använder sitt språk på internet i övrigt. Då 

kommunikation ses som en process i ett socialt sammanhang och Nilsson och Waldemarsson 

(2016) belyser att all kommunikation sker i både ett fysiskt och mentalt rum samt har ett socialt 

och kulturellt sammanhang. De normer som gäller på ett bibliotek och i dess fysiska rum är 

inte samma som i det digitala rummet, då personerna för kommunikationen inte är i samma 

fysiska eller mentala rum som Nilsson och Waldemarsson (2016) förklarar. 

 

Fördelar som nämns är att låntagare själva i en allt mer utsträckning använder de digitala 

tjänsterna som folkbiblioteken erbjuder, och att fler biblioteksbesökare vågar använda digitala 

hjälpmedel för boklån som till exempel självbetjäningsautomaten. Att biblioteksbesökare får 

lära sig använda de digitala tjänsterna och de digitala hjälpmedlen på folkbiblioteken, bidrar 

till att den digitala kompetensen ökar bland samhällsmedborgarna, vilket enligt 

Kulturdepartementet (2017) är en förutsättning för att uppnå digital delaktighet i ett 

demokratiskt samhälle. Andra fördelar som bibliotekarierna lyfter är att folkbiblioteken med 

hjälp av de digitala informations- och kommunikationskanalerna når ut till en större publik 

vilket kan betraktas som främjande för samhället i stort, då digital jämlikhet i samhället nämns 

som en viktig aspekt i studien presenterad av Blomgren (2019). Att bibliotekarierna hjälper 

besökare med digitala ärenden ses både som positivt och stundtals även utmanande för 

informanterna, detta kan spegla hur ett sociokulturellt lärande sker via kommunikationen 

mellan besökaren och bibliotekarien, då det är i interaktion med andra som lärandet uppstår 

enligt Säljö (2015).  

 

5.2 Metoddiskussion  

5.2.1 Forskningsansats och studiedesign 

Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning tenderar att vara en mer öppen forskningsstrategi 

än den kvantitativa forskningen då den kvalitativa forskningsstrategin inte kan beskrivas utifrån 

väl avgränsade och statiska faser i forskningsprocessen. Den kvalitativa forskningen anpassas 

enligt Bryman (2011) efter hur saker och ting utvecklas under de olika faserna genom hela 

forskningsprocessen. Genom att intervjupersonernas utsagor innehöll fler aspekter av 

problemområdet, än vad de tidigare framtagna teorier och tidigare forskning redogjorde för 

utökades litteratursökningarna, dels genom kontinuerliga litteratursökningar under hela 

arbetsprocessen, dels genom att kombinera nyckelorden, samt genom att använda ytterligare 

nyckelord i sökningarna. Att ha genomfört litteratursökningar kontinuerligt under hela 

arbetsprocessen stärker studiens kvalitet, vilket är en fördel för uppsatsens tillförlitlighet som 

slutlig produkt. Denna arbetsprocess medför dock att texten omarbetas i stor omfattning, vilket 

kan vara något av en nackdel utifrån en tidsaspekt då studien utgörs av en specifik tidsram. 

Enligt Bryman (2011) kritiseras kvalitativa metoder för att vara alltför subjektiva i den mening 

att det i för stor utsträckning råder ostrukturerade uppfattningar om vad som är betydelsefullt 

och relevant att undersöka i studien. På grund av den kvalitativa metodens ostrukturerade 

arbetsform anses det även vara svårt att replikera studien, dels på grund av valet av de 

inriktningar som studien fokuserar på, dels med anledningen av att tolkningarna i studien 

påverkats subjektivt enligt Bryman (2011).  

 

Larsen (2009) belyser hur det är omöjligt att helt ut vara objektiv som forskare och påminner 

om att alla individer har en individuell ingång när denne utför en studie, vilket påverkar både 

metod och analys av insamlat material. Målet för denna studie har varit att utföra studien så 
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objektivt som möjligt trots uppsatsförfattarnas förförståelse och förkunskaper. Då 

intervjuguiden i denna studie formulerats innan det empiriska arbetet påbörjats i studien, 

synliggörs det faktum att förförståelsen och förkunskaperna inte har kunnat förbises helt. För 

denna studie hade det dock varit svårt att besvara syfte och frågeställningarna samt uppnå 

teoretisk mättnad utan att ha utformat en intervjuguide i förhand.  

 

5.2.2 Urval  

Huruvida ett strategiskt urval för studien uppnåddes kan diskuteras då kontakt med en specifik 

kontaktperson inte etablerades, och en allmän förfrågan om intervjupersoner skickades till 

respektive biblioteks officiella e-postadress. Med förfrågan av informanter bifogades ett 

informationsbrev om studien, vilket motsvarar den forskningsetiska principen om 

informationskravet. Strategin med en allmän förfrågan via e-post resulterade i att de 

informanter som själva var intresserade av att delta i studien anmälde sitt intresse att delta, 

vilket medför att en kombination av strategiskt urval och snöbollurval använts i den här studien. 

Att intervjupersoner med specifika egenskaper för det studerade problemområdet deltog i 

studien kan bekräftas, vilket Alvehus (2019) syftar till strategiskt urval. Det strategiska urvalet 

uppnåddes såtillvida, att utifrån studiens syfte och frågeställningar, består urvalet av 

informanter, vilka arbetar som bibliotekarier och biblioteksassistenter inom folkbibliotekens 

verksamhet, samt att studien syftar specifikt till att erhålla bibliotekariernas upplevelser av sin 

folkbildande roll och kommunikation med biblioteksbesökare. 

 

5.2.3. Intervjuguide och intervjuer  

Det finns både fördelar och nackdelar med semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden för 

denna studie utformades för intervjuer med öppna frågor, vilket kräver mer tidsutrymme att för 

informanterna att svara på. Varje enskild intervju planerades att ta runt 30 minuter i anspråk. 

Den planerade tiden överskreds vid flera tillfällen då informanterna tilläts tala fritt. Bryman 

(2011) nämner en fördel med öppna frågor och att fritt svarsutrymme ger en mer nyanserad 

bild då informanternas utsagor inrymmer mer uttömmande svar. En nackdel för ett sådant 

tillvägagångssätt är tidsåtgången som krävs, både för intervjuerna och för transkriberingarna 

enligt Bryman (2011). Om en pilotintervju hade genomförts, vilket Larsen (2009) 

rekommenderar, hade intervjuguiden kunnat omarbetats med syftet att hålla en mer strikt 

tidsplan. 

 

Intervjuerna i studien genomfördes via telefonsamtal på grund av Fohm:s allmänna råd om att 

hålla fysiskt avstånd till andra människor (Folkhälsomyndigheten, 2020), vilket utformats till 

följd av rådande coronapandemin. Då intervjupersonerna i samtalets början informerades mer 

detaljerat om studien och dess syfte samt att informanterna gav sitt samtycke till att intervjuerna 

fick spelas in, anser vi att både informationskravet och samtyckeskravet har uppnåtts för den 

här studien. Genom att intervjuerna genomfördes via telefon, saknas den del som Larsen (2009) 

benämner som ett möte ansikte mot ansikte, vilket leder till att intervjuaren går miste om icke-

verbal kommunikation och möjligheten till att läsa av informantens ansikte och minspel, samt 

gester och kroppshållning under intervjun. Intervjuaren går även miste om den mer personliga 

kontakten enligt Larsen (2009) som annars kan etableras vid ett fysiskt möte. Patel och 

Davidsson (2011) menar dock att telefonintervjuer till viss del kan betraktas som personliga då 

båda parter har möjlighet att ställa frågor, följdfrågor och förtydliga under intervjuns gång, 

vilket resulterar i att intervjun mer liknar ett samtal över telefon. Larsen (2009) rekommenderar 

samtalsintervju som metod då ett fylligare svar kommer från informanten som då har möjlighet 

att tala fritt utifrån ställda frågor. 
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En fördel som Larsen (2009) tar upp angående kvalitativa intervjuer är att bortfallet minimeras 

då intervjupersonen sitter framför intervjuaren, det är enklare att ignorera frågor i ett 

frågeformulär, som exempelvis används vid kvantitativa undersökningar. Larsen (2009) menar 

även att det sker färre bortfall då de flesta informanter kommer till intervjun, även om den sker 

under digitala former. I den här studien är bortfallet inte aktuellt då intervjuer genomförts med 

alla informanter som anmält intresse att delta. En nackdel vilket Larsen (2009) menar kan 

uppstå under kvalitativa intervjuer är intervjuareffekten, vilket innebär att intervjuaren själv 

eller metoden i sig kan påverka intervjuresultat (Larsen, 2009) Då telefonintervjuer genomförts 

i den här studien finner vi ingen framträdande intervjuareffekt då intervjupersonen inte kunnat 

påverka informanten med sitt kroppsspråk eller gester, vilket är fördelaktigt för den här studien. 

En annan fördel med att utföra telefonintervjuer, vilket Bryman (2011) poängterar är att 

informanten inte läser in annat än vad som faktiskt sägs under samtalet då denne inte har 

möjlighet att uppfatta intervjuaren och dess egenskaper så som ålder eller etnicitet. En nackdel 

är att intervjuaren i sin tur inte kan läsa av informantens minspel för att möta eventuell 

osäkerhet under intervjun enligt Bryman (2011). Trots att vi som intervjuare inte kunde se 

informanternas kroppsspråk och ansiktsuttryck under intervjuerna kunde vi dock höra deras 

tonfall och språkbruk, vilket vägledde oss under intervjuerna när och hur frågor och följdfrågor 

kunde ställas. Larsen (2009) belyser att intervjuaren erhåller mer uttömmande svar genom att 

ställa följdfrågor, vilket ger ytterligare analysmaterial då svaren kan fördjupas samt att 

intervjupersonen får tala fritt och därmed förklara hur denne menar Larsen (2009). Följdfrågor 

har för den här studien genererat mer analysmaterial vilket har ökat chanserna att finna fler 

gemensamma teman. Bryman (2011) lyfter att en telefonintervju mister sin effektivitet om den 

är längre än 20-25 minuter lång, vi vill dock påstå att svaren inte hade varit lika informativa 

och fylliga om telefonintervjuerna hade varit kortare än 30 minuter. Enligt Larsen (2009) är 

kvalitativa intervjuer mer tidskrävande att genomföra då studien oftast har en begränsad 

tillgång till tid, detta gäller denna studie då en förutbestämd tidsram varit viktig att förhålla sig 

till. Att genomföra denna studie med en kvantitativ datainsamlingsmetod i form av enkäter hade 

dock begränsat möjligheterna att fånga upp intervjupersonernas upplevelser (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Genom att följa uppsatta regelverk för studien och ställa kontrollfrågor 

under intervjuerna stärks studiens trovärdighet och då flera informanter ingått i studien höjs 

trovärdigheten ytterligare. Hade det funnits mer tid för studien skulle en kvalitativ 

triangulering, vilket Bryman (2011) förklarar att använda flera metoder för studien, varit aktuell 

för att höja studiens trovärdighet ännu mer, ett exempel hade varit att använda observationer, 

vilket dock inte varit möjligt för denna studie på grund av den rådande coronapandemin. 

 

5.2.4 Bearbetning och analys  

Då intervjuerna tog olika lång tid och inrymmer flera öppna frågor med omfattande svar har 

transkriberingarna i några fall varit mer tidskrävande än andra och tidvis påfrestande då studien 

hade en förutbestämd tidsplan att följa. Alla intervjuer transkriberades ordagrant för att stärka 

pålitligheten för studiens analysmaterial, vilket bidrar till hög kvalitet för de transkriberade 

intervjuerna. För att stärka studiens pålitlighet har även ett kollegialt korrekturläsande och 

granskning av metodval skett under hela arbetets gång vilket Bryman (2011) rekommenderar. 

Att använda utomstående granskare för en kvalitativ studie är enligt Bryman (2011) ett 

krävande tillvägagångssätt, för denna studie kan handledaren betraktas som en neutral 

granskare under arbetets gång samt även de studiekollegor som agerat opponenter vid 

uppsatsseminariet för den slutliga uppsatsprodukten.  

 

Genom att använda tematisk analysmetod för denna studie används informanternas egna ord 

och Bryman (2011) belyser hur denna form av analys genererar en mycket noggrann 

genomläsning av transkriberingarna, vilket medför en stor förståelse för det som informanterna 
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berättat. För denna studie har målet varit att presentera ett fylligt resultat trots att studien 

innefattar informanter inom en specifik gruppering och Bryman (2011) påpekar att ett fylligt 

resultat från en kvalitativ studie mycket väl kan utgöra en databas för andra externa studier. 

Dock lyfter Bryman (2011) att det kan vara svårt att bedöma överförbarheten i en kvalitativ 

studie med unika kontextuella betydelser för informanterna. Då denna studie innefattar 

bibliotekarier kan det vara svårt att fullt ut använda resultatet i en vitt skild yrkeskår, däremot 

skulle resultatet kunna vara applicerbart i en studie med liknande yrkesbeskrivning. Så långt 

det varit möjligt har vi som uppsatsskrivare medvetet försökt förhålla sig neutrala i sina 

värderingar gällande informanterna och deras berättelser samt den teoretiska inriktningen vilket 

Bryman (2011) rekommenderar. Trots att vi som uppsatsförfattare haft ett gediget intresse för 

den studerade verksamheten och yrkeskåren som sådan har vi inte låtit personliga intressen 

spegla vårt arbete vilket Bryman (2011) menar stärker möjligheten att styrka och konfirmera 

studien. För denna studie finns en medvetenhet om att förkunskaper och förförståelse kan ha 

färgat tolkningen av informanternas utsagor. 

 

Allt insamlat material rörande studien har förvarats på ett sådant sätt att endast 

uppsatsförfattarna haft åtkomst till det, vilket följer den forskningsetiska principen om 

nyttjandekravet. Fördelen med att arbeta i Google Dokument (2020) var att båda 

uppsatsförfattarna har kunnat bearbeta och uppdatera texten gemensamt i realtid. Nackdelen 

har varit att texten förflyttats på ett för den ena parten oväntat sätt när båda arbetat med texten 

samtidigt, vilket stundtals har varit utmanande. För att säkerställa att utskrifterna av materialet 

som gjorts under arbetets gång verkligen följt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, har 

materialet förvarats utan tillgång för obehöriga och därefter förstörts i en dokumentförstörare. 

Då inspelningarna av intervjuerna raderades direkt efter transkriberingen färdigställts anser vi 

att konfidentialitetskravet uppnåtts vid denna hantering av analysmaterialet.  

 

5.3 Sammanfattande slutsatser 
Syftet med studien är att, med utgångspunkt i folkbibliotekens demokratiska roll och funktion 

i samhället, undersöka bibliotekariers upplevelser av kommunikation med biblioteksbesökare 

och sin folkbildande roll i en allt mer digitaliserad biblioteksverksamhet. 

 

Studiens första frågeställning handlar om hur bibliotekarierna upplever den dagliga 

kommunikationen med sina besökare. Studiens resultat visar att bibliotekarierna upplever 

kommunikationen med besökarna som en väldigt viktig del av bibliotekariers dagliga arbete 

och att ett gott bemötande är av stor vikt, både i det fysiska och det digitala rummet. Därmed 

görs slutsatsen att bibliotekariers professionella bemötande förenklar den dagliga 

kommunikationen med biblioteksbesökare.   

 

Studiens andra frågeställning handlar om hur bibliotekarierna upplever sin kompetens i 

förhållande till sin folkbildande roll. Studiens resultat visar att bibliotekarierna upplever att de 

har relevant kompetens för yrket men att grundutbildningen saknar ämnesområden som 

pedagogiskt bemötande och IT. Därmed görs slutsatsen att utbildningen skulle kunna behöva 

kompletteras med kunskaper inom dessa områden, för att stärka bibliotekariers kompetens 

ytterligare inför yrket som bibliotekarie. 

 

Studiens tredje frågeställning handlar om fördelar respektive nackdelar med en alltmer 

digitaliserad biblioteksverksamhet. Studiens resultat visar att bibliotekarierna upplever 

övervägande fördelar. Nackdelar som tas upp är att den digitala tekniken kan vara svår att hänga 

med i och att bibliotekarier kan uppleva detta som utmanande då deras kompetens bör vara 

uppdaterad, samt att den digitala kommunikationen kan upplevas som hård. En slutsats som 
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kan dras av detta är att bibliotekarier kontinuerligt måste hålla sig ajour inom IT och att de 

samhälleliga normer som råder inom det fysiska rummet som biblioteket utgör, inte följs på 

samma sätt i det digitala rummet. Fördelarna med en alltmer digitaliserad biblioteksverksamhet 

är att en större publik kan nås och att fler därigenom får möjlighet att ta del av bibliotekens 

utbud och tjänster. Därmed görs slutsatsen att en alltmer digitaliserad biblioteksverksamhet 

bidrar till att den digitala delaktigheten bland medborgarna ökar i samhället.  

 

Avslutningsvis, att folkbiblioteken har anpassat och utvecklat verksamheten och att 

förändringen av bibliotekariers yrkesroll, från litteraturförmedlare till resurs för 

informationssökning, tyder på att en allt mer digitaliserad biblioteksverksamhet är en positiv 

utveckling för såväl biblioteksväsendet som för samhällets medborgare, speciellt under rådande 

omständigheter med en världsomspännande pandemi. 

 

Vårt bidrag till forskningen resulterar i en förståelse för hur folkbiblioteken, som en mötesplats 

samt en plats för informationsinhämtning, samspelar med medborgarna i samhället. Studien 

bidrar även till en större förståelse för hur informationsinhämtning och kommunikation sker 

inom kontexten folkbibliotek i ett modernt och ett allt mer digitaliserat samhälle. Studien är 

relevant då flera aspekter i studiens resultat skulle kunna användas inom grundutbildningen för 

bibliotekarier samt vid planering av internutbildningar och kompetenshöjande medel inom 

biblioteksväsendet i Sverige. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att genomföra studien när normalläge råder i samhället. Ett annat 

intressant studieområde för vidare forskning skulle vara att undersöka vilka effekterna blir av 

den rådande coronapandemin gällande folkbibliotekens verksamhet. Hur folkbiblioteken och 

bibliotekarier påverkas av en pandemi över tid. Det vill säga, hur utvecklingen av olika 

lösningar för att folkbiblioteken ska kunna bedriva sin verksamhet hanteras under och efter en 

pandemi samt om dessa lösningar blir tillfälliga eller om de befästs till mer varaktiga inslag i 

verksamheten. I en sådan studie skulle det vara intressant att få ytterligare förståelse för hur 

bibliotekarier upplever sin egen kompetens och då framför allt kring den digital 

kommunikation och digitala hjälpmedel i det dagliga arbetet med att bistå låntagarnas behov 

av litteratur och kultur under en pandemi med nationella och/eller lokala 

restriktioner/nedstängningar. Likt denna studie skulle även en framtida studie kunna använda 

kvalitativa intervjuer till grund för analysmaterial, dock skulle en fördel vara att träffa 

informanterna ansikte mot ansikte. Som en vidare forskningsmetod skulle en etnografisk 

observationsstudie vara intressant där forskaren följer bibliotekarien i dennes dagliga arbete 

även om den metoden betraktas som ytterligare tidskrävande.  

 

5.5 Slutord 

Det har varit speciellt att skriva uppsats under rådande tider, det vill säga under en tid med en 

global pandemi med allt vad det innebär för samhället i stort. De rådande omständigheterna har 

eventuellt medfört att vi inte fångat upp det resultat som vi annars kanske hade funnit, 

exempelvis i intervjusituationen, då mötet med informanterna skett digitalt istället för fysiskt. 

Å andra sidan har olika tekniker och lösningar utvecklat kunskaper som vi annars kanske inte 

hade erhållit i ett normalläge. 
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BILAGA 1. MISSIVBREV 
 

Hej,  

Vi är två studenter vid Linköpings Universitet som skriver en kandidatuppsats inom ämnet 

pedagogik. Vi vill för vår kandidatuppsats intervjua bibliotekarier om kommunikationen 

mellan bibliotekarier och biblioteksbesökarna.  

  

Syftet med studien är att undersöka bibliotekariers upplevelser av kommunikation med 

biblioteksbesökare och sin folkbildande roll i en allt mer digitaliserad biblioteksverksamhet. Vi 

önskar därför få kontakt med bibliotekarier som kan vara intresserade att ingå i vår studie.  

  

Intervjuerna planeras till ett enskilt tillfälle per person och beräknas ta cirka 30-40 min. 

Intervjuerna spelas in digitalt för att sedan transkriberas och det är enbart vi som intervjuar som 

har tillgång till allt material som används för studien. Alla personuppgifter och allt material 

hanteras konfidentiellt genom hela uppsatsskrivandet. När kandidatuppsatsen är skriven och 

godkänd raderas allt material rörande intervjuerna. 

  

Vi har för avsikt att utföra intervjuer under vecka 46-48 men kan sträcka oss längre om behovet 

finns. I rådande situation föredras digitala intervjuer eller telefonintervjuer, vi anpassar oss 

självklart efter era möjligheter att ingå i vår studie.  

  

Om du och/eller en kollega vill delta i vår studie om kommunikationen mellan bibliotekarier 

och biblioteksbesökarna så skicka oss ett mejl så bokar vi en tid för intervju när det passar 

dig/er. Under rådande omständigheter uppskattar vi verkligen om ni tog er tid för en intervju.  

  

Har du/ni några frågor eller vill få ytterligare information kring vår studie är du/ni varmt 

välkomna att kontakta oss.  

  

Med vänliga hälsningar  

Jenny Fjellström & Linda Halvarsson  

   

Jenny Fjellström  

E-post: .jenfj251@student.liu.se  

Mobil: 073-650 78 44  

   

Linda Halvarsson  

E-post: linha415@student.liu.se  

Mobil: 070-212 24 87 

  



 

 

BILAGA 2. INTERVJUGUIDE 
 

Först presenterar vi oss och vår utbildning, sedan berättar vi om studiens syfte och de etiska 

riktlinjerna som vi följer samt ber om samtycke till att intervjun spelas in. 

 

 

Bakgrund 
 

Hur många år har du arbetat i branschen? 

 

Vilken utbildningsnivå har du? 

 

Har du någon spetskompetens? 

 

Vilken avdelning arbetar du på? 

 

 

Tema 1: Dagens folkbibliotek 
 

1. Hur ser du på folkbibliotekens roll i dagens samhälle? Vad/hur/varför 

 

2. Vilken är folkbibliotekens centrala uppgift i samhället enligt dig? Vad/hur/varför? 

 

3. Arbetar alla bibliotekarier med samma typ av arbetsuppgifter inom bibliotekets 

verksamhet? I så fall, vilka? 

 

4. Beskriv ert kundunderlag, vilka är det som besöker er verksamhet? 

 

5. Vilka är de mest vanliga ärendena som era besökare vill ha hjälp med? 

 

6. Vilka är de mest ovanliga ärendena som era besökare vill ha hjälp med? 

 

7. Hur ser ert samarbete ut med andra bibliotek? 

 

8. Hur ser du på den digitaliserade utvecklingen av folkbiblioteken? 

 

9. Vad anser du om ramverket för biblioteket gällande de tjänster som besökarna efterfrågar? 

 

10. Vad är viktigast för dig att besökaren får med sig från ett besök på biblioteket? 

 

11. Avslutningsvis, är det något mer du vill berätta om, kring dagens folkbibliotek? 

 

 

Tema 2: Kommunikation 
 

1. På vilka olika sätt kommunicerar ni med era besökare? Vad/hur/varför? 

 

2. Vad använder ni för informationskanaler i det dagliga arbetet? Vad/hur/varför? 

 



 

 

3. Skiljer sig den fysiska respektive den digitala kommunikationen med era besökare? I så 

fall, på vilket sätt? 

 

4. Hur når ni ut till era besökare via de digitala plattformarna? Vad/hur/varför 

 

5. Har du och dina kollegor olika sätt att kommunicera på vid olika tillfällen och/eller med 

olika besökare? Vad/hur/varför? 

 

6. Hur upplever du den allt mer digitala kommunikationen med besökarna? 

 

7. Upplever du en ökning eller minskning i besökarnas kommunikation med dig i och med 

sina besök på ditt bibliotek? Vad/hur/varför? 

 

8. Hur arbetar du med att nå ut med fysiska respektive digitala medier? Vad/hur/varför? 

 

9. Hur ser det dagliga arbetet ut med att presentera bibliotekets utbud för era besökare, både 

fysiskt och digitalt? Vad/hur/varför? 

 

10. Arbetar du på olika sätt med olika målgrupper såsom småbarnsföräldrar, ungdomar, 

vuxenstuderande eller seniorer i din kommunikation? Vad/hur/varför? 

 

11. Avslutningsvis, är det något mer du vill berätta om, kring arbetet med kommunikationen 

mellan biblioteket och era besökare? 

 

 

Tema 3: Kompetens 
 

1. Har ni bibliotekarier på din arbetsplats olika spetskompetenser? I så fall, vilka? 

 

2. Upplever du att du har den kompetens som krävs för att kunna tillgodose besökarnas alla 

behov? 

 

3. Upplever du att du har tillgång till kompetenshöjande utbildning på arbetsplatsen? I så fall, 

vilka? 

 

4. Har du några exempel på kompetenshöjande medel ni har använt på er arbetsplats? I så fall, 

vilka? 

 

5. Avslutningsvis, är det något mer du vill berätta om, gällande din egen yrkeskompetens? 

 

 

 

 

- Tack för att du tog dig tid att delta i studien! 


