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Abstract 
A series of problems arise when the world becomes increasingly digital. When society and its 
supporting services move from physical meetings to the digital arena, individuals with lacking 
digital competences risk being excluded. Due to this democracy problem the Swedish public 
libraries have been assigned one part of the responsibility to convey knowledge regarding 
information technology. In previous studies it has been found that there are uncertainties in 
how this commission is to be interpreted, that the librarians are lacking digital competences 
for fulfilling this task and that the library also has an important societal role to play in these 
issues. This interview study conducted within the Stockholm region has been designed to 
investigate the librarians’ views on the challenges posed by this commission, as well as 
applying the theoretical framework DigComp to explore which digital competences are 
related to library visitors’ digital needs. The theoretical analysis of this study shows that the 
visitors’ digital needs relate to all of the competences presented in DigComp in various 
degree. This knowledge can help to express which competences relate to the needs of visitors, 
identify the digital competences that library staff may need to possess and contribute to the 
decision-making process regarding what the mission within the digital field should include. 
The thematic analysis of the study shows that the interviewed librarians in part do not have 
the time, interest or digital and educational competences required to complete the assignment 
commissioned to the public libraries. It can therefore also be seen as paradoxical that this 
profession of librarians has been assigned to this specific task. 
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Sammanfattning 
En rad problem uppstår när världen blir allt mer digitaliserad. När samhället och dess bärande 
tjänster förflyttas från det fysiska mötet till den digitala arenan riskerar människor med 
bristande digitala kompetenser att bli exkluderade. I och med detta demokratiproblem har 
biblioteken tilldelats en del av ansvaret för att arbeta med dessa frågor genom uppdraget som 
kunskapsspridare inom IT. I tidigare studier har det framkommit att det finns oklarheter i hur 
detta uppdrag ska tolkas, att det finns bristande digitala kompetenser för att utföra uppdraget, 
samt att biblioteket har en viktig samhällelig roll i dessa frågor. Denna intervjustudie utförd i 
Stockholmsregionen har haft för avsikt att undersöka bibliotekariers syn på de utmaningar 
detta uppdrag innebär, samt att applicera det teoretiska ramverket DigComp för att utforska 
vilka digitala kompetenser som relaterar till biblioteksbesökarnas hjälpbehov i digitala frågor. 
Studiens teoretiska analys visar att besökarnas digitala hjälpbehov i olika grad relaterar till 
alla de kompetensområden DigComp presenterar vilket kan bidra till att sätta ord på 
besökarnas hjälpbehov, utröna vilka digitala kompetenser bibliotekspersonal kan tänkas 
behöva inneha samt bidra till beslutsprocessen kring vad uppdraget inom det digitala området 
bör innefatta. Studiens tematiska analys visar att informanterna delvis inte har den tid, det 
intresse eller de digitala och pedagogiska kompetenser som krävs för att kunna fullfölja det 
uppdrag som tilldelats. Det kan därför också ses som paradoxalt att denna yrkesgrupp 
tilldelats detta uppdrag.  
 
Nyckelord 
Bibliotek, Bibliotekarier, Digitalisering, Digitala kompetenser, Digitala litteraciteter, Digital 
exkludering, Digital medborgare, E-government, DigComp, Informationsteknik 
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1. Introduktion 

Under introduktionen ges en inledande bild av problemområdet följt av studiens 
avgränsningar och en begreppsdefinition.  
 
1.1 Inledning 
Världen blir allt mer digital. En av de konsekvenser som följer av denna förändring är att 
tjänster som tidigare utförts i det fysiska rummet förflyttat sig till den digitala sfären. I 
Sverige är det påtagligt att regeringen har reagerat på denna utveckling då de år 2012 
tilldelade Digitaliseringskommissionen uppgiften att verka för en bred och sammanhållen 
strategi för IT-politiken (Kommittédirektiv 2012:61). Målsättningen som formulerades var att 
Sverige ska vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter.  
 
I dagens Sverige är digitaliseringen allt längre framskriden och mer närvarande än för fem år 
sedan när dessa mål formulerades. Organisationen Internetstiftelsen i Sverige konstaterar i sin 
årliga rapport “Svenskarna och internet” (Davidsson & Thoresson 2017) att så gott som alla 
svenskar upp till pensionsålder är internetanvändare. I 2017 års undersökning där 3184 
personer tillfrågats uppgår andelen av Sveriges befolkning med internettillgång till 95%, 
andel med datortillgång 93% och andel med tillgång till smart mobil till 85%. Utifrån denna 
kunskap går det att dra slutsatsen att svenskar idag till stor del överbryggat den digitala 
klyftan, i bemärkelsen att begreppet benämner skillnader i tillgång till enheter och 
internetuppkoppling (Jaeger et al. 2012).  
 
Trots att svenskarnas tillgång till den digitala världen är hög finns det en stor grupp  
människor som inte utnyttjar dess resurser och möjligheter. Internetstiftelsen uppskattar att 
500 000 svenskar idag helt eller delvis saknar digital närvaro eller saknar fysisk tillgång till 
enhet och uppkoppling (Davidsson & Thoresson 2017), vilket är oroväckande siffror med 
tanke på digitaliseringens framfart i samhället. När det fysiska mötet försvinner får personer 
som tidigare utfört sina ärenden genom mellanmänsklig interaktion styra om och istället nyttja 
digitala medel för att använda allehanda tjänster. Individer som inte anpassar sig till denna 
förändring riskerar att bli digitalt exkluderade och därmed utelämnade från delar av samhället. 
En indikator på digital exkludering i det svenska samhället, och då särskilt gällande 
digitaliserade samhällsbärande tjänster, kan tänkas vara den elektroniska ID-handlingen 
BankID. I rapporten Svenskarna och internet (ibid., 125-126) beskrivs hur en person utan 
BankID i stor utsträckning inte har tillgång till de digitala tjänster som tillhandahålls av 
myndigheter och andra instanser. Där konstateras också att 27 procent av Sveriges vuxna inte 
använder BankID. Denna siffra är betydligt högre hos personer med lägre utbildning, 
arbetslösa, samt hos sjukskrivna och pensionärer.  
 
En del av ansvaret för att minska denna exkludering har landat på biblioteken. Ur ett historiskt 
perspektiv har biblioteken länge haft en roll som kunskapsförmedlare. I takt med att de 
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samhällsbärande tjänsterna och samhället i stort har förflyttats till den digitala sfären har 
bibliotekens roll förskjutits till att agera kunskapsförmedlare även inom detta område. 
Biblioteken ska enligt lag vara tillgängligt för alla och har i uppdrag att verka för utvecklingen 
av det svenska demokratiska samhället (SFS 2013:801, §2). Biblioteken finns tillgängliga i 
hela landet vilket skapar en unik möjlighet att nå ut till en stor del av befolkningen. 
Biblioteken kan därav spela en nyckelroll när det gäller att minska den samhälleliga 
exkludering som kan ske till följd av bristande digitala kompetenser. Att biblioteken ska  
verka för att öka den digitala kompetensen visar sig tydligt genom den ekonomiska satsning 
den nuvarande regeringen föreslår som ska bistå biblioteken i deras arbete att öka 
användningen av digitaliseringens möjligheter (Regeringskansliet 2017). För att biblioteken 
ska kunna axla denna roll krävs kunskap om personal och besökares digitala kompetenser 
samt vilken typ av hjälp biblioteksbesökare efterlyser. Därav har vi i detta arbete valt att 
utforska detta ämne i form av en intervjustudie där bibliotekspersonal utvecklar sina tankar 
kring dessa frågor. Studiens syfte är att undersöka vilka digitala kompetenser som relaterar  
till biblioteksbesökares hjälpbehov och vilka digitala kompetenser som krävs av 
bibliotekspersonal för att kunna uppfylla kraven på folkbibliotek att verka för att öka 
kunskapen om hur informationsteknik kan användas samt som kunskapsförmedlare i den 
digitala eran.  
 
1.2 Avgränsningar 
Sveriges bibliotek är mångfacetterade och innefattar ett flertal typer av bibliotek såsom 
folkbibliotek, skolbibliotek, högskolebibliotek och sjukhusbibliotek. När ordet bibliotek 
används görs ofta ingen distinktion mellan de olika typerna av bibliotek. I denna uppsats görs 
avgränsningen att undersöka folkbibliotek då denna del av biblioteksväsendet har en 
lagstadgad folkbildande roll gällande informationsteknik. Därav intervjuas bibliotekspersonal 
vid bibliotek av just denna typ trots att det är rimligt att anta att individer även söker sig till 
andra bibliotekstyper för hjälp med liknande frågor. När ordet bibliotek används åsyftas också 
folkbibliotek om inget annat anges. 
 
En annan avgränsning som görs är i urvalet av folkbibliotek. Arbetets tidsram och omfattning 
medför att de intervjuer som genomförs sker vid bibliotek inom Stockholms läns gränser. 
Detta medför att de slutsatser som dras inte per se kan antas gälla andra regioner i Sverige. 
 
Utifrån det stora antal teorier och ramverk som i dagens läge existerar för att beskriva och 
mäta digitala kompetenser och litteraciteter har detta arbete begränsats genom att tillämpa 
DigComp 2.0 (Vuorikari et al., 2016). Detta ramverk är framtaget på EU-nivå och är tänkt att 
tillämpas av dess medlemsländer som ett standardiserat sätt att dela upp, analysera och mäta 
digitala kompetenser. Dess status som standard för EU-länder motiverar dess användning i 
denna studie då detta även kan tänkas påverka det svenska samhällets syn på digitala 
kompetenser och de policybeslut som tas. 
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1.3 Begreppsdefinitioner 

Digital klyfta är ett begrepp som i denna studie används för att beskriva den klyfta som finns 
mellan grupper och mellan individer gällande digitala kompetenser snarare än att beteckna 
skillnader i tillgång till resurser såsom enheter och internetuppkoppling mellan individer och 
mellan grupper (Jaeger et al. 2012). 
 
Digital exkludering används för att beskriva det samhälleliga utanförskap bristande digitala 
kompetenser leder till inom ett flertal områden. Exempel på områden där individer kan 
drabbas är ekonomiskt, politiskt och socialt (van Deursen och van Dijk 2014). 
 
Digitala kompetenser är ett vitt begrepp som här används synonymt med digitala 
litteraciteter och digitala färdigheter. Alla dessa överlappande begrepp har ett stort antal 
definitioner. Här används ramverket DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for 
Citizens (Vuorikari et al., 2016) framtaget av EU:s forskningsorgan Joint Research Centre, 
vilket listar ett antal digitala kompetensområden innehållande specifika kompetenser som där 
identifieras krävas av en samhällsmedborgare. Ramverket beskrivs ingående under senare 
teoriavsnitt.  
 
Digitaliserade samhällsbärande tjänster är ett begrepp som innefattar de digitaliserade 
tjänster som samhället kräver att en individ nyttjar för att kunna vara en medborgare och  
en del av samhället. Det täcker in tjänster som staten, myndigheter, organisationer och 
kommersiella aktörer erbjuder vilka är svåra att som individ undvika att behöva nyttja som  
en del av de medborgerliga plikterna eller de mest basala mänskliga behoven.  
 
Folkbibliotek är bibliotek i Sverige dit allmänheten har tillträde och ska finnas tillgängliga i 
alla Sveriges kommuner enligt lag. Där finns tillgång till litteratur, andra medier och tjänster 
utan kostnad för besökaren. Folkbiblioteken har också ett flertal andra uppdrag, varav ett är 
att jobba för ökat kunnande kring inhämtning av kunskap med hjälp av informationsteknik 
(Lundén 2017).  

2. Bakgrund 

Nedan presenteras bakgrund till studien genom att beskriva den digitala medborgaren, 
digitaliseringen av samhällsbärande tjänster, samt dess eventuella följdverkningar i form av 
digital exkludering och de digitala kompetenser som krävs för att vara en del av det digitala 
samhället. Efter detta behandlas närmare bibliotekets roll i det digitala samhället och 
folkbibliotekets roll i det digitala samhället i en svensk kontext.  
 
2.1 Den digitala medborgaren 

Mossberger, Tolbert och McNeal inleder boken Digital citizenship - The Internet, Society, and 
Participation (2008, 1-2) med att definiera digitalt medborgarskap. Begreppet, menar de, är 
förmågan att delta i samhället online. De som kan klassas som digitala medborgare beskrivs 
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vara individer som använder internet på daglig basis snarare än de som enbart har tillgång det, 
då detta indikerar att de dels har regelbunden tillgång till internet samt att de innehar den 
tekniska kompetens och informationslitteracitet som krävs för ett effektivt användande. 
Vidare drar Mossberger, Tolbert och McNeal (ibid., 45-46) slutsatser utifrån analyser av data 
insamlad i en amerikansk kontext. Ur denna data utläser de att det finns ett samband mellan 
att använda teknik och internet i sitt arbete och en högre lön. En annan slutsats är att det finns 
ett samband mellan att ta del av information på internet och ett ökat politiskt engagemang, 
medvetenhet och deltagande (ibid., 65-66). Datan pekar också mot att en lägre andel av de 
med låg inkomst, lågutbildade, samt de som tillhör etniska minoriteter är digitala medborgare 
enligt definitionen som presenteras (ibid., 120-122). 
 
I Digital Skills: Unlocking the Information Society (2014) behandlar van Deursen och van 
Dijk digitala kompetenser och dess påverkan på individer och samhället i stort. Med stöd ur 
tidigare forskning menar de att bristande digitala kompetenser kan leda till ett samhälleligt 
utanförskap för individer och grupper, vilket kan benämnas digital exkludering. De 
teoretiserar också kring att ojämlikhet inom digitala kompetenser kan leda till att andra 
existerande sociala ojämlikheter förstärks. Vidare beskriver van Deursen och van Dijk sju 
domäner inom vilka låga digitala kompetensnivåer hos individer kan leda till ett lägre 
samhälleligt deltagande. Den första domänen benämns ekonomiskt deltagande och 
exemplifieras genom att bristande digitala kompetenser kan leda till svårigheter att söka  
jobb, en lägre lön och att inte kunna hitta varor billigare online. Den andra benämns 
utbildningsdeltagande och belyser den höga användningen av IT inom skolan för studerande 
vilket försvårar fullföljande av en utbildning utan dessa färdigheter. Även politiskt deltagande 
förs fram som ett område där bristande digitala färdigheter kan leda till exkludering i form  
av svårigheter att ta del av politisk och demokratisk information. Vidare nämns socialt 
deltagande som en domän där individer med digitala kunskaper kan öka sitt sociala kapital 
genom användning av internet, vilket exemplifieras genom användandet av sociala medier 
och dejtingsajter. Det kulturella deltagandet nämns i termer av sämre förutsättningar att  
kunna ta del av, skapa och dela med sig av olika kulturyttringar samt utöva fritidsintressen. 
Författarna lyfter också det rumsliga deltagandet som en del av den digitala exkluderingen 
och beskriver hur användningen av digitala verktyg möjliggör en större geografisk mobilitet. 
Slutligen behandlar de användningen av digitaliserade samhällsbärande tjänster där de menar 
att stater och myndigheter tycks förvänta sig att kunna nå en hel befolkning genom dessa  
och i förlängningen nedmontera de tidigare servicekanalerna. Detta är något de ser som 
problematiskt. van Deursen och van Dijk (ibid.) påvisar att en hög andel av befolkningen i 
långt framskridna IT-nationer ännu inte använder internet för att ta del av samhällsbärande 
tjänster och de som gör det har svårigheter att till exempel hitta nödvändig information och 
fylla i och skicka formulär och blanketter. Detta, menar de, kan i sin tur leda till sämre 
förmåner på ett offentligt, socialt och finansiellt plan för dessa individer.  
 
Även i antologin E-Governance and Civic Engagement: Factors and Determinants of E-
Democracy beskriver Nabil Almunawar et al. (2012, 613) hur statliga tjänster som tidigare 
utförts genom fysisk infrastruktur via publika faciliteter i stället har förflyttat sig till 
användandet av informations- och kommunikationsteknologi. Denna utveckling, menar 
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författarna, har skett under lång tid och begreppet e-government har diskuterats flitigt under 
1990-talets slut och framåt. Begreppet beskrivs som ett sätt att använda informations- och 
kommunikationsteknologi för att underlätta statens administrativa processer. Tankar kring att 
möjliggöra statliga tjänster med en allestädes och ständig närvaro beskrivs ha uppkommit i 
takt med att digitaliseringen tog fart.  
 
2.2 Bibliotek som aktör i det digitala samhället 
I antologin Libraries and society (Baker & Evans 2011) målar ett antal kapitelförfattare upp 
en bild av bibliotekets samhälleliga roll i nutid och framtid. Baker och Evans (2011, 1-6) 
beskriver bibliotekens nyckelroll i att överbrygga klyftan inom och mellan världens länder 
gällande tillgång, användning och utvärdering av information. Bibliotekariernas roll som 
bärare och förmedlare av intellektuellt och kulturellt kapital lyfts fram som en särskilt viktig 
samhällelig roll. Craven (2011, 101-114) bygger i samma bok vidare på detta resonemang 
genom att föra in det i den digitala sfären och lyfter bibliotekens unika förutsättningar att 
kunna bidra till att överbrygga denna digitala informationsklyfta inom ett samhälle. Detta, 
menar Craven, kan ske på ett flertal sätt. Utöver att erbjuda tillgång till enheter och 
uppkoppling kan det också röra sig om att lära ut till och motivera individer genom att  
erbjuda support och utbildning, tillgängliggöra online-resurser, samt påverka policybeslut. 
 
Jaeger et al. (2012) beskriver hur biblioteken var tidigt ute när det gäller att tillgängliggöra 
datorer och internet till människor i samhället och att detta inom kort tid fanns att tillgå på 
nästan alla offentliga bibliotek. Ett syfte med denna verksamhet, skriver textförfattarna, var  
att överbrygga den digitala klyftan i form av skillnader i fysisk tillgång, detta både mellan 
individer och mellan grupper. I texten behandlas hur beskrivningen av klyftan på senare tid 
har skiftat fokus gentemot digital litteracitet och inkludering. I takt med privatpersoners ökade 
tillgång har det i stället blivit en större samhällelig fråga huruvida individer innehar de 
kompetenser som krävs för att kunna vara aktörer i det digitala samhället. Jaeger et al. (ibid.) 
visar sedan på hur begrepp som den digitala klyftan, digital litteracitet och digital inkludering 
väglett många av de policybeslut som tagits för bibliotek gällande digital teknologi i en 
amerikansk kontext. Detta kopplas sedan till att offentliga bibliotek ofta är den enda offentliga 
platsen med samlad tillgång till internetuppkoppling, dator, expertis och information. Det 
återges sedan att det i U.S. IMPACT-studien från 2010 framkom att 75 procent av de 
besökare som använder internet på bibliotek har tillgång till uppkoppling även hemma, på 
jobbet eller på en annan plats. Det ses av författarna som troligt att detta beror på att 
besökarna avser nyttja personalens digitala kompetenser. 
 

2.3 Den svenska kontexten 
I regeringens digitaliseringsstrategi presenteras en vision för det digitaliserade Sverige där det 
heltäckande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens 
möjligheter (Näringsdepartementet 2017, 6). För att uppnå visionen identifierar rapporten fem 
delmål: digital kompetens, trygghet, innovation, ledning och infrastruktur. Som en följd av 
den förda politiken har Skolverket förändrat läroplanen för grund- och gymnasieskolan med 
tydliga insatser för att öka den digitala kompetensen. Bland annat kommer programmering 
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införas i läroplanen (Gymnasieenheten 2016) inom ett flertal ämnen och digitaliseringens 
effekter på samhället inkorporeras i undervisningen inom samhällsorienterade ämnen 
(Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2017). Dessa konkreta 
förändringar ger uttryck för ambitionen att öka och framtidssäkra Sveriges digitala 
kompetens.  
 
Ett ytterligare exempel på hur den svenska staten rör sig mot ett digitaliserat samhälle och 
arbetar för att bli en starkare e-government är de regionala digitala agendor som beskrivs i 
Digitaliseringskommissionens rapport “Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för 
framtiden” (2015). År 2015 hade alla Sveriges län skrivit under regeringens avsiktsförklaring 
att ta fram regionala digitala agendor (SKL 2017) och erkänner därav arbetet med att Sverige 
ska bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter.  
 
Ett av bibliotekens ändamål i Sverige beskrivs i Bibliotekslagen som att: “Biblioteken i det 
allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att 
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” (SFS 2013:801, §2). Bibliotekens 
tillgänglighet för medborgarna i Sverige tydliggörs där det beskrivs att “Varje kommun ska ha 
ett folkbibliotek” och att dessa “ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas 
behov” (SFS 2013:801, §6). Dessutom är folkbiblioteken enligt lag nödga att “verka för att 
öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och 
delaktighet i kulturlivet” (SFS 2013:801, §7). I rapporten “För det demokratiska samhällets 
utveckling - bibliotekslagen enligt lagstiftaren” (Svensk biblioteksförening 2015, 19) 
utvecklas resonemanget kring denna sista paragraf. Där beskrivs hur regeringens proposition 
åsyftar de kunskaper som krävs för att kunna samla in och värdera information med digital 
teknik och att vissa grupper saknar denna kompetens. Det sägs också att tekniskt kunniga kan 
sakna andra färdigheter såsom ett kritiskt förhållningssätt till digital information och 
informationskällor.  
 
Digitaliseringskommissionen beskriver i rapporten “Digitaliseringens effekter på individ och 
samhälle - fyra temarapporter” (2016) den individualisering som medföljer den rådande 
digitala samhällsutvecklingen och anser att detta orsakar en förändrad mediekonsumtion. Den 
obegränsade tillgången till information medför att individer i högre utsträckning väljer att 
begränsa sitt informationsflöde utifrån egna preferenser vilket här menas kan leda till en 
minskad social tillit och sammanhållning. Denna syn på dagens medieklimat återspeglas i  
bibliotekens tänkta arbete med källkritik.  
 
Sekretariatet för den nationella biblioteksstrategin lyfter i sin nyutkomna omvärldsrapport 
“Den femte statsmakten” (Kungliga Biblioteket 2017) fram kraven på folkbiblioteken med 
fokus på digitaliseringen som ett viktigt tema. Det framhålls att digitaliseringen kräver en  
stor omställning hos bibliotekarierna då deras roll utökas pedagogiskt med inriktning på 
informationsteknik (ibid., 58). Det konstateras också att biblioteken ska kultivera 
informationsfriheten och erbjuda medborgarna möjlighet att nyttja ett brett utbud av digitala 
resurser (ibid., 58).  
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Även i regeringens digitaliseringsstrategi (Näringsdepartementet 2017) identifieras 
biblioteken inneha en viktig roll i arbetet med digital kompetens. För att stötta biblioteken i 
det här arbetet har regeringen i sin budgetproposition för 2018 föreslagit att Kungliga 
biblioteket tillförs 25 miljoner kronor årligen under tre år (Regeringskansliet 2017). Tanken  
är att satsningen ska förbättra bibliotekens förutsättningar i sitt arbete för att öka den digitala 
kompetensen i Sverige och stärka arbetet med källkritik. Fichtelius, nationell samordnare för 
biblioteksstrategi på Kungliga biblioteket, beskriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet 
(2016) målet med en sådan satsning som att öka invånarnas digitala kompetens på följande 
sätt: 
 

“Öka invånarnas digitala kompetens för att alla ska ha kunskap och möjlighet att ta del av 
och nyttja digitala sammanhang. 

Använda bibliotekens unika roll (till för alla) för att synkronisera den digitala kompetensen 
hos nyanlända med samhällsorientering och svenska demokratiska verktyg. 

Öka kompetensen hos den vuxna befolkningen med avseende på källkritisk granskning av 
-medier, ägarstrukturer och globala sammanhang. 

Att genom att höja kunskap och förtrogenhet med digital teknik skapa samhällelig och 
individuell tillit till myndigheter, e-förvaltning med flera i en snabb teknisk utveckling.” 
(Fichtelius 2016)   

 
2.4 Tidigare forskning 
På uppdrag av kommuner i Östergötland har Getachew et al. (2017a; 2017b) undersökt 
situationen kring och föreslagit förändringar i arbetet med digital inkludering och kompetens 
vid regionens bibliotek. Resultaten går inte att finna i publicerad form men återges i två 
debattartiklar. De menar att den bristande kompetensen hos invånarna är slående och pekar ut 
äldre och nyanlända som två särskilt utsatta grupper för digital exkludering. Skillnader i 
resurser och engagemang på kommunal nivå gällande bibliotekens arbete i frågan ställs 
gentemot att den är prioriterad på regional, nationell och EU-nivå. Att biblioteken bör få ökat 
stöd från kommuner, näringslivet och civilsamhället ses som en av nycklarna till att förbättra 
bibliotekens arbete med digital kompetens och inkludering. De konkreta förslag som förs fram 
till regioner och kommuner är att skapa en strategi för problemområdet och precisera 
ansvaret, att ge biblioteken ett övergripande ansvar för digital inkludering och kompetens, att 
utnyttja möjligheter till medfinansiering, samt att dra nytta av den erfarenhet som redan finns 
hos biblioteken.  
 
I en kombinerad intervju- och enkätstudie undersöker Norberg (2017) de insatser som görs för 
digital kompetens på folkbibliotek med fokus på anordnad verksamhet för besökare som berör 
ämnet. I enkätstudien deltog 264 av Sveriges 290 kommuner. Studien visar att biblioteken i 
stort erbjuder flera typer av aktiviteter inom det digitala området, ofta med fokus att öka 
kunskaper om digitaliserade samhällsbärande tjänster. Det kan också röra sig om handledda 
tillfällen där besökarnas specifika behov är det som behandlas. Något mindre än hälften av 
kommunbiblioteken anordnar aktiviteter över hela året. Studien belyser också att personalen 
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ofta möts av frågor om digital teknik i arbetet utanför aktiviteterna och att en 
kompetenshöjning behövs inom både pedagogik och digitala kompetenser. Trots att bibliotek 
som samarbetar med IT-strateger och kommunledning och dessutom har en strategi för att 
hantera dessa frågor kommit lång i sitt arbete, menar Norberg att “Det saknas ett tydligare 
uppdrag kring folkbildande insatser för digital delaktighet på en bred front. Ett sådant uppdrag 
kan lyfta bibliotekens roll så att fler förstår att bibliotek är en plats för kunskapsinhämtning  
på flera olika plan.” (Norberg 2017, 6).  
 
I Pekkala och Sunesons (2017) studie intervjuas bibliotekspersonal vid sju folkbibliotek i 
syfte att undersöka hur de arbetar med digital delaktighet, hur de ser på sin roll i det arbetet 
samt vilka utmaningar de upplever. Att arbeta med digital delaktighet definieras här som de 
strategier som används för att öka digital litteracitet och därmed minska den digitala klyftan i 
samhället. Urvalet skedde genom att välja bibliotek som utgav sig erbjuda aktiviteter där 
besökare kan lära sig att använda olika digitala tjänster. Utifrån de intervjuer som genomförts 
konstateras det att det råder delade meningar mellan de intervjuade gällande om arbetet  
med digital delaktighet enbart innefattar bibliotekets egna digitala tjänster eller ej. 
Bibliotekspersonalen beskriver också en av anledningarna till arbetet med digital delaktighet 
som att besökare inte har någon annanstans att vända sig. De menar också att det är en del av 
bibliotekens demokratiska uppdrag samt ett sätt att motverka ojämlikheter i samhället. De 
beskriver sin roll i detta arbete som pedagogisk och mångfacetterad. Den pedagogiska rollen 
innebär enligt informanterna att vara ett stöd och att skapa trygghet och nyfikenhet hos 
besökarna. Detta arbete, som också sker i samverkan med andra organisationer, består dels i 
att erbjuda tillgång till digitala verktyg och dels i att hjälpa till och lära ut på en 
grundläggande nivå. Detta kan ske spontant eller i inplanerade aktiviteter, ofta styrda av 
besökarnas behov. Bland de utmaningar personalen ser nämns begränsningar gällande vad de 
får hjälpa till med. Det påstås att andra organisationer och företag inte tar sitt ansvar, samt att 
de överskattar den stora massans digitala kompetens. De nämner också hinder i att hjälpa till 
med svåra teknologiska frågor. Detta kopplas till bristande digital litteracitet hos 
bibliotekspersonal och sägs påverka inställningen till detta arbete hos delar av personalen. Det 
föreslås förändringar i utbildning och i tillägg i internutbildning på arbetsplatser. Slutligen 
belyser de också bristande ekonomiska resurser som en del av problembilden.  
 
2.5 Förstudie 
I denna studies inledande fas genomfördes en förstudie i form av fyra informella intervjuer 
varav två på högskolebibliotek och två på folkbibliotek. Där tilläts bibliotekspersonalen tala 
fritt utifrån arbetet med att hjälpa till med digitala frågor från besökare och bibliotekets roll i 
det digitaliserade samhället i stort. Detta gjordes i syfte att utröna vilka delar av arbetet som 
var intressanta att belysa i den kommande intervjustudien, samt att identifiera skillnader 
gentemot tidigare forskning. I förstudien bekräftas den bild som Pekkala och Suneson (2017) 
förmedlar gällande att besökare inte skulle ha någonstans att vända sig samt att besökarna ofta 
ställer frågor som står bortom personalens kunskaper. Detta stämmer också överens med de 
resultat Getachew et al. (2017a; 2017b) presenterar där personalens bristande digitala 
kompetenser tas upp. Även Norberg (2017) belyser behovet av ökad kompetens. Vad som 
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däremot inte framkommit i dessa studier är specifikt vilka digitala kompetenser detta berör, 
dels i det hjälpbehov som finns hos besökare och dels gällande de digitala kompetenser som 
personalen innehar. Förstudien indikerade också att merparten av arbetet med de digitala 
frågorna utgjorde en del av den dagliga verksamheten på golvet, snarare än vid inplanerad 
organiserad verksamhet.  

3. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka vilka digitala kompetenser som relaterar till 
biblioteksbesökares hjälpbehov och vilka digitala kompetenser som krävs av 
bibliotekspersonal för att kunna uppfylla kraven på folkbibliotek att verka för att öka 
kunskapen om hur informationsteknik kan användas samt som kunskapsförmedlare i den 
digitala eran. Detta leder fram till följande frågeställningar: 
 
● Vilka digitala kompetenser relaterar till biblioteksbesökares hjälpbehov vid berörda 

folkbibliotek? 
● Vilka digitala kompetenser krävs av bibliotekets personal för att kunna hjälpa 

besökare samt fullfölja bibliotekets uppdrag utifrån de intervjuades svar? 
● Hur ser de intervjuade på folkbibliotekets roll i det digitala samhället? 
● Vilka utmaningar ser de intervjuade för folkbiblioteket i sin roll som 

kunskapsförmedlare av informationsteknik i den digitala eran? 

4. Teoretiskt ramverk 

I antologin Digital literacies - concepts, policies and practices (2008) inleder redaktörerna 
Lankshear och Knobel med att konstatera att digitala litteraciteter är ett flyktigt begrepp som 
behandlar en rad olika definitioner och ramverk. De väljer därför att beskriva det som ett 
pluralistiskt begrepp och gör en skillnad mellan konceptuella och standardiserade 
operationella ramverk som faller under begreppet. I nästkommande kapitel menar Bawden 
(2008) vidare att begreppet idag ofta används för att beteckna ett brett koncept under vilket 
det ryms en rad olika färdigheter. Det kan röra sig om olika typer av litteraciteter, IT-
kompetenser, färdigheter inom utvärdering av information, att sätta samman kunskap, samt 
förståelse och attityder. Författaren ser förändring och anpassning av konceptet utifrån 
kontext som nödvändigt för att bibehålla dess relevans. 
 
Som kategoriseringsmodell i denna studie tillämpas DigComp 2.0: The Digital Competence 
Framework for Citizens (Vuorikari et al., 2016), vilket är ett ramverk för klassificering av 
digitala nyckelkompetenser framtaget av Europakommissionens forskningscenter. I detta 
ramverk har litteraciteter valts att kallas för kompetenser. Detta ramverk kan beskrivas som 
ett standardiserat operationellt sådant då det sätter upp tydliga kriterier och specifika 
kompetenser snarare än teoretiserar kring digitala litteraciteter, vilket gör det mer tillämpbart i 
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denna studie. Ramverket innehåller också exempel på samtliga typer av litteraciteter som 
Bawden (2008) beskriver. 
 
DigComp 2.0 (Vuorikari et al. 2016) används här i syfte att utröna vilka digitala kompetenser 
bibliotekspersonalens arbete relaterar till samt vilka digitala kompetenser som relaterar till 
besökares hjälpbehov. Tanken med DigComp är att det ska beskriva de former av digital 
kompetens som krävs av en medborgare för att kunna delta i det digitala samhället. 
Ramverket tar språng ur de åtta nyckelkompetenserna för livslångt lärande EU föreslog 2006 
där en av dessa var digital kompetens. DigComp publicerades i första version 2013 och blev, 
enligt rapporten, en vedertagen referens i utvecklandet av strategisk planläggning för digitala 
kompetensinitiativ på europeisk och medlemsstatlig nivå (ibid., 2). Ramverket har uppdaterats 
och utvecklats successivt och 2016 utkom den uppdaterade versionen DigComp 2.0, vilken 
här används. Där återfinns ett antal kompetensområden och inom var och ett av dessa finns 
specifika digitala kompetenser beskrivna. Sedan dess har även DigComp 2.1 (Carretero 
Gomez, Vuorikari & Punie 2017) publicerats där färdighetsnivåer för varje enskild kompetens 
adderats. Dessa kompetensnivåer faller dock utanför denna studies syfte varvid den senaste 
versionen av ramverket valts bort. I DigComp 2.0 återfinns fem kompetensområden och inom 
vart och ett av dessa finns mellan 3 till 6 specifika kompetenser beskrivna. Då ingen svensk 
översättning finns och det formuleras att ramverket är fritt att översättas och användas i olika 
syften har ramverket här översatts till svenska. Detta accepteras på villkoren att det 
förtydligas att det inte är Europakommissionen som står bakom översättningen samt att dess 
ursprungliga betydelser inte förvrängs (EU Science Hub 2017).  
 
Det första kompetensområdet behandlar färdigheter inom informations- och datalitteracitet 
såsom att kunna hitta, analysera och bedöma information (se Tabell 1). Även källkritik fångas 
inom detta kompetensområde.  
 
Tabell 1 Sammanställande tabell för kompetensområde 1. Informations- och datalitteracitet 

Kompetensområde 
Dimension 1 

Kompetenser 
Dimension 2 

1. Informations- 
och datalitteracitet 

1.1 Bläddra, söka och filtrera data, information och digitalt innehåll 
Att artikulera informationsbehov, att söka data, information och innehåll i digitala 
miljöer, att nå tillgång till och navigera mellan dessa. Att skapa och uppdatera 
personliga sökstrategier.  

 1.2 Utvärdera data, information och digitalt innehåll 
Att analysera, jämföra och kritiskt utvärdera trovärdigheten och tillförlitligheten hos 
källor för data, information och digitalt innehåll. Att analysera, tolka och kritiskt 
utvärdera data, information och digitalt innehåll.  

 1.3 Hantera data, information och digitalt innehåll 
Att organisera, lagra och hämta data, information och innehåll i digitala miljöer. Att 
organisera och bearbeta dessa i en strukturerad miljö.  
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Det andra området berör förmåga till kommunikation och samarbete i den digitala sfären 
såsom att kunna förmedla information till andra (se Tabell 2). Området innefattar även hur 
man för sig digitalt samt hur väl man hanterar sitt digitala anseende. Även personens förmåga 
att nyttja digitala teknologier för att utöva sin samhälleliga egenmakt inkluderas i detta 
kompetensområde.  
 
 
Tabell 2 Sammanställande tabell för kompetensområde 2. Kommunikation och samarbete 

Kompetensområde 
Dimension 1 

Kompetenser 
Dimension 2 

2. Kommunikation 
och samarbete 

2.1 Interagera genom digitala teknologier 
Att interagera genom en mångfald av digitala teknologier och att förstå lämpliga 
digitala kommunikationsmedel för en given kontext.  

 2.2 Dela genom digitala teknologier 
Att dela data, information och digitalt innehåll med andra genom lämpliga digital 
teknologier. Att agera mellanhand, att känna till praktiker kring referering och 
källhänvisning. 

 2.3 Engagera sig i medborgarskap genom digitala teknologier 
Att delta i samhället genom användandet av offentliga och privata digitala tjänster. Att 
söka möjligheter för egenmakt och för att delta som medborgare genom lämpliga 
digitala teknologier.  

 2.4 Samarbeta genom digitala teknologier 
Att nyttja digitala verktyg och teknologier för samarbetsprocesser, och för att 
gemensamt skapa resurser och kunskap.  
 
2.5 Netikett  
Att vara medveten om beteendenormer och praktisk kunskap under användningen av 
digitala teknologier och vid interaktion i digitala miljöer. Att anpassa 
kommunikationsstrategier till en specifik publik och vara medveten om kulturella och 
generella olikheter inom digitala miljöer.  

 2.6 Hantera digital identitet 
Att skapa och hantera en eller flera digitala identiteter, att kunna skydda ens eget 
rykte, att hantera data som en producerar genom flertalet digitala verktyg, miljöer och 
tjänster.  
 

 
 
 
Det tredje området behandlar förmågor kring skapandet och omskapandet av digitalt innehåll 
(se Tabell 3). Området innefattar även upphovsrätt och programmering.  
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Tabell 3 Sammanställande tabell för kompetensområde 3. Skapa digitalt innehåll 
Kompetensområde 
Dimension 1 

Kompetenser 
Dimension 2 

3. Skapa digitalt 
innehåll 

3.1 Utveckla digitalt innehåll 
Att skapa och redigera digitalt innehåll i olika format, att uttrycka sig själv genom 
digitala medel.  

 3.2 Integrera och omskapa digitalt innehåll 
Att modifiera, förfina, förbättra och integrera information och innehåll inom en 
existerande kunskapsbank genom att skapa nytt, originellt och relevant innehåll och 
kunskap. 

 3.3 Upphovsrätt och licenser 
Att förstå hur upphovsrätt och licenser appliceras på data, information och digitalt 
innehåll.  

 3.4 Programmering 
Att planera och utveckla en sekvens av begripliga instruktioner till ett datasystem för 
att lösa ett förutsatt problem eller utföra en specifik uppgift.  

 

Det fjärde området lägger tonvikt vid de risker som finns inom den digitala sfären och hur 
man bör skydda sig mot dessa (se Tabell 4). Området omfattar hur man skyddar sina enheter, 
sin personliga data och integritet men behandlar även den digitala teknologins påverkan på 
hälsa och miljö. 
 

Tabell 4 Sammanställande tabell för kompetensområde 4. Säkerhet 

Kompetensområde 
Dimension 1 

Kompetenser 
Dimension 2 

4. Säkerhet 4.1 Skydda enheter 
Att skydda enheter och digitalt innehåll, och att förstå riskerna och hoten i digitala 
miljöer. Att ha kunskap om säkerhet och säkerhetsåtgärder och att ha reliabilitet och 
integritet i åtanke. 

 4.2 Skydda personlig data och integritet 
Att skydda personlig data och integritet i digitala miljöer. Att förstå hur man använder 
och delar personligt identifierbar information samtidigt som man kan skydda sig själv 
och andra från skada. Att förstå att digitala tjänster använder integritetspolicy för att 
informera hur personlig data används.  

 4.3 Skydda hälsa och välmående 
Att undvika hälsorisker och hot mot det fysiska och psykiska välmåendet under 
användandet av digitala teknologier. Att kunna skydda sig själv och andra från möjliga 
faror i digitala miljöer (t.ex. näthat). Att vara medveten om digitala teknologier för 
socialt välmående och social inkludering.  

 4.4 Skydda miljön 
Vara medveten om den påverkan digitala teknologier och dess användning har på 
miljön. 
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Det femte och sista området rör problemlösning vid användandet av digitala verktyg (se 
Tabell 5). Det innefattar kompetenserna att kunna identifiera problem som uppstår, felsökning 
samt förmågan att lösa problemet. Det innefattar även förståelsen för vilka verktyg som bör 
användas för att lösa ett specifikt problem, samt hur kreativa digitala teknologier används vid 
problemlösning. Det berör även förmågan att identifiera egna kunskapsluckor och att själv 
kunna fylla dessa.  
 
Tabell 5 Sammanställande tabell för kompetensområde 5. Problemlösning 

Kompetensområde 
Dimension 1 

Kompetenser 
Dimension 2 

5. Problemlösning 5.1 Lösa tekniska problem 
Att kunna identifiera tekniska problem när man hanterar enheter och använder 
digitala miljöer, samt hur man löser dem (från felsökning till lösa mer komplexa 
problem). 

 5.2 Identifiera behov och teknologisk respons 
Att fastställa behov och att identifiera, utvärdera, välja och använda digitala verktyg 
och möjliga teknologiska responser för att lösa problem. Att justera och anpassa 
digitala miljöer för personliga behov (t.ex. tillgänglighet). 

 5.3 Kreativt användande av digitala teknologier 
Att använda digitala verktyg och teknologier för att skapa kunskap och förnya 
processer och produkter. Att, på ett individuellt och kollektivt plan, använda kognitiva 
processer för att förstå och lösa konceptuella problem och problemsituationer i 
digitala miljöer.  

 5.4 Identifiera digitala kunskapsluckor 
Att förstå hur ens digitala kompetens behöver förbättras och uppdateras. Att kunna 
stödja andra i deras digitala kompetensutveckling. Att söka möjligheter för egen 
utveckling och att hålla sig uppdaterad inom den digitala utvecklingen.  

5. Metod 

Nedan beskrivs studiens metod och analysmetoder i form av intervju, tematisk analys och en 
teoridriven analys. Slutligen görs en kritik av de metoder som används.  
 
5.1 Intervju 
I ett inledande skede kontaktades sex folkbibliotek med en geografisk spridning över 
Stockholmsregionen via e-post. Då detta enbart ledde till en intervju besöktes sedan 
biblioteken och fler intervjuer kunde planeras och genomföras i och med detta. Det 
genomfördes totalt fem intervjuer med bibliotekspersonal vid bibliotek i Stockholmsregionen. 
Bland de intervjuade återfinns fem bibliotekarier varav en med chefsansvar. I urvalet av  
dessa informanter har en bredd sökts i deras erfarenheter av arbete med digitala frågor, detta  
i syfte att öka materialets mättnad. I studien används varken informanternas eller bibliotekens 
namn vid presentation av insamlat material. Respondenterna informerades om att de inte är 
representanter för biblioteket de arbetar på och snarare bör tala utifrån deras egna 
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erfarenheter. Intervjuerna har transkriberats i realtid, samtidigt som samtalen spelats in för att 
i efterhand kunna komplettera materialet samt utvinna direkta citat.  
 
Intervjuerna genomfördes i syfte att besvara de frågeställningar som satts upp för arbetet 
rörande digitala kompetenser och folkbibliotek. De utfördes på ett semi-strukturerat sätt med 
ett fåtal förbestämda frågor och teman där sedan följdfrågor ställts för att följa upp relevanta 
spår (Alvehus 2013, 82). Vikt har lagts vid att formulera neutrala frågor som varken ska vara 
ledande, värderande eller innehålla outtalade premisser, i enlighet med Bell och Waters (2015, 
191) rekommendationer. Vid intervjuerna har också tekniken probing tillämpats, vilket 
Eklund (2012) beskriver som att lyssna på det som sägs mellan raderna för att sedan kunna 
ställa rätt följdfrågor och gå djupare in på det specifika området. Intervjufrågorna tog avstamp 
ur den tidigare beskrivna förstudien där sedan fördjupning skett gällande områden som då 
identifierades som viktiga, samt för att besvara de frågeställningar som ställts upp. De har 
också utformats med hänsyn till det teoretiska ramverket DigComp 2.0 (Vuorikari et al. 
2016). 
 
5.2 Tematisk analys 

Den första analys som sedan genomförts av datan är baserad på induktiv tematisk analys i 
enlighet med hur Braun och Clarke (2008) beskriver en sådan. Med detta menas att fristående 
teman utarbetats med det insamlade materialet som utgångspunkt. Arbetet har utgått från de 
fem faser Braun och Clarke (ibid., 87) presenterar för genomförande av tematiska analyser. I 
den inledande fasen har tid lagts vid att bekanta sig med materialet. Sedan har materialet 
kodats och genomsökts efter relevanta och återkommande teman. Efter detta har de teman 
som tagits fram kontrollerats mot datan och definierats för att slutligen skrivas samman till ett 
resultat. Särskilt intressanta eller talande svar har transkriberats ord för ord och skrivits ut i 
resultatet, men då försiktigt redigerats för att ge respondentens svar rättvisa i skrift.  
 
5.3 Analys utifrån teoretiskt ramverk 
Det insamlade materialet har också analyserats med utgångspunkt i det teoretiska ramverket 
DigComp 2.0 (Vuorikari et al. 2016), vilket Braun och Clarke (2008) beskriver som en 
deduktiv tematisk analys med teoretisk utgångspunkt. Det insamlade materialet har bit för  
bit tolkats och sedan klassificerats utifrån på förhand bestämda kategorier i form av de 
kompetensområden och specifika kompetenser som det teoretiska ramverket presenterar. 
Detta presenteras sedan dels i form av en grafisk heatmap och i mer ingående textavsnitt i 
anknytning till respektive kompetensområde. I heatmapen görs en gradering för varje enskild 
digital kompetens inom varje enskild intervju. Denna gradering består i tre nivåer där ett tomt 
fält betyder att den specifika digitala kompetensen inte uttrycks relatera till någon del av 
arbetet med besökarnas digitala hjälpbehov, ett streckat fält innebär att den specifika digitala 
kompetensen indirekt relaterar till någon del av arbetet med besökarnas digitala hjälpbehov 
informanten uttrycker sig om och ett fyllt fält markerar att den specifika digitala kompetensen 
direkt eller uttryckligen relaterar till någon del av arbetet med besökarnas digitala hjälpbehov.  
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5.4 Metodkritik 
Bell och Waters (2014, 186-187) beskriver hur det vid utformning av intervjufrågor och 
utförande av intervjuer finns risk för att skevheter uppstår i den insamlade datan. Detta kan  
till exempel ske då informanter påverkas att ge ett visst svar med utgångspunkt i intervjuarens 
tänkta förväntningar eller vid ledande frågor. Detta är något som tagits i beaktande i 
förberedelser och genomförande av intervjuer i studien. Intervjufrågorna har också till viss del 
förändrats mellan intervjuerna då kunskapen om området ökat med arbetets gång, samt för att 
uppnå en mättnad i det insamlade materialet.  
 
Bailey (2008, 127-131) menar att ett samtal kan tolkas olika beroende på hur det 
transkriberas. Att utöver de yttrade orden också skriva ut känsloyttringar är något som 
påverkar förståelsen för samtalet. I den transkribering som genomförts i denna studie har 
känsloyttringar enbart markerats ut då de tolkats som viktiga för att förstå innebörden i det 
som yttrats. Bell och Waters (2014, 184) beskriver hur inspelningar av intervjuer kan vara 
värdefulla för att i efterhand öka förståelsen för innebörden i det som sagts. Detta är en metod 
som har tillämpats i denna studie i de enstaka fall den insamlade datan varit svårtolkad.  
 
Vid tolkningen av det insamlade materialet kan det finnas en fara i att tolka in för mycket i 
materialet eller att egna värderingar påverkar tolkningen (Bell & Waters 2014, 187). I den 
tematiska analysen presenteras ett stort antal direkta citat vilket ger läsaren möjlighet att själv 
bilda sig en uppfattning om vad som menas med de specifika citaten. I den teoretiskt drivna 
analysen där direkta citat inte presenteras i text blir betydelsen av den tolkning som 
genomförts viktig att uppmärksamma och ta hänsyn till.  

6. Tematisk analys 
Här redogörs för den samlade bild de fem informanterna presenterat samt vart deras syn 
skiljer sig åt genom en tematisk analys av den insamlade datan. Vid ett tillfälle återges också 
ett intervjusvar från förstudien.  

6.1 En bild av dagens läge 
Nedan presenteras informanternas bild av dagens läge gällande arbetet med besökares digitala 
hjälpbehov utifrån temana att det finns ett ökat tryck, att externa aktörer skickar besökare till 
bibliotek, biblioteket som en öppen plats, samt den planerade verksamheten.  

6.1.1 Ett ökat tryck 

Flera av informanterna (4 av 5) uttrycker under intervjuerna att trycket är högt och fortsätter 
att öka gällande besökarnas hjälpbehov och tillhandahållandet av datorer och annan teknisk 
utrustning vid de berörda biblioteken. En stor del av dessa behov sägs också beröra tjänster 
och aktiviteter vilka inte är bibliotekets egna. Trots att särskilda behov av digital hjälp är 
överrepresenterade tycks det röra sig över ett vitt spektra. Det kan röra sig om allt från att 
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skriva ut flygbiljetter till att fylla i myndighetsblanketter eller att skriva ett CV. Tre av de 
intervjuade uttrycker sig på följande sätt: 
  

I1: Det är många som behöver hjälp med väldigt mycket. Och då söker de väl sig hit. […] 
Vi säger att det är konstant tryck på datorerna och vi har ganska många. 
 
I3: Jag var faktiskt med [våra IT-värdar] i fredags. Herregud, de här skulle man kunna göra 
på heltid, åtta timmar om dagen hjälpa folk.  
  
I2: Det är ökande. Det blir fler och fler och mer och mer. Både trycket och förväntningarna 
på att vi ska kunna hjälpa till.  

6.1.2 Aktörer skickar besökare 

Det ökade trycket förklaras till viss del, enligt de intervjuade, av att andra aktörer såsom 
myndigheter och företag förmedlar till sina kunder att de kan få hjälp med aktörernas tjänster 
vid biblioteken. Alla informanter beskriver det som ett återkommande problem att aktörerna 
inte själva tar ansvar för att deras kunder ska kunna nyttja aktörernas digitala tjänster. Banker 
nämns under alla intervjuer, men också andra aktörer såsom flygbolag, försäkringsbolag, 
mobiloperatörer, arbetsförmedlingen och migrationsverket: 
  

I2: Vi får frågor om att boka biljetter på olika sajter - “Vi ska till kanarieöarna”. Vi får 
frågor om bankutskrifter. Vi får frågor om att hitta blanketter och att hjälpa till med digitala 
tjänster, både från andra förvaltningar i kommunen och från andra aktörer. Bankerna 
skickar ganska ofta hit sina kunder för hjälp med kontoutskrifter och sånt där. Ganska 
känsliga saker som socialtjänst-tjänster, vårdnadstvister, allt möjligt sånt.  
  
I3: Bara för att jag är nyfiken själv. Viking Line gjorde om sitt bokningssystem om man 
bokar i appen. Hur ska svärmor göra som inte är så van? Då svarade han i disken att man får 
gå till biblioteken. Det finns en föreställning.. Man tar bort grundläggande service och 
skjuter det till biblioteken.  

  
Mellan de intervjuade råder det dock till viss del delade meningar om huruvida detta är något 
de externa aktörerna uttrycker explicit eller ej. Informant 1 uttrycker detta på följande sätt: 
  

I1: Man missuppfattar varandra. På alla institutioner säger man inte ”gå till biblioteket”, 
utan kanske snarare ”gå dit, de kan hjälpa dig med en dator” […] så tolkar de att ”gå till 
biblioteket så fixar dom det”.  

 
Det uttrycks vid ett flertal tillfällen negativa attityder bland de intervjuade till att andra aktörer 
tycks skicka besökare till biblioteken. De menar att de andra aktörerna inte tar sitt ansvar: 
 

I4: Just det där [med] socialtjänst och banker. Socialtjänsten kräver väldigt mycket 
kontoutdrag och att bankerna inte hjälper sina kunder. Jag tycker det är helt sopigt av 
bankerna att bete sig på det sättet.  
 
I3: Det är några som nästan kan väcka lite irritation. […] Banker, då finns det någon 
föreställning att man på banken kan säga: ”Du får hjälp på biblioteket”. Och det är ganska 
vanligt att man hör: ”Men dom sa att man kunde komma hit och få hjälp här”.  
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6.1.3 Biblioteket som en öppen plats 

De intervjuade beskriver biblioteket som en öppen plats både gällande resurser och 
tillgänglighet. Det framkommer att det vid alla de fem informanternas bibliotek finns fri 
uppkoppling och datorer att låna vid behov. Informant 3 är av åsikten att detta också medför 
ett ansvar: 

 
I3: Vi har trådlöst och lånedatorer och då tänker jag att det är en hjälp i sig. Det finns. […] 
Då behöver vi också kunna hjälpa till om vi har dem. 
 

Informant 5 belyser tillgängliggörandet av bibliotekens teknologiska och mänskliga resurser 
ur ett samhälleligt perspektiv: 

 
I5: Vi bor i ett samhälle med växande klyftor, digitala klyftor, och biblioteken är ett av få 
ställen där man kan komma och uträtta sina digitala ärenden, gratis, att få hjälp med det, 
helt gratis. […] Det finns jättemycket information på internet och digitalt som alla bör få ta 
del av. Då har vi ett demokratiskt uppdrag, det vill säga vi ska utjämna skillnader. Och det 
är jätteviktigt att de som inte har möjlighet kan komma till bibliotek och ta reda på saker.  

6.1.4 Planerad verksamhet 

Flera av de tillfrågade (4 av 5) beskriver hur det bibliotek de jobbar vid anordnar eller har 
anordnat veckovis återkommande planerad verksamhet dit besökare kan vända sig för att få 
hjälp med digitala frågor och utveckla sina digitala kompetenser. Detta innefattar till exempel 
att IT-värdar befinner sig i bibliotekets lokaler vissa tider i veckan och är behjälpliga, samt att 
det går att boka tider hos dessa. Dessa typer av verksamhet sker då främst i samverkan med 
andra externa organisationer eller företag. Verksamheten beskrivs av flera av de intervjuade 
(4 av 5) som välbehövlig för att kunna möta det behov som finns. Två informanter identifierar 
dock problem såsom att besökare vill och behöver hjälp här och nu eller att förväntningarna 
på vad man kan få hjälp med kan vara alltför höga:  

 
I2: Vi har ju några riktade verksamheter. Eller vi testade i alla fall. Med e-boksvisningar. 
Det ligger ju definitivt i vårt uppdrag. Men vi har också haft nått sånt där digital öppet hus 
eller drop in-verksamhet. Men då är det svårt för dom flesta som kommer vill ha tid och 
hjälp direkt. Dom vill inte komma tillbaka på onsdag eftermiddag. Och sen är det svårt att 
hitta någon bra tid. 
 
I4: Här har vi fått IT-värdar, vilket är väldigt bra, som är ett samarbete med jobbtorget. Det 
är alltså nya svenskar, de övar på svenska samtidigt som de hjälper besökare så för oss är 
det superbra. […] Det är drop in än så länge. 
 
I3: Där jag är, är det ofta är det äldre människor. De här IT-värdarna vi har på fredagar. Då 
har vi ett system där man kan boka dem och skriva upp i en pärm. Det kan vara allt. ”Jag 
har köpt en ny dator och vet inte hur den funkar” till ”Jag vill spara mina bilder, ladda ner 
fler appar”. Man saknar ganska grundläggande kunskaper som vi och såna som är yngre än 
oss inte reflekterar över. […] När man kommer till biblioteken och tror man ska få hjälp 
med något och vi säger: ”Det här kan vi inte hjälpa till med”, då accepterar man det och går 
till mobiloperatören eller banken. Men har man IT-värdarna, 14-14:30, då kan 
förväntningarna bli närmast orealistiska. ”Jag vill ha hjälp med allt”. 
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6.2 Biblioteken i det digitala samhället 
Under följande rubrik presenteras informanternas syn på biblioteken i det digitala samhället 
utifrån temana att det finns skillnader i synen på bibliotekets uppdrag, biblioteket och det 
digitala samhällets utmaningar, medborgarkontor, samt skillnader i synen på bibliotekets 
framtid.  

6.2.1 Skillnader i synen på uppdragets innebörd 

Det framkommer under intervjuerna att det finns en skild syn mellan de intervjuade, samt 
kollegor emellan, på vilket uppdrag biblioteket har gällande det digitala arbetet och vilket 
ansvar det medför. Dessa skillnader i synen på uppdraget medför också att det uppstår 
skillnader i vad biblioteken och enskild personal erbjuder besökarna i form av digitalt stöd. 
Detta, menar flertalet informanter (4 av 5), kan också leda till att en enskild besökare får olika 
digitalt stöd från en dag till en annan vid samma bibliotek: 
 

I3: Vi gör lika olika. Vissa säger att: “nej, det där är inte mitt jobb”, andra säger: “klart jag 
hjälper till, jag gör det”. Tycker verkligen det är en gråzon exakt hur man ska göra tror jag.  
 
I1: Jag klarar det elementära men är inte så road av att testa själv heller. Där har det skurit 
sig lite grann. Man ger lite olika service och det är beroende av vem man frågar. Det är inte 
helt bra. Dels är det inte helt bra för mig nästa gång då någon säger: “Ja men i förrgår fick 
jag hjälp” och kommer och kräver att denne ska få hjälp. Det är inte helt självklart. Jag har 
en eller två kolleger som slår knut på sig själva för att hjälpa till. [...] Det är upp till varje. 
Lagen ska inte vara mer specifik, då blir den väldigt svår att följa. Det är upp till varje 
uppdragstagare att formulera det här, och man gör det väldigt olika.  
 
I2: Vi vill gärna hjälpa till och personalen är väldigt angelägen om att hjälpa till i den mån 
det är möjligt. Så vi sträcker oss ganska långt och det blir nästan personberoende vad man 
kan tänka sig att hjälpa till med. [...] Vi tillhandahåller redskapen och sprider ju kunskap på 
så sätt. Och det gör vi i den mån vi kan. På den detaljnivå som många besökare förväntar 
sig eller önskar sig [hjälp], det vet jag inte om det ligger i vårt uppdrag. [...] Om vi har 
datorer så måste vi kunna använda dom, och människor måste kunna få använda dom. Om 
vi inte vet hur man gör, det blir ju jättekonstigt. 

6.2.2 Biblioteket och det digitala samhällets utmaningar 

Flera av de intervjuade (3 av 5) beskriver det digitala uppdraget, dels utifrån bibliotekslagen, 
men också utifrån till exempel kommunala och statliga direktiv, som viktigt och att det bör tas 
på allvar. De menar att biblioteket har en roll att spela i det digitala samhället. Detta uttrycker 
de dock på lite olika sätt: 
 

I2: Jag tycker att vi spelar en jättestor roll. Och att det ligger i vårt uppdrag. Och jag tycker 
att vi måste tänka om kring vår roll och kanske vårt uppdrag också. [...] Bibliotekarieyrket, i 
alla fall på folkbibliotek, är ju i förändring. Det är ett annat jobb nu än vad det var för 10 
eller 15 år sedan. 
 
I3: Det blir väldigt mycket mer digitalt fokus och då får man nog ta de här skrivningarna på 
allvar, att det är där vi ska vara pålästa och kunniga.  
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En kritik som dock förs fram under intervjuerna (3 av 5) är att det ansvar som läggs på 
biblioteken är för stort och att biblioteken i dagens läge inte är rustade för att kunna fullfölja 
detta ansvar. Det framförs också tankar om att de medel som tilldelats för att kunna hantera 
detta ansvar ofta inte står i proportion till det ansvar och det uppdrag som biblioteken 
tilldelats: 
 

I2: Men det blir en omöjlig ekvation. För då blir ju biblioteket något slags folkuniversitet 
där vi förväntas utbilda också. 
 
I1: Vi har hamnat i ett läge där vi skulle behöva en person som är här och hjälper till. Det 
ska komma en tjej via arbetsförmedlingen som ska hjälpa till med frågorna som handlar om 
det digitala. Jag upplever inte att det diskuteras här. Det förs fram då och då att det inte 
finns något medborgarkontor. Det har försvunnit liksom. Jag tror att man bara förväntar sig 
utan att skjuta till medel. [...] Jag tror vi har fått ett för stort uppdrag när det gäller det här. 
Jag har aldrig hört det här att vi ska skjuta till pengar på en kommunal nivå. Det är lite 
märkligt.  

6.2.3 Medborgarkontor 

Tre av informanterna diskuterar ytterligare aktörer som besökare kan vända sig till med 
digitala frågor. Det som främst nämns är medborgarkontor, vilket de menar inte finns i alla 
kommuner: 
 

I1: Jag upplever inte att det diskuteras här. Det förs fram då och då att det inte finns något 
medborgarkontor.  
 
I2: I den här kommunen, som dessutom är blå, finns det ju inget medborgarkontor. Jag vet 
att i Huddinge till exempel så har man ju ett medborgarkontor, eller kommunen har hjälp dit 
medborgarna kan vända sig till. Det finns inte här. Man kan gå till kommunhuset och få 
hjälp med vissa saker. Men det är högre tröskel i kommunhuset. Det är svårare för 
människor att ta sig dit.  
 
I4: Nu har de öppnat lite medborgarkontor, vårt närmsta är Rågsved. Det är närmare att gå 
till biblioteket. Man har en tanke att här kan man få hjälpen och så har de nog varit [ett tag].  

2.4 Skillnader i synen på bibliotekets framtid 

Bibliotekspersonalens syn på bibliotekens framtid gällande den digitala utvecklingen och det 
ansvar som har ålagts biblioteken är ambivalent bland informanterna. Detta gäller också 
mellan de intervjuades kollegor. Två av informanterna pekar på att de inte jobbar på bibliotek 
för att agera IT-support: 

 
I5: Vi har andra uppdrag och så som vi har fullt upp med, läsfrämjande och demokrati på 
andra sätt, och det är ändå litteraturen som är centralt. Ibland kan det kännas lite så snett. 
Att jag har utbildat mig i fem år för att hjälpa folk att kopiera, att skriva ut saker från sin 
mail och så. Jag tycker att vi borde ha mer kurser och kurstillfällen eller drop in-verksamhet 
där folk kan komma, där det kanske kommit någon eller några med särskilt uppdrag för att 
just svara på frågor.  
 
I2: Och många säger ju: “jag vill inte stå och trycka på nån grön kopieringsknapp, utan jag 
vill förmedla läsupplevelser”.  
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Ett annat perspektiv som ges uttryck för är att det inte finns någon återvändo och att 
biblioteken helt enkelt måste anpassa sig: 
 

I2: Det ligger i vårt uppdrag. Och jag tycker att vi måste tänka om kring vår roll och kanske 
vårt uppdrag också. Det råder ju delade meningar om det där, om vi bara ska vara en 
litteraturförmedlare. Dom tiderna är ju redan förbi. Det behöver inte finnas någon 
motsättning. Vi kan göra både. [...] Och att vi skulle va någon slags gammelmedia-arkiv 
verkar ju hopplöst. Då måste vi ju ha någon annan verksamhet också. Vi finns redan. 
Folkbiblioteken finns, är etablerade i samhället och är en lågtröskelverksamhet. Det går inte 
att backa, vi måste förändras.  
 
I3: De kan vara en framtid för folkbiblioteken att öka sin digitala kompetens, i viss mån bli 
experter på det.  

 
6.3 Informanternas perspektiv på besökarnas hjälpbehov 
Nedan behandlas informanternas perspektiv på besökarnas digitala hjälpbehov utifrån temana 
besökarnas förväntningar på biblioteken, utsatta individer, utsatta grupper, samt att det finns 
ett osynligt hjälpbehov.  

6.3.1 Besökarnas förväntningar på biblioteken 

Alla informanter nämner att de förväntningar besökare ibland har på vad bibliotekets personal 
kan hjälpa till med kan vara höga och att det finns en dissonans mellan förväntningar och vad 
personalen kan stå till tjänst med. Detta kan resultera i att det uppstår situationer där 
besökarna inte kan få sitt hjälpbehov tillgodosett: 
 

I3: Men ett vanligt besök är förväntningarna… Om man blivit skickat till biblioteket då är 
förväntningarna att där får man hjälp och då kan man bli väldigt besviken om man inte får 
det. 
 
I2: Sen förväntar sig också många att vi är någon slags tryckeriverksamhet. “Jag vill ha den 
här bilden, fast förstorad i 75% och i sepia. Det kostar tre kronor.”. “Ja, men du får gå till ett 
tryckeri.”. “Men det är ju jättedyrt.”. Egentligen skulle vi väl vilja ha någon slags 
sovjetskrivare: A4 - svartvitt - och sen klart. Det faller också lite utanför. 
 
I4: De är mycket högre än det vi känner att vi klarar av. Det krockar lite ibland. Det krockar 
genom att de vill ha hjälp med allting och allting kan vi inte hjälpa till med. 
 
I1: Man har blivit hänvisad hit, kliver in genom dörren och har en föreställning att de 
hjälper mig. Sen när det inte går, då blir missnöjet mycket större när förväntningarna är så 
höga. Vi kan inte råda över att de inte har sin telefon. Eller logga in på sin e-post för de inte 
har någon aning om vad de har för lösenord. Man får ta emot många kommentarer och så 
kring det här med det digitala, som egentligen handlar om annan frustration. Det ska gå 
smidigare och lättare idag, men det tar nästan längre tid för de här personerna. 
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6.3.2 Utsatta individer 

När de intervjuade (4 av 5) beskriver varför individer vänder sig till biblioteket med digitala 
frågor framkommer det att det ofta är utsatta individer som inte har någon annanstans att 
vända sig: 
 

I2: Ja, det är allt. Men ofta är det… Dom har ingen annan att fråga kanske. En del frågar ju 
sina barn, men alla har inte barn. 
 
I4: Biblioteket är den sista instansen. Därför landar allt på oss. Allt mellan himmel och jord. 
Allt monteras ner, det tror jag är en anledning.  
 
I1: Man blir hänvisad och får inte hjälp på andra ställen. Problemet när de är här är om man 
inte lyckas med någonting, det går inte att få ut den här blanketten, det går inte att komma åt 
det man vill komma åt. Ringer man så hamnar man i någon telefonkö med 300 personer 
före. Det finns ingen att fråga. [...] Jag upplever att man får klara sig mycket mer själv idag. 
Och har man problem med språket är det oerhört svårt att mäkta med. Det är nog så i alla 
kommuner.  

6.3.3 Särskilda grupper 

Med utgångspunkt i intervjumaterialet framkommer en bild av att läget gällande vilka grupper 
som söker digitalt stöd tycks skilja sig åt bibliotek emellan. Två av informanterna, samt en 
informant ur förstudien, poängterar att alla samhälleliga grupper finns representerade: 
  

Ur förstudie: Trycket är lika mycket överallt. Det finns många fördomar om vilka grupper 
som behöver hjälp med digitala frågor. Vi som arbetar vet att det är både svenskar och nya 
svenskar, unga och gamla, det finns inga skillnad. 
  
I2: Det är ganska.. Vissa toppar är det ju om man ser på någon slags bild på mänskligheten i 
stort, men det finns representanter från alla grupper. 

  
Informanterna (4 av 5) berättar också om att det ofta är äldre personer, personer med lägre 
socioekonomisk status och nyanlända som söker sig till just dessa bibliotek med frågor 
rörande digitala sysslor: 
  

I3: Det är oftast, där jag är, är det ofta äldre människor. 
  
I4: Det är inte människor med högre utbildning. Har man ett jobb kan man skriva ut på 
jobbet, eller har man ett jobb där det är lättillgängligt med datorer.  
 
I2: Det är ganska många nyanlända. Som behöver hjälp med att hitta blanketter men också 
samhällsinformation generellt. Att hitta sidor. Det kom en häromdan och frågade om han 
kunde få ett utdrag ur polisens belastningsregister (Skrattar). Men han menade att ville ha 
blanketten. Och det kunde jag ju fixa.  
  
I1: Vi hade digital hjälp med ABF i höstas där det kom några somaliska kvinnor. Och de 
hade aldrig suttit vid en dator, en var analfabet. Hur ska man då kunna hantera ett svenskt 
tangentbord? Det är från grundnivå verkligen. Det är konstigt att man inte ser det mer. Men 
jag tror ibland att man har sånt fokus, speciellt med flyktingvågen, på boende, skola och så. 
Det andra ska någon annan lösa. 
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6.3.4 Ett osynligt behov 

Två av de intervjuade diskuterar att det finns ett hjälpbehov som inte är synligt för 
bibliotekspersonalen. De förklarar det som att hjälpbehovet synliggörs om personal finns på 
plats vid datorerna: 
  

I3: När jag var ute i den här IT-miljön, shit va många spontana frågor. Man fick mycket 
andra frågor än när man bara är vid disken om man håller avståndet. Det skulle man kunna 
göra mycket mer, lära sig all utrustning man har fulländat och sen bara en 
fredagseftermiddag bege sig ut i, ja bland datorerna. Då skulle man kunna hålla på i flera 
timmar.  
  
I1: Sen är det så här att alla frågar inte om hjälp kanske. För många år sedan hade vi en kille 
som fick sluta på IT-avdelningen här och då kom han till oss på biblioteket. Han var 
upptagen precis hela tiden, så man vet ju inte heller riktigt hur många som avstår. De 
[personalen] är upptagna i disken. Eller ja: ”Nu är de hon som står där, hon kan inget”. Man 
vet inte hur många som skulle fråga mer heller.  

 
6.4 Hantering genom gränssättande 
Ett återkommande tema som de intervjuade tar upp (5 av 5) är att de tvingas sätta gränser i sitt 
arbete med digitala frågor gentemot besökare. Dessa gränser kan se ut på en rad olika sätt och 
beröra olika aspekter av arbetet med de digitala frågorna. En av de aspekterna är tiden där 
besökarnas digitala behov ibland tar alltför stor tid i anspråk på bekostnad av personalens 
andra arbetsuppgifter: 
 

I4: Sen tiden, att vi inte alltid hinner och kan. Vi har inte tid att hjälpa till jättemycket. Just 
nu hade man ju hunnit. Det är väldigt olika. 
 
I1: Då har vi på nått sätt försökt sätta en gräns på tiden, det här med att inte lämna sin 
kollega. Inte någon direkt gräns kring vad vi hjälper till med. [...] Erfarenheten är att det 
ofta tar mycket längre tid än det initialt uttalas.  
 
I2: Men vi kanske måste vara tydligare med att sätta gränser. “Vi kan hjälpa till med det 
här, på dom tiderna. Vi kan hjälpa till med utskrifter, men det blir A4 svartvitt eller färg. Du 
får förbereda utskriften själv”. Så kan man ju tänka sig för att det inte ska sväva ut för 
mycket. 

 
En annan typ av gränssättande som alla informanter återkommer till under intervjuerna är det 
gällande den personliga integriteten. Där menar de intervjuade att det hjälpbehov som finns 
ofta kan beröra frågor som de ser som privata för besökaren och där personalen kan känna sig 
obekväma med att ta sig an dessa frågor. Det kan också handla om uppgifter där personalen 
inte upplever sig ha mandat att lägga sig i, och då nämns särskilt bankrelaterade sysslor: 
 

I2: Det kan ju kännas obekvämt. Man vill ju inte gärna vara och peta i någons bankkonto. 
Så där tror jag de flesta säger att: “Jag kan visa vart du ska trycka och hur du ska göra, men 
jag tänker inte göra det. Tryck på den där ikonen med skrivaren så”. När det känns som att 
man inskrider på den personliga integriteten, då tror jag att det känns obekvämt för de 
flesta.  
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I1: Just det här med att fylla i försäkringspapper eller skadeanmälan. Jag hade något här om 
dagen, någon som skulle få betalning via banken av sin bror utomlands. Massvis med frågor 
om betalningarna och varför de var uppdelade. Då sa jag: “jag kan inte hjälpa dig med det 
här. Jag förstår inte ens bankens formuleringar och det skulle bli väldigt fel om jag hjälper 
dig”.  
 
I3: Tycker verkligen det är en gråzon exakt hur man ska göra tror jag. Om man börjar 
komma in på folks konton om man är på banken, då har vi ju all rätt säga: “Hit, men inte 
mer än det”.  
 
I4: Att gå in och göra en transaktion det får vi inte. Sen är det saker som inte känns bra. Det 
känns inte bra att se någons kontoutdrag och där tror jag det är lite luddigt vad man får och 
vad som känns tror jag. Därför försöker jag skjuta det på bankerna för det är deras uppdrag 
att göra det här.  

 
Informanterna (4 av 5) lyfter också att kollegor och de ibland själva sätter gränser och säger 
nej till besökare eller frågor gällande det digitala arbetet på biblioteket då de anser att något 
ligger utanför deras uppdrag. De påpekar att denna gränsdragning kan skilja sig åt mellan 
olika individer i personalen: 
 

I1: Någon i personalen kanske vet hur man ska göra. Men jag tror en del ligger utanför 
uppdraget. För att det tar för mycket tid och för det andra att det inte ingår i professionen. 
 
I3: Jag tror att vi gör lite olika. Vissa säger att: “nej det där är inte mitt jobb”, [andra säger] 
“klart jag hjälper till, jag gör det”. 
 
I2: Det kom in en kvinna med sin bärbara dator: “Det är något fel på den här. Kan ni hjälpa 
mig med någon slags service. För på Elgiganten kostar det 500.” “Nej, det kan vi inte”. 
Men, allmänheten har väldigt stort förtroende för vad vi kan hjälpa till med och vad de tror 
att vi kommer hjälpa till med. 
 
I5: Jag tänkte på det här med säkerhet och psykisk säkerhet och så. Det kanske är viktigt att 
säga. Vi håller inte på med någon uppfostran här. Vi arbetar med läslust och barns läsande 
på fritiden. Jag tror att det kan vara lite det också. Vi, eller jag kanske [tycker] att det är en 
grej för skolan. Men det var en parantes. Jag anser också att vi kan arbeta med det. 

 
Ordningsfrågor gällande den utrustning som bibliotek tillhandahåller är också något som flera 
av informanterna (3 av 5) belyser. De menar att det ofta kan vara stökigt vid datorerna och en 
av de intervjuade tar upp problemet med att besökare tar del av olämpligt material på internet: 
 

I2: Vi hade det rätt stökigt ett tag med några herrar som porrsurfade rätt mycket. Ja, men då 
vänder vi upp [skärmarna] då, så ser alla vad du gör. Men då ser också alla vad du gör. Och 
då funderade vi på snegelskydd att sätta på skärmarna. Men då när vi ska hjälpa till så får vi 
ju sätta oss i knät för det går ju inte att stå bakom och titta. Det är ständiga dilemman och 
avvägningar. Det är svårt.  
 
I3: Ofta är det ganska surrigt vid datorer, stök och lite krångel. Sen är de intressant med 
bibliotek, [datorerna] är längst bort från disken. Jag tror det beror på att man vill ha allt 
trubbel långt bort sådär, och egentligen är de idiotiskt. [...] Det mesta är att våra datorer 
ligger så långt ifrån informationsdisken. Det är för att det är skitjobbigt. Åh vad de är 
jobbiga, lånedatorerna, så vi lägger dem långt bort i lokalen. 
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I1: Vi har börjat bli lite hårdare nu, vi säger ifrån mer, om människor inte uppträder som de 
bör göra. Förut svalde vi en hel del. 

 
6.5 Bibliotekspersonalens digitala kompetenser 
De teman som utarbetats rörande informanternas bild av bibliotekspersonalens digitala 
kompetenser innefattar varierande kompetensnivå bland medarbetare samt behovet av 
utbildning. 

6.5.1 Varierande kompetensnivå bland medarbetare 

Att det finns en varierande kompetensnivå bland personalen är något som belyses under alla 
intervjuerna. De beskriver hur det ibland kan vara slumpmässigt huruvida den tillfrågade 
personalen har den kompetens som krävs för att kunna tillhandahålla den service besökare 
efterlyser: 
 

I3: Om någon behöver hjälp med att skriva ut en blankett, då är det väldigt random vem 
som vet. Jag har ingen aning om hur man hittar den här blanketten och då är de bara tur om 
jag råkar veta. Jag är ingen informationsexpert så. [...] Alla bitar som faller utanför det vi 
erbjuder blir väldigt beroende på vem som råkar hjälpa till. 
 
I2: Det finns brister. Vi kan säkert hitta nån här som kan lösa det mesta, men alla kan inte 
det. 

 
Informant 5 menar också att detta kan vara en generationsfråga bland personalen där de yngre 
ses ha ett försprång inom det digitala området: 
 

I5: Det kanske man märker. Alltså vi bibliotekarier är väldigt olika och de som är lite yngre 
de klarar de sakerna bättre än de som är äldre. 

5.2 Utbildning 

Alla de intervjuade uppmärksammar att den utbildning de genomfört inför att bli bibliotekarie 
inte innehållit några moment som ökat deras digitala kompetenser i den mån att de kan bistå 
besökare på det sätt som efterfrågas gällande digitala frågor. Två av de intervjuade menade att 
de över huvud taget inte berört dessa ämnen under sin utbildning: 
 

I2: Personalen här, en överväldigande majoritet, har ju ingen digital utbildning. När jag gick 
biblioteks- och informationsvetenskap, då hade vi en delkurs i digital dokumenthantering. 
Det var allt.  
 
I3: Jag såg någon kollega som försökte hjälpa till. Det var så långt bortom hans kompetens 
men han försökte lösa det. Där finns det ingenting i vår utbildning. Nu vet jag inte hur de 
ser ut, men det finns ingenting i arbetsbeskrivningen som borgar för att vi ska ha någon 
särskild digital kompetens eller behörighet att hjälpa.  

 
Informant 5 menar att personalen i stället har fått lära sig lösa dessa frågor genom upprepade 
tillfällen där de tvingats lösa samma typ av problem: 
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I5: Vi bibliotekarier är väldigt olika och de som är lite yngre de klarar de sakerna bättre än 
de som är äldre. “Oj jag kan inte skriva ut det här varför funkar inte det här. Jaha, det är en 
pdf-fil.”. Något [man lär sig] när man jobbat med det ett tag, när man hjälper låntagare i 
praktiken. Det är inget vi lär oss i utbildningen.  

 
Alla informanter uttrycker tankar om vad som skulle kunna vara lösningar i denna fråga. Det 
som nämns som potentiella lösningar är förändringar i utbildningen, fortbildning och att det 
skulle finnas viss personal med särskild kompetens: 
 

I3: Där kan vi vara lite bättre. Man kunde ha vissa bibliotekarier som har kompetenserna. 
 
I4: [Det behövs] utbildning för de anställda, mer personal, eller att man annars tar bort 
något annat som nu är vad man ska göra. Då är man på att fördela eller anställa fler.  
 
I2: Man måste på nått sätt förlika sig [med utvecklingen]. Om man inte håller med - då får 
man nästan välja något annat yrke i så fall. Och det blir ju en gradvis övergång. Men 
utbildningarna kanske måste börja då. Regionbiblioteken kanske måste börja, eller 
[Kungliga biblioteket] högst. Frågan måste diskuteras och att man får någon slags samklang 
i arbetet. För det blir konstigt om det blir en geografisk fråga av det här. Eller [Sveriges 
Kommuner och Landsting] kanske. Jag vet inte. Men det krävs en förändring i synsättet på 
vad bibliotekariens roll är också, tycker jag, och då att utbildningen förändras. Och då 
måste vi kanske också bygga bibliotek på ett annat sätt. [...] Det kommer ju lösningar, men 
det är inte så mycket framförhållning tycker jag.  

7. Analys utifrån DigComp 2.0 

Nedan presenteras en analys strukturerad med utgångspunkt i ramverket för digitala 
kompetenser DigComp 2.0 (Vuorikari et al. 2016). Resultatet av analysen visualiseras dels i 
form av en heatmap (se Tabell 6) där det framgår vilka specifika digitala kompetenser ur 
ramverket som, utifrån informanternas intervjusvar, går att relatera till besökarnas hjälpbehov 
och bibliotekens arbete med dessa. Där görs en gradering utifrån hur informanternas svar 
relaterar till de digitala kompetenserna. Graderingen består av tre nivåer som markerar om 
och hur besökarnas hjälpbehov och arbetet med digitala frågor som framkommit i 
intervjusvaren relaterar till de digitala kompetenserna. Analysen presenteras också i form av 
beskrivande text utifrån kompetensområdena och därinom varje enskild digital kompetens ur 
ramverket. För respektive kompetensområde återkommer den för området relevanta delen av 
visualiseringen (se Tabell 7-11). 
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Tabell 6 Sammanställande tabell över kodade digitala kompetenser relaterbara till informanternas svar

 

7.1 Kompetensområde 1: Informations- och datalitteracitet 
Inom det första kompetensområdet (se Tabell 7) beskrivs den första specifika kompetensen, 
som behandlar att söka och filtrera information (1.1), vara något som särskilt relaterar till det 
hjälpbehov besökarna har och därmed personalens arbete med digitala frågor. Detta är något 
som beskrivs direkt eller indirekt under samtliga intervjuer. Lejonparten av de ärenden som 
bibliotekspersonalen beskriver att besökare har problem med inom detta område berör att 
hantera digitaliserade samhällsbärande tjänster. Några exempel de intervjuade nämner är att 
göra skadeanmälan till försäkringsbolag, att få hjälp att hitta sökord, att ta fram kontoutdrag, 
att hitta blanketter till polisens belastningsregister och att finna information på 
migrationsverkets hemsida. Att hjälpa besökarna med att utvärdera information (1.2), nämner 
två av de intervjuade, som något som var mer vanligt förekommande förr. Enbart en av 
informanternas svar gick att koda som att arbetet uttryckligen berör detta. De menar att 
frågorna idag snarare berör att finna information. Gällande att hantera data (1.3) nämner tre 
av de intervjuade att de hjälper besökare inom detta område. Där nämns det att frågorna ofta 
handlar om att spara ned och bifoga filer.  
 
Tabell 7 Sammanställande tabell över kodade digitala kompetenser relaterbara till kompetensområdet 
Informations- och datalitteracitet utifrån informanternas svar 
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7.2 Kompetensområde 2: Kommunikation och samarbete 
Inom det andra kompetensområdet (se Tabell 8) kommunikation och samarbete finns det 
specifika kompetenser som både direkt och indirekt berörs, samt kompetenser som inte kunnat 
uttolkas ur de intervjuades svar. Inom ramen för den första kompetensen, interaktion genom 
digitala teknologier (2.1), har fyra av de fem intervjuade uttryckt att de hjälper besökarna 
välja digitala teknologier. Detta har tolkats som att det ger besökarna förutsättningarna att 
kunna interagera genom digitala teknologier och att det därför indirekt relaterar till 
besökarnas hjälpbehov. Exempel som framkommit under intervjuerna är att välja e-posttjänst 
eller att välja sökmotor. Inom kompetensen att dela genom digitala teknologier (2.2) hävdar 
två av de intervjuade att referensfrågorna har minskat. En av dessa två menar att dessa frågor 
nu yttrar sig i andra former. Tre av de intervjuades svar har tolkats som att de uttryckligen 
hjälper besökarna att dela data och digitalt innehåll, till exempel genom e-post. Kompetensen 
att engagera sig i medborgarskap genom digitala teknologier (2.3) är inget som explicit förs 
fram som en del av besökarnas hjälpbehov. Utifrån svaren går det dock att indirekt koppla 
denna kompetens till en stor del av det personalen gör när de bistår besökarna inom det 
digitala området. Det främsta exemplet på detta är de digitaliserade samhällsbärande tjänster 
som de intervjuade uttrycker att besökarna ber om hjälp med. Samarbete genom digitala 
teknologier (2.4), netikett (2.5) och att kunna hantera sin digitala identitet (2.6) är inte 
kompetenser som intervjusvaren berör. Utifrån svaren går det att finna en svag koppling i 
några av svaren gällande att kunna anpassa sina kommunikationsstrategier (2.5) då tre av de 
intervjuade hjälpt besökare att formatera och formulera CV:n.  
 
Tabell 8 Sammanställande tabell över kodade digitala kompetenser relaterbara till kompetensområdet 
Kommunikation och samarbete utifrån informanternas svar 
 

 

7.3 Kompetensområde 3: Skapa digitalt innehåll  
Angående det tredje kompetensområdet (se Tabell 9) är det främst den första kompetensen, att 
utveckla digitalt innehåll (3.1), som nämns som något bibliotekspersonalen hjälper besökarna 
med. Ett återkommande exempel är hur bibliotekspersonalen hjälper till med att formatera 
dokument. En av informanterna nämner hur hen hjälpt besökare med att klistra in en bild från 
nätet i ett dokument, vilket går att koppla till att integrera och omskapa digitalt innehåll (3.2). 
Kring kompetens inom upphovsrätt och licenser (3.3) framkommer det att det finns 
hjälpområden som berörs av denna kompetens. Exempel på hjälp som bibliotekspersonalen 
tillhandahåller som berör denna kompetens är att hitta och skriva ut bilder från nätet eller att 
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kopiera sidor ur böcker. Två av de intervjuade uttrycker hur de väljer att bortse från 
upphovsrätt och licenser och menar att detta ansvar bör ligga hos besökarna. Programmering 
(3.4) nämns enbart av en av de intervjuade, och då i termer av något bibliotek eventuellt kan 
arbeta med i framtiden. 
 
 
Tabell 9 Sammanställande tabell över kodade digitala kompetenser relaterbara till kompetensområdet Skapa 
digitalt innehåll utifrån informanternas svar 

 

 

7.4 Kompetensområde 4: Säkerhet 
Inom det fjärde kompetensområdet (se Tabell 10) finns inget som bibliotekspersonalen 
uttryckligen nämner att de hjälper besökarna med. Det finns dock flera exempel på där de 
intervjuade beskriver situationer som berör området. Detta är främst situationer där besökarna 
exponerar personliga uppgifter för personalen, vilket anknyter till kompetenserna skydd av 
enheter (4.1) samt skydd av personlig data och integritet (4.2). Detta är också något flera av 
de intervjuade uttrycker oro inför. Ett annat exempel som två av de intervjuade nämner är att 
besökare ibland ber om information om tidigare besök vid biblioteket. Detta, påpekar en av de 
intervjuade, kan bli ett problem med nuvarande lagstiftning. Tre av informanterna diskuterar 
skydd av hälsa och välmående (4.3) med utgångspunkt i att detta är något som de inte arbetar 
med. Ett exempel på denna kompetens utifrån intervjuerna är långvarigt stillasittande vid 
dator, där en av de intervjuade uttrycker att hen inte lägger någon värdering i besökarnas 
beteende i denna fråga. Angående psykiskt välmående är det ingen av de intervjuade som 
uttrycker att detta relaterar till deras arbete med besökarnas hjälpbehov. Däremot finns det 
indikationer på riskbeteenden hos besökare gällande möjliga faror i digitala miljöer, till 
exempel nyttjandet av hasardspel och betting vid datorerna biblioteken tillhandahåller. Under 
två av intervjuerna framkommer också svar som berör utskrifter och den mängd papper som 
används, vilket går att koppla till kompetensen att skydda miljön (4.4).  
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Tabell 10 Sammanställande tabell över kodade digitala kompetenser relaterbara till kompetensområdet Säkerhet 
utifrån informanternas svar 

 

 

7.5 Kompetensområde 5: Problemlösning 
Det femte kompetensområdet (se Tabell 11) relaterar i hög grad till det hjälpbehov besökarna 
uppvisar för bibliotekspersonalen. Kompetensen att lösa tekniska problem (5.1) går i hög 
utsträckning att koppla till en mängd av de svar som delgetts. Att lösa tekniska problem ingår 
i en stor andel av det hjälpbehov bibliotekspersonalen hanterar. Några exempel på detta är att 
hantera problem vid utskrift, öppna filer av olika filtyper samt att hantera olika digitala 
enheter på en grundläggande nivå. Även kompetensen att identifiera behov och teknologisk 
respons (5.2) är påtagligt förekommande i informanternas svar, där svar från fyra av de fem 
intervjuade nämner situationer som direkt eller indirekt relaterar till denna kompetens. Ett 
exempel på detta är när en av informanterna skulle hjälpa en besökare att välja ut ett lämpligt 
program för ett särskilt filformat och sedan kunna skriva ut ett dokument. Två av de 
intervjuade uttrycker att de hjälpt besökare att ändra utseendet på textdokument, vilket bland 
annat innefattar att ladda ned och ändra typsnitt, vänsterjustera text, samt att infoga bilder. 
Detta relaterar till kompetensen kreativt användande av digitala teknologier (5.3). Alla 
bibliotekarier gav uttryck för att ha stöttat besökarna i deras digitala kompetensutveckling, 
vilket relaterar till att kunna identifiera digitala kunskapsluckor (5.4). Två av de intervjuade 
menar att biblioteket enbart genom tillhandahållandet av digitala resurser möjliggör 
utveckling av besökares digitala kompetenser. I alla intervjuerna ges det även i någon mån 
uttryck för att det behövs en kompetensökning inom det digitala området. På något plan 
identifierar och accepterar de också bibliotekets roll som kunskapsspridare av IT. Utöver 
bibliotekens indirekta roll angående att identifiera digitala kunskapsluckor (5.4) formulerar 
två av de intervjuade att besökarna ofta själva inte förstår sina egna kompetensluckor och då 
skyller på tekniken snarare än dem själva.  
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Tabell 11 Sammanställande tabell över kodade digitala kompetenser relaterbara till kompetensområdet 
Problemlösning utifrån informanternas svar 

 
 

8. Diskussion och slutsats 

Nedan presenteras en diskussion utifrån studiens resultat och metod utifrån det syfte och 
frågeställningar som formulerats. Slutligen presenteras studiens slutsats. 
 
8.1 Diskussion 

Under intervjuerna uppvisar informanterna en medvetenhet om bibliotekets uppdrag som 
kunskapsspridare i det digitaliserade samhället och vikten av att ta sig an detta uppdrag, även 
om deras inställning till det faktiska arbetet det innebär skiljer sig åt. Detta indikerar att de 
delar Cravens (2011) tidigare nämnda tankar om att biblioteket har en roll som förmedlare av 
intellektuellt och kulturellt kapital även i den digitala sfären. Såsom tidigare beskrivet nämner 
även lagen att folkbiblioteket ska “verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 
användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet” (SFS 2013:801, §7). 
Informanterna förmedlar också att besökarnas behov av hjälp inom det digitala området är 
stort och ökar, vilket också tar mycket tid i anspråk.  
 
Det går att se flera tänkbara anledningar till detta ökade tryck på biblioteken då resultatet 
ställs i relation till den bakgrund som presenterats. Det alltmer digitaliserade samhället kräver, 
enligt van Deursen och van Dijk (2014), nyttjandet av teknologiska resurser för att undvika 
samhälleligt utanförskap. Jaeger et al. (2012) beskriver vidare hur dessa teknologiska resurser 
tillgängliggjordes vid de offentliga biblioteken redan i ett tidigt skede. Informanterna pekar 
utöver detta på det höga förtroendet för biblioteken hos besökarna, att bibliotek finns överallt, 
samt att de är en lågtröskelverksamhet. Även de politiska direktiven kan ha påverkat de ökade 
hjälpbehovet där informanterna menar att de krav som ställs från politiskt håll är för höga i 
förhållande till nuvarande digitala kompetensnivåer och tilldelade resurser. Informanterna 
identifierar en mängd olika nycklar till att kunna följa de politiska direktiven, såsom en 
förändrad syn på yrket, ett tydligare uppdrag, ekonomiska resurser och kompetensökning hos 
personal. Detta och att uppdraget tolkas olika vid de enskilda biblioteken kan indikera att det 
saknas tydliga riktlinjer kring uppdraget, likt det Norberg (2017) konstaterar i tidigare 
forskning. 
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Trots den skilda synen på uppdraget finns det en samstämmighet i vad besökarnas hjälpbehov 
består i. Återkommande genom alla intervjuer nämns samhällsbärande tjänster såsom banker, 
försäkringsbolag och myndigheter som aktörer vars tjänster det finns svårigheter att hantera 
bland biblioteksbesökarna. Detta ger uttryck för det van Deursen och van Dijk (2014) belyser 
då de beskriver den exkludering som uppstår då stater och myndigheter nedmonterar 
ursprungliga servicekanaler till förmån för de digitala. Informanterna poängterar att många av 
besökarna uppger att de blivit skickade till bibliotek för att få hjälp med andra aktörers 
tjänster och informanterna menar vidare att de andra aktörerna inte tar sitt ansvar. Detta kan 
ses som ett tecken på att andra aktörer och besökare förväntar sig att bibliotekets personal ska 
agera teknisk support. Flertalet av informanterna anser att det är de externa aktörernas ansvar 
att bistå sina kunder med det som krävs för att använda deras tjänster, vilket främst 
exemplifieras när de talar om banker. Detta skulle också kunna ses i ljuset av att dessa 
arbetsuppgifter står i motsättning till informanternas bild av vad en bibliotekarie bör syssla 
med.  
 
Det tidigare introducerade DigComp 2.0 (Vuorikari et al., 2016) behandlar kompetensen  
att engagera sig i medborgarskap genom digitala teknologier (2.3) som berör att delta i 
samhället genom användandet av offentliga och privata digitala tjänster, samt att söka 
möjligheter för egenmakt. Alla de intervjuade uttrycker att de hjälper besökare på ett sätt som 
indirekt relaterar till denna kompetens, vilket tyder på att de trots sin inställning inser vikten 
av att hjälpa till i dessa frågor. Dock beskrivs det av informanterna att det finns svårigheter i 
utförandet av dessa demokratiskt kritiska arbetsuppgifter i form av bristande digitala 
kompetenser hos personalen, inskränkande på den personliga integriteten och risken för att 
göra fel vid känsliga ärenden. Att aktörer skickar människor till biblioteken bidrar till 
förväntningarna på att biblioteket ska klara av att hantera dessa frågor. I relation till 
förväntningarna går det att göra poängen att folkbiblioteken behöver förändras, då de enligt 
paragraf 6 i bibliotekslagen (SFS 2013:801, §6) måste anpassa sin verksamhet utifrån 
användarnas behov.  
 
Bibliotekariernas tidigare nämnda motsättningar kring vad de vill utföra för arbetsuppgifter 
och vad som ingår i uppdraget kan också vara fullgoda åsikter. I och med otydligheten  
i uppdraget är det svårt att finna en utstakad plan kring vad de konkret ska ägna sig åt. 
Kompetensområde fyra som berör säkerhet och hot på internet (4.1, 4.2) samt hälsa,  
psykiskt välmående (4.3) och miljö (4.4) är områden som biblioteken berörs av. Det går att 
fråga sig om personalen bör säga till när biblioteksbesökare har spenderat för lång tid vid 
datorn, återkommande spenderar lång tid vid nätcasinon eller skriver ut ett stort antal papper. 
Utifrån intervjusvaren tycks här bibliotekets ansvar för kunskapsförmedling inom detta 
digitala kompetensområde vara otydligt och en del av de intervjuade uttrycker att de avstår 
från att agera i dessa situationer. Bilden av uppdraget som otydligt bekräftas också av  
tidigare studier (Getachew et al. 2017a; 2017b; Norberg 2017; Pekkala och Suneson 2017). 
 
Jaeger et al. (2012) diskuterar hur biblioteken var tidigt ute med att erbjuda teknologiska 
resurser i syfte att överbrygga skillnader i fysisk tillgång mellan individer. Med en dåtida syn 
på den digitala klyftan som att enbart handla om fysisk tillgång kan detta under denna tid 
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ansetts vara tillräckligt från bibliotekens sida. Detta synsätt är oförenligt med Mossberger, 
Tolbert och McNeals (2008) definition av den digitala medborgaren där faktisk användning 
och behärskande av resurser betonas lika mycket som tillgång. Idag efterfrågar besökare både 
digitala resurser samt att få sitt digitala hjälpbehov tillgodosett, vilket i förlängningen leder till 
krav på digitala kompetenser hos de anställda. I rapporten “Den femte statsmakten” (Kungliga 
biblioteket 2017) konstateras att bibliotekens arbete inom det digitala området bör förändras 
och bland annat ta en pedagogisk riktning med fokus på informationsteknik. Med det digitala 
medborgarskapet i åtanke och den efterfrågan informanterna beskriver stödjs Kungliga 
bibliotekets tanke om förändring i pedagogisk riktning. För att komma fram till vad detta 
kräver av personalen är det därför viktigt att undersöka vilka digitala kompetenser som 
relaterar till besökarnas hjälpbehov, samt vilka digitala kompetenser bibliotekspersonalen 
behöver utveckla.  
 
Alla informanter ger en bild av att de själva eller kollegor saknar digitala kompetenser och 
vissa beskriver hur deras utbildning enbart i låg utsträckning eller inte alls berört detta. Även 
Pekkala och Suneson (2017) drar liknande slutsatser där de, likt denna studies informanter, 
också föreslår fortbildning och förändringar i utbildning. När en jämförelse görs mellan 
informanternas bild av besökarnas hjälpbehov och informanternas bild av de egna digitala 
kompetenserna framträder en tydlig diskrepans mellan hjälpbehov och nuvarande 
kompetenser. Denna studie kan bidra till att tydliggöra vilka digitala kompetenser detta berör. 
Det framstår som paradoxalt att en yrkesgrupp utan digital utbildning tilldelats ett 
folkbildande uppdrag kring informationsteknik (SFS 2013:801, §7). Detta kan i sin tur leda 
till ett svalt intresse för dessa arbetsuppgifter då bibliotekarier initialt inte valt en utbildning 
med digital inriktning. Denna slutsats kan också urskiljas i några av informanternas svar.  
 
Något som också relaterar till det folkbildande uppdraget inom informationsteknik (SFS 
2013:801, §7) är huruvida detta bör ses som ett pedagogiskt uppdrag. Kungliga biblioteket 
identifierar i rapporten “Den femte statsmakten” (2017) hur bibliotekariernas pedagogiska roll 
ska utökas med inriktning på informationsteknik. Pekkala och Suneson (2017) lägger i sin 
studie stor vikt vid bibliotekspersonalens pedagogiska roll som beskrivs som stödjande och 
trygghetsskapande. Norberg (2017) konstaterar vidare att en kompetenshöjning behövs  
inom det pedagogiska området. Under denna studie nämns aldrig hanteringen av 
biblioteksbesökarnas hjälpbehov i termer av ett pedagogiskt arbete av informanterna. Det 
benämns snarare som att hjälpa besökare att utföra sysslor. En av de intervjuade uttrycker till 
och med hur biblioteket inte kan vara något folkuniversitet. Det går att ifrågasätta om att 
enbart hjälpa till är tillräckligt för att kunna klassas som pedagogiskt arbete. Det går också att 
fråga sig hur långt det folkbildande uppdraget sträcker sig och om det är tillräckligt att 
anordna extern IT-hjälp vid särskilda tidpunkter eller att enbart agera IT-support. I en 
digitaliserad värld med digitaliserade samhällsbärande tjänster (van Deursen & van Dijk 
2014) där en stor andel av Sveriges befolkning helt eller delvis saknar digital närvaro 
(Davidsson & Thoresson 2017) går det tolka personalens arbete som ett släckande av bränder 
där man hjälper till att hantera detta ökande behov snarare än att arbeta pedagogiskt. Detta är 
också intressant utifrån de intervjuades beskrivning av att vissa av de som besöker biblioteken 
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med ett digitalt hjälpbehov inte har någon annanstans att vända sig, vilket också Pekkala och 
Suneson (2017) behandlar.  
 
Inom kompetensområdet informations- och datalitteracitet (1) framträder uppsökandet av 
information (1.1) som det mest förekommande i intervjusvaren. Detta kan associeras till 
klassiskt biblioteksarbete i form av informationssökande som här yttrar sig på en ny arena. 
Trots att det går att anta att bibliotekspersonal därför redan har viss kompetens inom detta 
område tyder intervjusvaren på att informanterna har vissa svårigheter att hjälpa besökarna 
med detta. Detta kan både indikera bristande kompetenser hos personal eller svårigheter hos 
besökarna att förmedla vad de letar efter. Gällande kompetensen utvärdering av information 
(1.2) drar Digitaliseringskommissionen (2016) slutsatser kring den individualisering som sker 
i samband med digitaliseringen av samhället. Där menas att individualiseringen i kombination 
med det obegränsade informationsutbud internet erbjuder ställer högre krav på källkritik hos 
enskilda individer. I det förslag regeringen lagt om en satsning på digital kompetens inom 
biblioteken nämner Fichtelius (2016) och regeringen (Regeringskansliet 2017) arbetet med 
källkritik som en central punkt. Med detta i bakhuvudet är det ett intressant resultat att det 
enbart i en av informanternas svar kunde kodas en direkt anknytning till arbete med källkritik 
på den digitala arenan. 
 
Ett särskilt framträdande resultat från analysen utifrån ramverket är hur informanterna 
beskriver att en stor del av det hjälpbehov besökare har relaterar till att kunna identifiera och 
lösa tekniska problem vid enhetshantering och i digitala miljöer (5.1). I alla informanternas 
svar går det att urskilja att denna kompetens relaterar till besökarnas hjälpbehov. Det 
framkommer i den tematiska analysen att denna typ av problemlösning ibland gäller enheter 
som är besökarnas egna och digitala miljöer som inte ses höra till bibliotekets verksamhet, 
varvid några av de intervjuade ifrågasätter om detta ligger inom bibliotekets uppdrag. Det 
förekommer också att informanterna uttrycker negativa känslor i förhållande till att arbeta 
med denna typ av hjälpbehov. Det uttrycks också, i likhet med Pekkala och Sunesons (2017) 
resultat, att denna problemlösning ibland ligger på en högre teknisk nivå än vad en viss del av 
personalen kan hantera vilket de menar resulterar i en ojämn nivå i det digitala stöd som 
erbjuds.  
 
Det är viktigt att poängtera att försiktighet bör vidtas vid läsning av denna studie och dess 
slutsatser. Studien är genomförd i Stockholmsregionen vilket medför att dess resultat också 
kan tänkas återspegla folkbibliotekens situation i just denna region. Även om en viss likhet 
skulle kunna återfinnas i förhållande till andra storstadsregioner krävs ytterligare studier för 
att med säkerhet kunna påvisa detta. Det går också att se möjligheten för ett annat resultat vid 
en liknande studie utförd i småstadsregioner eller på landsbygden. Även detta kräver vidare 
studier.  
 
 
 



 34 

8.2 Metoddiskussion 

I denna studie har användningen av ramverket för digitala kompetenser DigComp 2.0 
(Vuorikari et al., 2016) visat att det, utifrån intervjusvar, är möjligt att kategorisera  
och definiera specifika hjälpbehov hos biblioteksbesökare och relatera dessa till 
bibliotekspersonalens digitala kompetenser och därmed sätta dessa i en vidare kontext. 
Genom kategoriseringen av informanternas svar kan man utkristallisera vilka 
kompetensområden som berör bibliotekens digitala verksamhet och vart behovet av digitala 
kompetenser finns. Detta kan också antas gälla liknande standardiserade operationella 
ramverk för digitala kompetenser (Bawden 2008). Det är dock svårt att dra långtgående 
slutsatser utifrån resultatet av denna analys då datan är av kvalitativ art och antalet 
informanter är få i sammanhanget. Detta medför att det inte går att säga med säkerhet att en 
specifik kompetens relaterar till besökares digitala hjälpbehov generellt. Med en annan 
metodutformning skulle detta dock vara möjligt i en framtida studie.  
 
Tillämpningen av två analysmetoder har bidragit till att ge två perspektiv på den insamlade 
datan. Användningen av tematisk analys där teman arbetats fram utifrån de svar 
informanterna givit kan ses som ett induktivt förfaringssätt, vilket indikerar ett bottom up-
perspektiv. Analysen utifrån de digitala kompetenserna är ett top down-perspektiv där ett 
deduktivt arbete utifrån kompetensområden och specifika kompetenser styr de teman som 
datan organiseras utifrån (Braun & Clarke 2008). Detta kan tänkas utmynna i ett bredare 
perspektiv av det område som studien söker utforska där både informanter och relevant teori 
tillåts sätta agendan. Intervjuerna har delvis utformats med utgångspunkt i ett ramverk för 
digitala kompetenser vilket möjliggör en tydligare verbalisering och kategorisering av det 
bibliotekspersonalen upplever under arbetet med digitala frågor. Detta har utförts med tanke 
att vägleda de intervjuade och i förlängningen placera studiens intervjusvar i en teoretisk 
kontext. Studien fångar utöver utforskandet av digitala kompetenser också de intervjuades 
känslor och attityder kring detta arbete. Denna typ av forskning kan tänkas stödja ett 
angreppssätt på problemområdet där även bibliotekspersonalen får komma till tals i 
utformningen av uppdraget och de beslut som tas kring biblioteks digitala arbete. Studiens 
utformning bidrar också till att, utifrån personalens attityder och observationer samt 
tydliggörandet av de digitala kompetenser som relaterar till det digitala arbetet, kunna föra 
fram en kritik mot det faktum att bibliotek tilldelats detta uppdrag.  
 
Ramverket har i vidareutvecklingen DigComp 2.1 (Carretero Gomez, Vuorikari & Punie 
2017) utvecklat en ytterligare dimension där åtta färdighetsnivåer inom varje enskild 
kompetens presenteras. Dessa nivåer beskrivs både utifrån egen kompetensnivå och utifrån 
förmågan att lära ut denna kompetens, vilket är intressant med hänsyn till det pedagogiska 
uppdrag som går att utläsa ur det folkbildande uppdrag som uttrycks i lagen. En tillämpning 
av färdighetsnivåerna gällande att lära ut skulle kunna ge en tydligare bild av den potentiella 
fortbildning som kan tänkas krävas för att personalen ska kunna ta sig an uppdraget på ett 
adekvat sätt. Vidare så är denna studie gjord utifrån bibliotekspersonalens perspektiv. I en 
framtida studie kan det också vara av intresse att undersöka bibliotekens digitala arbete med 
utgångspunkt i besökarens perspektiv.  
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8.3 Slutsats 
Denna studie har syftat till att undersöka vilka digitala kompetenser som relaterar till 
biblioteksbesökarnas hjälpbehov samt vilka digitala kompetenser som krävs av 
bibliotekspersonal för att kunna uppfylla folkbibliotekens krav på kunskapsspridande inom 
användning av informationsteknik, vilket inte tydliggjorts i tidigare studier. Studien indikerar 
att biblioteksbesökarnas förtroende för berörda bibliotek i Stockholmsregionen är högt  
inom dessa frågor. Detta blir tydligt i beskrivningen av besökarnas förväntningar på 
bibliotekariernas förmåga att lösa deras digitala problem och i att detta arbete tar mycket tid i 
anspråk. Det framgår också av studien att biblioteken är den sista utposten för en del besökare 
gällande deras digitala hjälpbehov, och då särskilt gällande digitaliserade samhällsbärande 
tjänster, vilket talar för vikten av folkbibliotekens arbete i dessa frågor. Detta arbete kan dock 
innebära problem då bibliotekarierna inte alltid är rustade för uppdraget främst baserat på 
bristande utbildning som inte tillräckligt berört kunskaper inom det digitala området. Det 
förefaller paradoxalt att en yrkesgrupp utan utbildning inom det digitala området tilldelas en 
roll som folkbildare inom informationsteknik. Då det tilldelade uppdraget ställs i relation till 
bibliotekariernas förmågor och tidskapacitet att förmedla dessa digitala kompetenser framgår 
det att det finns ett behov av ytterligare utbildning och resurser, samt ett förtydligande av 
uppdraget inom detta område. 
 
I denna studie går det att se att de berörda biblioteken i någon mån berörs av alla digitala 
kompetenser inom det digitala kompetensramverket DigComps (Vuorikari et al., 2016) 
kompetensområden. Av dessa kompetensområden framträdde Informations- och 
datalitteracitet och Problemlösning som de som främst relaterade till informanternas arbete 
med besökarnas digitala hjälpbehov. Kompetensområdet Säkerhet relaterade i hög grad  
indirekt till informanternas arbete med digitala frågor. Ett sätt att kunna tydliggöra uppdraget 
och klargöra vart det finns ett behov av ökad kompetens hos bibliotekspersonalen är att med 
utgångspunkt i besökarnas hjälpbehov identifiera vilka digitala kompetenser det anknyter till. 
En förhoppning är att denna studie kan tänkas bidra till påbörjandet av arbetet med detta och 
att området vidare utforskas.  
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