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material. The conclusion of this study is; knowledge of 
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answers to their question. The informants also experience 
communication difficulties with the different actors in the 
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1. Inledning 

Bibliotekariers möjlighet att särskilt rikta uppmärksamhet till personer som har 
invandrat till Sverige har länge varit en angelägen fråga, inte minst genom 
bibliotekslagen som lyfter fram människor med annat modersmål än svenska som en 
prioriterad grupp (SFS 2013:801, 5 §). Folkbiblioteken har på senare år fått många nya 
potentiella användare med annat modersmål än svenska. År 2015 kom det 163 000 
asylsökande till Sverige (Migrationsverket, 2017), och folkbiblioteken fick ett ökat 
behov att rikta uppmärksamhet till nyanlända som användargrupp. 
 
Under våra studier vid Högskolan i Borås uppmärksammades vi på forskning som visar 
vilken potential folkbiblioteken har att svara upp till för att stödja nyanlända i samhället. 
Studier (Audunson, Essmat & Aabø, 2011; Vårheim, 2014) beskriver folkbibliotekens 
möjligheter till generering av socialt kapital för personer som har invandrat, och lyfter 
fram folkbibliotekens funktion som låg- och högintensiva mötesplatser. Folkbiblioteken 
framstår också som en institution med hög tillit hos flyktingar, där demokratiska 
värdegrunder utan krav, användarna blir sedda av personalen och det finns en hög tilltro 
till bibliotekspersonalen (Vårheim, 2014). Sirikul och Dorner (2016) fokuserar på 
informationsbehovens komplexitet relaterat till olika faser av etableringsprocessen, där 
folkbibliotek visar sig ha en viktig roll att spela. 
 
Även regeringen har insett vikten av folkbibliotekens potential i sammanhanget när den 
år 2016 införde ett särskilt stöd från Kulturrådet att söka för folkbibliotek. Detta för att 
stärka folkbiblioteken som mötesplats där människor med olika bakgrund kan mötas, 
och tillgängliggöra litteratur och samhällsinformation (Kulturrådet, 2017). 
 
Vi har till den här kandidatuppsatsen inspirerats av Pilerot och Hultgrens (2017) rapport 
Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända - slutrapport där de lyfter fram utsagor 
från intervjuer med bibliotekspersonal hur arbetet på folkbiblioteken tycks närma sig ett 
”vidgat uppdrag” för att möta användarnas behov och önskemål. Under rubriken 
Tidigare forskning nedan ges en närmare beskrivning av rapporten.  
 
Förhoppningarna som ställs på folkbibliotekens arbete för och med nyanlända från 
politikers håll och utifrån professionens forskningsfält är, som påvisats ovan, 
sammansatt och relaterar till aspekter av integration och kultur- och 
informationsförmedling. Den potential som folkbiblioteken visar upp i arbetet för och 
med nyanlända kräver vissa kompetenser av bibliotekarierna, och Pilerot och Hultgren 
(2017, s. 43) lyfter fram hur ett ”vidgat uppdrag” kan innebära utveckling av nya 
kompetenser anpassade efter önskemål och krav från användargruppen. Denna 
aktualisering av användargruppen har bidragit till att vi blev intresserade av hur 
bibliotekarier på folkbibliotek upplever sina kompetenser relaterat till arbetet för och 
med nyanlända. Under rubriken Begrepp nedan definierar vi hur kompetensbegreppet 
ses i den här studien, och vi ger även en kort redogörelse för hur begreppet används och 
förstås på ett mångsidigt vis i litteraturen. 
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1.1 Problembeskrivning 
 
Mot bakgrund till de senaste årens flyktingsituation och Pilerot och Hultgrens (2017) 
rapport där bibliotekarier ger utsagor om ett ”vidgat uppdrag” i arbetet för och med 
nyanlända, frågar vi oss hur folkbibliotekarier ser på sina kompetensbehov när det 
handlar om arbete för och med nyanlända. Vi vill med den här studien rikta fokus mot 
hur folkbibliotekarier upplever kompetenser relaterat till arbetet med denna 
användargrupps behov.  
 
Att åskådliggöra bibliotekariers upplevda kompetensbehov i arbetet för och med 
nyanlända kan vara av intresse för såväl utbildningsinstitutioner som enskilda 
biblioteksledningar, men också för bibliotekarier och bibliotekariestuderande, samt i 
diskussioner om kompetensbehov och kompetensutveckling inom bibliotek. Att studera 
hur folkbibliotekarier ser på kompetensbehov relaterat till arbete för och med nyanlända 
ger förutsättningar för hur professionen kan svara upp till förhoppningar som ställs på 
folkbibliotek i framtiden. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att ge upphov till kunskap om folkbibliotekariers syn på 
kompetensbehov i arbetet för och med nyanlända. 
 
De forskningsfrågor som studien baseras på är: 
 
-Vilka kompetenser upplever folkbibliotekarierna i studien vara av särskild betydelse i 
arbetet för och med nyanlända? 
-Vilka kompetenser upplever folkbibliotekarierna i studien att de besitter som är en 
styrka i arbetet för och med nyanlända? 
-Vilka kompetenser upplever folkbibliotekarierna i studien att de saknar i arbetet för och 
med nyanlända? 
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1.3 Begrepp 

1.3.1 Nyanländ 
 
Vi har valt att använda begreppet “nyanländ” eftersom det anses vara etablerat på 
biblioteksfältet i Sverige och används i skrifter, bland annat från Svensk 
biblioteksförening (Pilerot & Hultgren, 2017). Begreppet “nyanländ” är förknippat med 
politiska och ekonomiska insatser för människor som flytt sina hemländer och 
definieras på det här sättet av Migrationsverket:  
 

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats 
uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även 
anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden 
som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år. 
(Migrationsverket, 2017) 

 
Vi är medvetna om att det hos bibliotekariernas utsagor kan finnas en flytande 
begreppsdefinition bland annat eftersom bibliotekarierna i sitt arbete inte alltid vet om 
användaren de ger tjänster till definitionsmässigt ryms inom begreppet ”nyanländ”. De 
olika begrepp som används istället för ”nyanländ” av informanterna gör dock ingen 
skillnad för vår definition av begreppet ”nyanländ” i studiens analys. 

1.3.2 Kompetens 
 
I vanligt tal menas att kompetens betyder att en kan hantera situationer inom ett bestämt 
område på ett tillfredsställande sätt. Svensk ordbok (2009) definierar ordet kompetens 
så här: ”(tillräckligt) god förmåga för att ut föra vissa uppgifter som ofta framgår av 
sammanhanget”. Illeris (2013) är tydlig med att inget kompetensbegrepp kan ge ett 
entydigt och normativt svar på vad kompetens är, det finns inga sådana objektiva 
kriterier. Det en däremot kan göra är att utgå ifrån en definition och lägga till tidigare 
forskning, erfarenheter och överväganden och utgå ifrån det (Illeris, 2013, s. 35).  
 
Medan Illeris har ett allmänt perspektiv så antar Ellström (1997, s. 20-22) ett mer 
yrkesrelaterat perspektiv på kompetensbegreppet och diskuterar kompetens med 
utgångspunkt på individ och arbete. I resonemanget fokuserar Ellström på individens 
förmåga att kunna lösa en viss uppsättning med problem eller uppgifter. Den kompetens 
som Ellström syftar till att analysera är således uppgiftsrelaterad. Ellström lyfter fram 
fem termer, eller förmågor, som ringar in definitionen ovan. Här återfinns, förutom en 
mer praktiskt arbetsrelaterad psykomotorisk term (olika typer av manuella färdigheter 
som fingerfärdighet/handlag), förmågor av kognitiva (intellektuella) och affektiva 
(känslomässiga) slag, liksom förmågor av personlig (personlighetsdrag) och social 
(samarbets och kommunikativa) karaktär (Ellström, 1997, s. 21). Även Keen (2002) 
diskuterar kompetens i förhållande till att klara situationer inom arbetslivet, och 
framhåller hur varje människa innehar en unik individuell kompetens (Keen, 2002, s. 5).  
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Keen (2002, s. 13) lyfter fram hur agerande i stunden även kräver en framförhållning. 
Det krävs insikt i konsekvenserna av det en gör, och Keen menar att det också krävs 
reflektion över vad framtiden kräver. De komponenter som bygger upp begreppet 
kompetens enligt Keens definition är färdigheter (förmåga “att kunna göra” vilket 
endast nås genom övning), kunskaper (fakta), erfarenheter (reflektera och lära sig från 
situationer), kontakter (betydelse av personliga kontakter, skapande av nätverk), samt 
värderingar (vilja att ta ansvar).  
 
Annika Lundmark (1998, s. 34) påpekar att en individs kompetens alltid samspelar med 
den reella arbetssituation hen befinner sig i, och i likhet med Keen (2002) och Ellström 
(1997), relaterar Lundmark kompetens till någon form av uppgift, aktivitet eller arbete. 
 
Vi kommer fortsättningsvis att utgå ifrån Lundmarks definition av kompetens: 
 

Kompetens innebär att ha en potentiell handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 
situation eller arbete. Denna individuella handlingsförmåga kan avse kunskaper, 
intellektuella, manuella och sociala färdigheter, liksom attityder och personlighet hos 
individen. (Lundmark, 1998, s. 34) 

 
Syftet med vår studie är ge upphov till kunskap om folkbibliotekariers syn på 
kompetens i arbetet för och med nyanlända. Lundmark (1998, s. 34) beskriver hur en 
individ är mer eller mindre kompetent i den reella arbetssituation som hen befinner sig i. 
Definitionen Lundmark beskriver anses användbar i vår studie eftersom den relaterar till 
arbete och arbetsrelaterade situationer.  Då vi i studien använder en kompetensmodell 
utformad av Lundmark faller det sig också naturligt att anta Lundmarks definition av 
kompetensbegreppet. Lundmark (1998, s. 34) lyfter fram hur kompetens är ett begrepp 
som inte självklart låter sig mätas på grund av dess kvalitativa karaktär, och påpekar 
också hur kompetens ständigt förnyas hos en individ över tid. 
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
I det här avsnittet redovisar vi den litteratur som är relevant för vårt forskningsområde. 
Vi har delat in litteraturen under tre huvudkategorier: Bibliotekariers kompetenser i 
arbetet för nyanlända, Ändrade förutsättningar på folkbibliotek samt Nyanländas 
informationsbehov. Särskilt betydelsefull för vår studie har forskarna vid högskolan i 
Borås, Ola Pilerots och Frances Hultgrens (2017) forskningsrapport, Folkbibliotekens 
arbete för och med nyanlända – slutrapport varit, då den inspirerat till tankar för vår 
studie. 

2.1 Bibliotekariers kompetenser i arbetet för personer med 
annat modersmål än svenska 
 
Vi har i litteraturgenomgången valt att referera till en studentuppsats på 
grundutbildningsnivå, Mångspråkbibliotekariers kompetenser  av Helene Bergholtz 
(2017), då den ämnesmässigt anses ligga nära vår studie och därför bedöms vara av 
särskilt relevant betydelse. Bergholtz (2017) uppsats är färdigställd 2017, och bidrar 
därmed till mycket aktuella forskningsresultat. Bergholtz antar dock ett annat perspektiv 
jämfört med vår undersökning eftersom Bergholtz fokuserar specifikt 
mångspråksbibliotekariers upplevda kompetensbehov i samband med arbetet som 
bedrivs med personer med annat modersmål än svenska. I vår studie fokuserar vi inte 
enbart på mångspråksbibliotekarier och deras upplevda kompetensbehov, utan 
inkluderar alla bibliotekarier som kan arbeta på ett folkbibliotek och deras upplevelser 
kring kompetensbehov relaterat till arbetet för och med nyanlända. I uppsatsen redogör 
Bergholtz också för hur mångspråksbibliotekarierna anser att de har utvecklat dessa 
kompetenser samt hur kompetensbegreppet kan förstås och användas på flera sätt och 
lyfter fram hur begreppet har karaktär av flera definitioner. Datainsamlingen bestod av 
semistrukturerade intervjuer med utsagor från fyra mångspråksbibliotekarier. 
 
I studien drar Helene Bergholtz slutsatsen att informanterna anser att många olika 
kompetenser behövs i yrket, där de mest frekventa svaren beskrev språkkompetens - 
både språkkunskaper och kommunikativ språkkompetens, förmågan att bedriva 
omvärldsbevakning, samt social och personlig kompetens i form av nyfikenhet och 
öppenhet på andra människor och kulturer som viktiga. Språk var också den kompetens 
som de flesta informanterna beskrev att de saknar. Personlig och social kompetens 
ansågs oftast utvecklas genom erfarenheter från yrkesliv och privatliv, medan 
kompetenser relaterat till grundläggande kunskaper som krävs för yrkesverksamheten 
främst bedömdes som något som kunde erhållas från universitet och högskolor. Även 
kompetenser som relaterar till kännedom om en organisations mål och vision och att se 
sin och organisationens roll i samhället, ansågs kunna höjas genom personliga 
kompetensutvecklingsåtgärder. 
 
I artikeln Cultural Competence: A Conceptual Framework For Library And Information 
Science Professionals identifierar Overall (2009) behovet av kulturell kompetens för 
yrkesverksamma inom bibliotek för att ge adekvata tjänster till biblioteksanvändare med 
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olika kulturell bakgrund. Kulturell kompetens för vår studie kan relatera till 
folkbibliotekariers arbete för och med nyanlända eftersom många nyanlända som 
kommer till Sverige, kommer hit med annan kulturell bakgrund än den svenska. Overall 
(2009, s. 192) menar att om människor ska kunna utveckla kulturell kompetens behöver 
vi både ha en självmedvetenhet om vår egen kultur, såväl som kunskap om andras 
kulturer. Med kulturell självmedvetenhet kan omedvetna kulturella normer, värderingar 
och idéer medvetandegöras, och genom medvetenhet om hur en kultur har format ens 
egna liv breddas perspektiven av hur andra kulturer formar andra personers liv med en 
ökad kulturell kompetens som följd. 
 
Overall (2009, s. 194) lyfter även fram betydelsen att som bibliotekarie ha 
grundläggande attityder av att bry sig om, uppmärksamma och uppskatta olika kulturer, 
och en inställning av djup förståelse av användarna. Att som bibliotekarie se olika 
kulturer ger förutsättningar för olika användare att bli bekräftade, och bibliotekarier kan 
belysa de olika gruppernas särskilda  biblioteks- och informationsbehov. 
 
Till bibliotekariers kulturella kompetens relaterar även Overall (2009, s. 197) kunskaper 
kring vilka miljörelaterade barriärer som kan finnas för användare att använda 
biblioteket, t.ex. hur transportmöjligheter att resa till och från biblioteket vid olika 
biblioteksprogram för olika användargrupper ser ut. Hit kopplar Overall även kunskap 
om biblioteksutformning och på vilket sätt biblioteket kan representera en atmosfär av 
välkomnande och hur användarna känner sig omhändertagna i biblioteksrummet. 
 
Overall identifierar i artikeln flera faktorer som relaterar till kulturell kompetens, och 
beskriver samtidigt kulturell kompetens som en livslång lärandeprocess (Overall, 2009, 
s. 200). 
 

2.2 Ändrade förutsättningar på folkbibliotek 
 
Pilerot och Hultgren (2017) har studerat hur förutsättningarna för folkbiblioteken ser ut i 
folkbibliotekariernas arbete för och med nyanlända. De har också ställt frågor kring 
vilka förändringar, svårigheter och utmaningar som bibliotekspersonalen kan se i deras 
arbete med nyanlända. En av förändringarna som visar sig i studien är att de nyanlända 
har ett behov av att kommunicera på andra språk än svenska och det för med sig att 
tjänster som tidigare inte har efterfrågats på folkbibliotek nu gör det. 
  
Studien visar att dokumenterade rutiner såsom bibliotekslagen och kommunala 
biblioteksplaner formar folkbibliotekens verksamhet tillsammans med antaganden om 
hur verksamheten ska drivas. Bibliotekspersonalen använder varandra informellt för att 
diskutera hur verksamheten ska utvecklas och de kan se ett vidgat uppdrag utifrån de 
nyanländas särskilda behov. Samtidigt visar studien att personalen har föreställningar 
om vad folkbiblioteken bör kunna erbjuda. Pilerot och Hultgren menar att om det 
vidgade uppdraget ska kunna realiseras så behöver bibliotekspersonalens kompetenser 
och deras kompetensbehov kartläggas. Det vidgade uppdraget skulle kunna ses som att 
det går utanför det traditionella uppdraget där fokus ligger på demokratiarbete, fria 
mötesplatser och medieutlåning. Det skulle kunna röra sig om nya metoder och värden 
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baserade på historisk erfarenhet och därmed uppstår ett behov av att utveckla nya 
kompetenser anpassade efter nya krav och önskemål. 
  
Studien visar vidare att den informella hanteringen av personalens planering och utbyte 
av tankar kan vara påfrestande och att bibliotekspersonalen påverkas emotionellt av att 
de saknar givna arenor för att kunna diskutera hur verksamheten ska drivas. De pekar på 
hinder som också kan vara inspiration i det dagliga arbetet, så som bland annat ovana 
biblioteksbesökare, medieanskaffning och emotionell påfrestning. Detta skulle kunna 
grundas i en osäkerhet kring verksamheten så som hur den långsiktiga finansieringen 
ska se ut till att beslut om verksamhet tas utanför bibliotekspersonalens möjlighet till 
påverkan. 
  
En stor och viktig roll som folkbiblioteken har är att bidra till att stärka integrationen av 
nyanlända och det genom interaktion med andra arenor och aktörer. Bibliotekens 
verksamhet för och med de nyanlända påverkas och omformas av samhällsstrukturer 
runt omkring biblioteken och de beslut som fattas får konsekvenser för hur biblioteken 
ska kunna arbeta med nyanlända. Detta kan gälla allt ifrån hur lokaltrafikens busslinjer 
dras till beslut fattade av Migrationsverket och Justitiedepartementet. 
Bibliotekspersonalen arbetar både formaliserat och spontant i möten med nyanlända 
genom att skapa verksamhet anpassade för denna besökargrupp men också genom att 
samverka med aktörer som tidigare inte varit aktuella för biblioteken att arbeta med 
Pilerot och Hultgren (2017). 
 
I artikeln Multicultural Libraries' services and social integration: The case of public 
libraries in Montreal Canada  (Paola Picco, 2008) beskriver artikelförfattaren vilka 
multikulturella tjänster som ett folkbibliotek Montreal kan erbjuda nyanlända för att 
främja integrationsprocessen. Boksamlingar beskrivs som anpassade för nyanlända, 
språkkurser i franska, bokcirklar som avhandlar fransk litteratur, speciellt anpassade 
informationstjänster för nyanlända, tjänster som underlättar vid arbetssökande, 
information om grannskapet. För att underlätta integration så finns även en tjänst 
inrättad avsedd för att samordna aktiviteter på biblioteket och i samarbete med övriga 
samhällsorganisationer och i direkt kontakt med de nyanlända. Det mångkulturella 
beståndet med böcker och tidningar på andra språk än franska finns till för att de 
nyanlända ska kunna upprätthålla kontakt med sina tidigare kulturer och dess språk. 
Flera av biblioteken har som policy att erbjuda litteratur på de nyanländas egna språk 
för att Kanada som ett mångkulturellt land vill främja invandrares rätt att behålla sitt 
språk och sin kultur. Ändå finns det bibliotek i Kanada som valt att ännu inte införa 
litteratur på de nyanländas språk eftersom åsikten att det inte främjar integration har 
funnits. Artikelförfattarna drar slutsatsen att de offentliga biblioteken är användbara vid 
nyanländas integrationsprocess och att bibliotek som anpassar sina verksamheter att 
inkludera de nyanlända bidrar till integration samt att de nyanlända kan bibehålla 
kulturella kontakter med sina ursprungsländer samt deras språk. 
 
I antologin Bibliotekarerne: En profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi 
lyfter Sundin (2006) fram hur professionell kunskap kan ses som något i ständig rörelse 
snarare än något fast och stabilt, och påpekar att professionell kunskap måste förhålla 
sig till samtidens förutsättningar. Sundin (2006, s.78) argumenterar för hur förändrade 
förutsättningar i informationstillgänglighet och möjligheten att som biblioteksanvändare 
själv söka och hitta information på egen hand har riktat bibliotekariers expertis i en 
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pedagogisk riktning. Sundin (2006, s. 82) påpekar att bibliotekariers professionella 
kunskap ställs inför ändrade förutsättningar tack vare utvecklingen av informations- och 
kommunikationsteknologier (IKT) som innebär att bibliotekarier inte längre har en 
exklusiv ställning för informationsförmedling. Sundin menar att bibliotekariers 
professionella kunskap genomgår en omformulering som innebär att bibliotekariens 
pedagogiska roll kring användarundervisning i informationskompetens ökar. Detta 
riktar fokus på bibliotekariers pedagogiska kompetens. 
 
I diskussionen kring bibliotekariers användarundervisning resonerar Sundin (2006, s. 
87-91) kring hur olika förhållningssätt som format informationskompetens skiftat över 
tid. Sundin lyfter fram hur det senaste förhållningssättet tar avstamp i ett perspektiv 
under referenssamtalet där biblioteksanvändaren ses utifrån det sammanhang och 
kontext hen ingår. Istället för att upprätthålla en hierarkisk relation där bibliotekarien är 
överordnad användaren, skapas förståelse mellan bibliotekarie och användare där bägge 
kan lära av varandra och där dialogen mellan användare och bibliotekarie är central och 
får mening. Till detta resonemang hör ett förhållningssätt av kommunikativ karaktär där 
informationsundervisning och informationssökning ses som situerad till det 
sammanhang den äger rum. Med ett kommunikativt förhållningssätt framstår det som 
viktigt att bibliotekarien har kunskaper, dels om olika användargrupper, och dels 
innehar kommunikativa kompetenser och förmåga att förstå användaren i sin 
informationssökningssituation. Nyckelord är kommunikation och dialog med 
användarna. 
 
Sundins (2006) resonemang visar hur bibliotekarieprofessionen, i och med utvecklingen 
av (IKT), riktar ett intresse mot vad som kan ses som pedagogiska kompetenser. Sundin 
(2006) beskriver också ett förhållningssätt i referenssamtal som relaterar till 
kommunikativa kompetenser där sammanhanget i vilket användaren söker information 
särskilt lyfts fram.  
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2.3 Studier om nyanländas informationsbehov 
 
I artikeln Knowing and learning in everyday spaces (KALiEds): Mapping the 
information landscape of refugee youth learning in everyday spaces undersöker Lloyd 
och Wilkinson (2016) på vilket sätt nyanlända i åldrarna 16-25 år använder sig av 
vardagsplatser (everyday spaces) för att tillgodogöra sig informationsbehov och 
lärandepraktiker, vilken information som eftersöks för respektive vardagsplats, samt hur 
informationslandskapen hos vardagsplatserna ser ut som informationskällor. Särskilt 
intressant för vår studie är vilken typ av information de nyanlända deltagarna i studien 
söker efter och det är där vårt fokus ligger när vi lyfter fram artikelns resultat. 
Datainsamlingen bestod av photovoice-teknik kombinerad med fokusgruppsintervjuer. 
 
Deltagarna beskrev att de kunde erhålla information vid platser som har samband med 
trogemenskaper som relaterar till jobbinformation på den ”dolda arbetsmarknaden”, 
hälsorelaterade råd, samt information om tips på vilka kurser som det finns att studera. I 
idrottssammanhang beskrev de att de kunde låta lagkamrater och lagledare veta om att 
de sökte jobb och få viktig information om vilka arbeten som finns tillgängliga. De 
kunde även få hjälp med läxor av äldre spelare. Digitala platser användes särskilt för att 
hålla kontakten med familjemedlemmar som är geografiskt utspridda. Det hjälpte även 
deltagarna att hålla kontakten med sin ursprungliga kultur. Deltagarna i studien sökte 
mycket information online åt sina föräldrar och beskrev att de tog reda på information 
som deras föräldrar efterfrågat men själva inte kommit åt. Internet användes också som 
en plats att söka information kring globala händelser som relaterade till deltagarnas 
hemland. Institutionella platser refererades till personliga relationer som bygger på tillit. 
För deltagarna representerade bibliotek kunskap och en trygg plats där de kunde ställa 
frågor och få råd. Bibliotekarier sågs som en bra källa för information och som stöd för 
studier. 
 
Den information som deltagarna i studien eftersökte relaterade främst till jobb och 
arbetsrelaterad information, information om hemlandet, samt läxhjälp och information 
som relaterar till  studier. 
 
I studien The remaking of fractured landscapes: supporting refugees in transition 
(SpiRiT) av Annemaree Lloyd, Ola Pilerot and Frances Hultgren (2017) undersöks 
nyanländas upplevelser av att återupprätta och omforma sitt informationslandskap samt 
hur information kan ses som en resurs för nyanlända då de tvingas till ett nytt land och 
har lämnat sociala nätverk och etablerade informationsmönster bakom sig. De 
nyanlända behöver återskapa sitt informationslandskap i sitt nya land och blir då 
beroende av möjligheter för att återupprätta tillgång till informationsresurser. 
 
I studien fastställdes teman som; förlust och återupptagande av plats, ett behov av 
trygghet samt återuppbyggnad av det ”frakturerade landskapet”. De nyanlända uppvisar 
ett behov av att ansluta sig till och använda sig utav olika informationskällor för att 
kunna bilda sig en uppfattning om sitt nya samhälle och den digitala miljön visar sig 
vara mycket viktig för att kunna skapa sig en social grund samt för 
informationshantering. 
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Studien visar på att det finns ett stort behov av att lära sig att följa samhällsregler och 
lagar och förordningar. Detta anses viktigt för de nyanländas egen trygghet. 
  
De intervjuade nyanlända uttalade också ett behov av att få möjlighet att lära sig 
svenska. För att det skulle vara möjligt behöver de information kring hur de kan ansluta 
sig till språkkurser. De uttrycker också ett behov av informationskällor om boende, 
utbildning och sysselsättning. De beskriver att mötet med andra människor är viktigt 
eftersom det utöver den sociala samvaron skapar möjlighet till kontakter för jobb och 
boende. 
  
Mobil teknologi och webbplatser samt sociala medier beskrivs som särskilt viktiga för 
att kunna etablera sig i det nya samhället men även för att kunna hålla kontakten med 
människor som är kvar i hemlandet. 
  
I detta sammanhang har folkbiblioteken en stor roll att fylla genom att skapa 
möjligheter för nyanlända via teknologi och aktiviteter som möjliggör kommunikation. 
Tekniken är avgörande för att de nyanlända ska kunna hålla kontakt med släktingar och 
vänner samt kunna skapa nya kontakter i sitt nya hemland och bygga sociala nätverk. 
Folkbiblioteken bör också se möjligheterna till att kunna erbjuda nyanlända att ta del av 
samhällsinformation. Samt ordna förutsättningar för att underlätta tillgång till 
nyskapande av sociala relationer som leder vidare till kunskap och strategier, vilket 
sedan underlättar för att kunna skapa sig en trygg tillvaro (Lloyd, Pilerot, Hultgren, 
2017). 
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3. Analysmodell 
 
I det här avsnittet beskriver vi vilken modell som vi använt för att analysera 
undersökningens forskningsfrågor, samt redogör för hur modellen tillämpas i vår studie. 
 
För att analysera datamaterialet har vi utgått från en kompetensmodell av Annika 
Lundmark (1998). Lundmark illustrerar sin kompetensmodell i form av en blomma med 
fyra kronblad runt en cirkel. Varje kronblad representerar en delkompetens: 
yrkesteknisk kompetens, strategisk kompetens, social kompetens samt personlig 
kompetens. Cirkeln som binder samman kronbladen representerar personens totala 
funktionella kompetens och integrerar därmed de fyra delkompetenserna. Funktionell 
kompetens är därmed beroende av olika delkompetenser (Lundmark, 1998, s. 36). I 
boken Utbildning i arbetslivet  (Lundmark, 1998, s. 35) finns en illustration som 
beskriver analysmodellen. Enligt lagen om upphovsrätt (SFS, 1960:729) har vi inte rätt 
att publicera den utan upphovsmannens godkännande.  
 
De fyra delkompetenserna omfattar:  
 
Yrkesteknisk kompetens  Lundmark (1998, s. 34) menar att yrkesteknisk kompetens 
innefattar de kunskaper och färdigheter som är grundläggande för att kunna utöva ett 
yrke.  
 
För en bibliotekarie på folkbibliotek kan detta innebära informationshantering i form av 
sökuppdrag och hantering av kunskapsorganisation i övrigt. Det kan handla om 
förmedling av litteratur samt att hantera och sköta om bibliotekets bestånd genom 
gallring och inköp av olika media. Här kommer även de referenssamtal som sker mellan 
bibliotekarie och besökare in. Till yrkestekniska kompetenser kan även pedagogiska 
kompetenser räknas, att vid användarundervisning och vägledning i 
informationssökning uttrycka sig pedagogiskt. 
 
Strategisk kompetens innefattar enligt Lundmark (1998, s. 36) kunskaper om 
verksamhetsidén eller affärsidén samt de mål som satts upp för verksamheten. I denna 
grupp inkluderas även förmågan till att kunna förstå sin roll i organisationen. Att arbeta 
långsiktigt och ha en helhetssyn på verksamheten samt en förståelse för omvärldens 
eventuella krav på förändringar inom verksamheten samt att kunna bedöma framtida 
konsekvenser av fattade beslut. En ska både kunna arbeta och planera rationellt utifrån 
givna mål men ändå vara öppen för att kunna tänka om och ifrågasätta etablerade 
sanningar. 
 
För en bibliotekarie på folkbibliotek kan detta innebära planering och förberedelser för 
olika låntagargruppers individuella behov. Att vara bekant med övriga aktörer i 
samhället för att kunna hänvisa besökare vidare då de har frågor som rör annat än det 
som är biblioteksrelaterat. Här kommer även bibliotekariers omvärldsbevakning för att 
vara uppdaterade på vad som sker i samhället.  
 
Personlig kompetens handlar enligt Lundmark (1998, s.36-37) bland annat om 
förhållningssätt, värderingar, etik, ansvar och kreativitet. Det handlar även om hur 
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personens människosyn utgör grunden för hur hen fungerar i relation till andra 
människor. 
 
För en folkbibliotekarie skulle detta kunna handla om hur hen hanterar reflekterandet av 
bemötande av låntagare och kollegor. Det rör bibliotekariens människosyn och hur hen 
förhåller sig till den påverkar i sin tur relationer på arbetsplatsen. Bibliotekariens 
personliga förmåga till kommunikation kan räknas in till en personlig kompetens. 
Likväl som flexibilitet och förmågan att kunna hantera stress. I denna grupp finner vi 
också personliga egenskaper som tålamod, stabilitet och empati.  
 
Social kompetens innefattar enligt Lundmark (1998, s. 37) förmågan till lagarbete, 
socialt samspel och sociala kontakter. Samarbetssituationer kräver smidighet och 
förmåga att kunna lyssna, samt visa hänsyn och respekt. 
 
För en bibliotekarie på folkbibliotek kan detta t.ex. handla om bemötande av låntagare 
vid informationsdisken. Den sociala kompetensen påverkar hur en bibliotekarie samtalar 
och kommunicerar med användaren kring referensfrågor, och hur hen tar till sig 
information och förmedlar denna vidare. Förmågan att vara inlyssnande och låta 
kollegor och låntagare komma till tals. 
 
De fyra delkompetenserna integreras i den funktionella kompetensen som bygger en 
helhet. 
 
Funktionell kompetens bygger på en integration av samtliga delkompetenser och 
handlar därmed om personers förmåga att kunna handla professionellt i olika 
arbetssituationer (Lundmark, 1998, s. 37). 
 
För en bibliotekarie handlar funktionell kompetens om att kunna ha en helhetssyn på sitt 
arbete och planera för att det ska fortlöpa smidigt. Det handlar om att kunna integrera 
alla kompetenser och därmed skapa en samlad förmåga att bedriva sitt arbete på ett 
givande sätt.  
 
Utveckling av yrkesteknisk kompetens kan ske genom relevanta teoretiska utbildningar 
och fortbildning medan utveckling av strategisk, personlig och social kompetens ofta 
sker genom erfarenhetsutbyte, reflexion, problemlösning samt praktisk yrkesutövning 
som ger konkreta erfarenheter (Lundmark, 1998, s. 37-38). 
 
Lundmark (1998, s. 38) lyfter fram hur kompetensmodellen bland annat kan vara 
användbar för att beskriva och analysera vilka krav som kan ställas för en viss typ av 
arbetsuppgifter. Denna inriktning av modellen gör att vi anser den vara användbar i vår 
studie för att analysera informanternas utsagor med hjälp av de delkompetenser som 
modellen beskriver. Modellen anses även lämplig eftersom den är överblickbar och 
överskådlig att hantera i relation till den här studiens omfattning. 
 
Modellen användes i studien för att identifiera kompetenser ur informanternas utsagor. 
I modellen fokuserar vi på delkompetenserna och de i modellen underliggande 
beskrivningarna av respektive delkompetens, och använder dessa som kategorier att 
jämföra informanternas utsagor med. Genom att granska det transkriberade materialet 
med modellens delkompetenser i fokus kunde vi upptäcka viktiga påståenden som 

15 



 

relaterar till olika kategorier av kompetenser som informanterna ger uttryck för. Vid 
analys av folkbibliotekariers upplevelser av kompetensbehov i arbetet för och med 
nyanlända är vi intresserade av att identifiera utsagor om olika typer av kompetenser, 
och en persons totala integrerade funktionella kompetens som bygger på modellens alla 
integrerade delkompetenser står därmed inte i fokus under analysen. 
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4. Metod 
 
I det här avsnittet beskriver vi vilken datainsamlingsmetod som har använts i studien 
och argumenterar för de val vi har gjort. Vi redogör även för hur insamling av 
datamaterialet har genomförts, vilka avgränsningar och urval som vidtagits, samt för en 
diskussion kring etiska överväganden. Vi beskriver slutligen hur datamaterialet har 
analyserats och tolkats. 
 

4.1 Datainsamlingsmetod 
 
Syftet med den här studien är att få kunskap om folkbibliotekariers syn på kompetens i 
arbetet för och med nyanlända. För att få information som kan användas för att besvara 
forskningsfrågorna har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med folkbibliotekarier. 
Bryman (2011, s. 413) menar att kvalitativa intervjuer ger möjlighet till fylliga svar med 
informantens upplevelser i fokus. Kvalitativa intervjuer är användbara för den som vill 
veta hur människor upplever situationer eftersom intresset riktas mot den intervjuades 
syn på verkligheten. 
 
En variant av kvalitativa intervjuer är datainsamlingsmetoden semi-strukturerade 
intervjuer som ligger mellan intervjumetodernas två ytterligheter, ostrukturerade och 
strukturerade intervjuer (Wildemuth, 2009, s. 233). Wildemuth (2009, s. 233) beskriver 
hur semi-strukturerade intervjuer tillåter informanten att svara fritt på frågorna som 
ställs under intervjun och gör det möjligt att anskaffa information om en forskningsfråga 
utifrån den intervjuade individens perspektiv. Styrkan med semi-strukturerade intervjuer 
för den här studien är informantens frihet att utforma svaren på eget sätt, vilket gör att 
fokus ligger på hur intervjupersonen uppfattar och tolkar sin livsvärld. Intervjuformen 
rymmer samtidigt en flexibilitet hos den som intervjuar att följa upp med frågor som 
ligger utanför den ursprungliga intervjuguiden om intervjuaren vill anknyta till något 
som informanten sagt. Semi-strukturerade intervjuer anser vi stämmer bra överens med 
de kunskapsanspråk vi avser med vår undersökning om folkbibliotekariers syn på 
kompetens i arbetet för och med nyanlända. Den kunskap som vi vill nå är den del av 
verkligheten såsom den intervjuade bibliotekarien ser den i sitt arbete. 
 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide med tematisk fokus över de 
allmänt formulerade frågorna vi sökte få besvarade, se Bilaga 1. Kvale och Brinkman 
(2014, s. 149) redogör för hur intervjuguidens tematiska fokus beskriver områden av 
ämnen som frågorna handlar om, där varje tema innehåller en uppsättning relaterade 
frågor. Vår intervjumall är uppbyggd av tre tematiska fokus vilka relaterar till var och 
en av forskningsfrågornas inriktning. Under varje tema i intervjumallen följer sedan 
intervjufrågor med öppna svar. Intervjuguider av semi-strukturerad karaktär skiljer sig 
mot frågeformulär som hanteras vid strukturerade intervjuer eller enkäter i de avseenden 
att det visserligen är en lista med frågor, men det råder stor frihet under intervjun hur 
varje fråga följs upp och hur djupt intervjun leder i varje fråga beroende på 
informantens svar (Wildemuth, 2009, s. 233). Tonvikten kommer att ligga på hur 
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informanten tolkar frågor och svaren vi får är det som informanten själv upplever vara 
det som är viktigt när det gäller förståelsen av händelser och beteenden. 

4.2 Urval 
 
Fokus i undersökningen är att intervjua bibliotekarier som arbetar med nyanlända på 
folkbibliotek. Potentiella folkbibliotek valdes efter geografisk tillgänglighet för 
intervjuer och med förutsättningen att det finns en särskild avdelning med 
mångspråkslitteratur på biblioteken, som förutom litteratur på svenska, engelska och 
minioritetsspråken även omfattar litteratur på andra språk. Vi fokuserar alltså urvalet 
mot folkbibliotek som har mångspråkshyllor och utgår från att litteraturen finns där för 
att förmedlas och lånas ut till personer med annat modersmål än svenska, bland annat 
nyanlända. Via mail skickade vi frågan till biblioteken om det fanns intresse av att delta 
i vår studie, se Bilaga 2. I mejlet formulerade vi frågan som en önskan om att få komma 
i kontakt med bibliotekarier som arbetar med och utför tjänster för nyanlända på 
folkbibliotek. De folkbibliotekarier som svarade på mejlet kunde alltså förväntas arbeta 
för och med nyanlända. Avgränsningar såsom ålder, kön eller antal yrkesår hos de 
intervjuade bibliotekarierna har inte ansetts vara relevant att vidta för vår studie. 
 
För vår undersökning har vi intervjuat sju bibliotekarier vid fyra olika bibliotek. 
 
Vi är medvetna om att variationer i de olika kommunernas sammanhang kan påverka 
hur de intervjuade bibliotekarierna ser på kompetensbehovet i arbetet för och med 
nyanlända. De fyra kommunernas bibliotek som vi har utgått ifrån skiljer sig åt vad det 
gäller antal anställda bibliotekarier, integrerat medborgarkontor och öppettider. Vi har 
dock valt att inte beakta detta i studien på grund av studiens begränsning.  
 

4.3 Materialinsamling 
 
Intervjumaterialet samlades in genom att vi besökte informanterna på deras arbetsplats 
och genomförde intervjuerna. Båda författarna till den här studien genomförde 
intervjuer var för sig efter geografisk lämplighet. Intervjuerna spelades in av praktiska 
skäl och för att undvika att viktig information förbisetts. När intervjuerna var inspelade 
transkriberades inspelningarna för att göra det insamlade materialet läsbart. Respektive 
författare transkriberade sina egna intervjuer och vid transkriberingen av datamaterialet 
var det nödvändigt att bestämma en transkriberingsnivå som det inspelade materialet 
skrivs av efter. Då fokus för intervjuerna var meningsanalys snarare än språklig analys 
bestämdes en transkriberingsnivå med utelämnande av specificerade uttryck som ”öh” 
eller ”hm”.  
 
För att prova att intervjuguiden fungerade valde vi att genomföra en pilotintervju. Vid 
pilotintervjun framkom att två av våra frågor var mycket svåra för intervjupersonen att 
svara på och skapade en olustkänsla hos informanten och en idé om att det fanns ett rätt 
och fel svar. Av etiska skäl funderade vi då på att informera om dessa frågor i förväg så 
att informanten fick god tid att fundera över hur hen ville svara. Dock valde vi tillslut att 
ta bort frågorna helt från intervjuguiden då de inte ansågs nödvändiga för vår 
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undersökning. Frågorna handlade om hur informanten definierade begreppen 
”kompetens” samt ”nyanlända”. 
 

4.4 Etiska frågor 
 
Inför arbetet med intervjuerna har vi behövt förhålla oss till etiska överväganden. Vi har 
i studien utgått från de fyra grundläggande individskyddskraven som Vetenskapsrådet 
beskriver i rapporten Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De fyra krav som beskrivs i rapporten är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 
I den första mejl-förfrågan som skickades ut informerades de potentiella deltagarna i 
undersökningen att vi studerar till bibliotekarier och vi beskrev även kort 
undersökningens inriktning och vad den kommer att användas till. I mejlet informerade 
vi även att de som ställer upp på intervjun ges konfidentialitet. Innan intervjuerna sen 
började berättade vi återigen vilka vi är, vilken kurs vi går, vilket syfte intervjun har och 
hur intervjun kommer att gå till. Vi beskrev att intervjun kommer att spelas in och 
inhämtade godkännande.  
 
Vi har genomgående använt fingerade namn på intervjupersonerna och även valt att inte 
precisera vilket bibliotek bibliotekarierna arbetar på, då det är vanligt att många 
bibliotek har relativt få medarbetare. Vid själva intervjusituationen är det viktigt att vara 
medveten om att frågor kan starta processer hos informanten som inte varit väntade 
(Kvale & Brinkman, 2014, s. 99). Under pilotintervjun upplevde vi att två frågor 
innebar en stress hos informanten att inte svara “fel” vilket tog mycket fokus från övriga 
frågor i intervjun. Situationen fick en negativ stämning som tog energi från hela 
intervjusituationen och de två frågorna beslöts därför att strykas från intervjuguiden, se 
avsnitt Materialinsamling. Vi har vidtagit alla åtgärder vi kunnat för att informanten ska 
uppleva situationen som trygg och fri från stress. Detta uppnåddes genom att 
intervjuerna skedde på platser valda av informanten samt att vi redogjorde för den tid vi 
förväntade oss att intervjun kommer att ta, samt vad svaren ska användas till.  

4.5 Analysmetod 
 
Wildemuth (2009, s. 308) beskriver hur kvalitativ innehållsanalys lämpar sig för 
forskare som försöker hitta mening och tolka innebörden av materialet som ska 
analyseras, där teman och slutsatser kan upptäckas genom noggrann granskning av 
datamaterialet. Wildemuth (2009, s. 309-311) menar att kvalitativ innehållsanalys kan 
inkludera både en deduktiv och induktiv ansats eftersom analyserna kan utgå från redan 
befintliga koncept, vilka kommer ur tidigare studier eller teorier, men även anta en mer 
induktiv natur genom att forskaren låter mönster framställas ur materialet. Genom att 
generalisera kategorier från datamaterialet kan kodscheman utvecklas, men forskaren 
kan också utgå från en befintlig modell eller teori som utgör basen av kategorier och 
försöka hitta befintliga likheter. Då vi i vår teoretiska ansats i studien utgår från en 
kompetensmodell av Lundmark (1998) använde vi modellens delkompetenser som 
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kategorier vid analys av datamaterialet. En presentation av den teoretiska modellen som 
vi använde oss av för att analysera datamaterialet beskrivs i avsnittet Modell. I modellen 
fokuserar vi på delkompetenserna och de i modellen underliggande beskrivningarna av 
respektive delkompetens, och använder dessa som kategorier att jämföra informanternas 
utsagor med. Analysförfarandet av det transkriberade materialet inleddes med att vi 
genom noggrann läsning kodade materialet med studiens tematiska frågor som grund. 
Genom att färglägga utsagor som relaterar till respektive tematiska fråga kunde 
materialet kodas på ett tydligt sätt. Kodningsförfarandet innebar att utsagor som inte 
alltid framkom under tillhörande tematiska fråga ändå identifierades och kunde kodas. 
Därefter sökte vi efter gemensamma kategorier av kompetenser i de färglagda koderna. 
För att identifiera kompetenser använde vi kompetensmodellen. Men vi var även öppna 
för att det kan komma upp andra kompetenselement ur materialet som kompletterar 
kompetensblomman. Det är både med modellens kategorier, och med en öppenhet för 
nya kategorier att framställas ur materialet, som vi analyserar de transkriberade 
utsagorna från informanterna. 
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5. Presentation av resultat och analys 
 
I det här avsnittet presenterar vi de informanter som har deltagit i studien. Därefter 
redogör vi för datamaterialet som intervjuerna bidragit med, och analyserar 
datamaterialet genom att föra ett resonemang kopplat till Lundmarks teoretiska 
kompetensmodell.  
 

5.1 Presentation av informanter 
 
Studiens sju informanter har alla anställningar som bibliotekarier på folkbibliotek. 
Samtliga av de intervjuade arbetade under perioden 2015-2016 då Sverige tog emot en 
stor grupp flyktingar.  
 
Informant 1: Arbetar som bibliotekarie med ansvar för ungdomsaktiviteter och 
ämnesansvarig för barn- och ungdomsböcker. Hen arbetade aktivt med Silent books och 
teater för nyanlända barn och ungdomar på ett av kommunens flyktingboende. 
 
Informant 2: Talar arabiska och arbetar därmed mycket med att vara till hjälp med 
kommunikation. Hen kom till Sverige för sex år sedan och är utbildad bibliotekarie i sitt 
gamla hemland. Idag arbetar hen med inriktning mot mindre barn och har ansvar för 
bebisbibblan. Hen arbetar även för att nå arabisktalande föräldrar och barn samt andra 
som inte talar svenska som modersmål. Hen vill vidga bibliotekets verksamhet så att 
den når utanför bibliotekets fysiska väggar. 
 
Informant 3: Arbetar med läsfrämjande arbete och sprider läslust främst till barn i åldern 
noll  - tio år. Hen arbetar aktivt med pedagoger och lärare och träffar barnen på plats i 
skolor och på förskolor. I sitt jobb arbetar hen även mot fritidsgårdar, föreningar, 
mötesplatser samt bibliotekets filialer. Hen har haft flera olika tjänster som bibliotekarie 
och berättar att hen alltid har kommit i kontakt med nyanlända i verksamheten.  
 
Informant 4: En mångspråksbibliotekarie som också är ansvarig för 
mångspråksbeståndet samt programverksamheten för vuxna på stadsbiblioteket. 
Informanten arbetar med integrationsarbete och kombinerar ofta sina två 
ansvarsområden och beskriver samverkan mellan olika enheter som ett lyckat koncept 
för arbete med nyanlända. 
 
Informant 5: Beskriver sig som en vanlig bibliotekarie som arbetar med skönlitteratur 
och musikrelaterade medier, och som har arbetat med invandrare i många år. Fram till 
augusti har hen haft guidade turer för SFI-elever och andra typer av invandrargrupper 
som har kontaktat biblioteket och velat komma dit. Hen har också tagit fram statistik för 
utlån av nyinköp på andra språk, och vad biblioteket har för medier för nyanlända 
svenskar. 
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Informant 6: Bibliotekarie som i sitt arbete varit inblandad med att möta nyanlända och 
att ta emot dem på biblioteket. Hen beskriver att hen har mött väldigt många nyanlända, 
både vid infodisken och genom att träffa grupper som t.ex. SFI.  
 
Informant 7: Jobbar som socialbibliotekarie och beskriver att det innebär att hen arbetar 
väldigt mycket med boken-kommer verksamhet mot äldre. Både till privatpersoner i 
deras hem och på vårdavdelningar. Hen arbetar även med informationsträffar från SFI 
och vid infodisken varje dag. 
 
 

5.2 Resultat och analys 
 
Studiens resultat och analys av resultatet presenteras genom tre teman som baseras på 
studiens forskningsfrågor. 
 

5.2.1 Tema 1. Vilka kompetenser upplevs vara särskilt viktiga? 

5.2.1.1 Språkkompetenser 
 
Språket är något som återkommande omtalas som viktigt för att kunna kommunicera 
med de nyanlända som besöker biblioteket. Det ses som viktigt både för att kunna göra 
sig förstådd och att kunna förstå besökarens behov. En av informanterna betonar att det 
också handlar om att kunna få till en trygg och välkomnande miljö där språket fungerar 
som en inkluderande faktor. Informant 2 berättar att många av de nyanlända vandrar 
omkring på biblioteket och ser vilsna ut fram till dess att hen tilltalar dem på arabiska. 
“Det kommer folk här som gärna vill ta sig till samhället. Men de vet inte var de ska 
börja eller vad de ska göra. När de kommer till biblioteket så vågar de inte fråga någon 
på grund av språket” (Informant 2). 
 
Vi utgår från Lundmarks (1998) delkompetens yrkesteknisk kompetens när det gäller 
språk och kommunikation. Informanter menar att språket har fler funktioner än att bara 
kunna göra sig muntligt förstådd. Det är dock inte helt oproblematiskt med språk som 
en yrkesteknisk kompetens då bibliotekarieprogrammet inte erbjuder undervisning i 
olika språk. Samtidigt måste det ses som ett relevant redskap för att kunna utföra de 
arbetsuppgifter som en bibliotekarie har på arbetsplatsen. En av informanterna menar 
dock att alla bibliotekarier inte behöver kunna alla språk men att det är en stor tillgång 
om folkbiblioteket anställer bibliotekarier med en bred språkvidd. Informanten ser sina 
kollegor som en språkkompetens i sitt dagliga arbete på folkbiblioteket. 
 

Mina kompetenser som jag vänder mig till är ju mina kollegor på biblioteket som pratar 
arabiska. När jag tar emot nyanlända den här terminen på en skola då ser jag alltid till 
att ha med mig någon som pratar arabiska […] och när jag ser att de nyanlända tänker 
tack och lov för att där finns någon som pratar mitt språk. Det måste jag kunna ge dom 
för att de ska kunna göra sig förstådda. Jag kan ju inte arabiska hur gärna jag än vill. 
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Det är ju språkkompetensen som är absolut viktigast, Jag tycker att det är synd att vi 
inte har fler språk på biblioteket. (Informant 3) 

 
Kroppsspråket nämns också som en särskilt viktig kompetens. Även om bibliotekarien 
som tar emot låntagaren inte behärskar den nyanländas språk så har de kroppsspråket 
gemensamt. Det muntliga språket är viktigt hur det framförs och informant  5 menar att 
det är bra att använda språket metodiskt och komplettera med kroppsspråk genom: “Att 
vara tydlig, tala högt, långsamt och artikulera och ha en bra röst” (Informant 5). 
Bibliotekarien upplever därmed att den nyanlände blir lugnare av att veta att hen 
kommer att kunna göra sig förstådd vilket minskar stressen över att missförstås samt 
uppbringar en känsla av att höra till. Bibliotekarien får också en lugnare situation där 
hen kan kommunicera utan stress.  
 
Språket blir således både en yrkesteknisk kompetens samt en personlig kompetens om 
en inkluderar kroppsspråket under delkompetensen personlig kompetens där Lundmark 
(1998) nämner personliga egenskaper samt attityder och servicevilja. 
 

5.2.1.2 Tålamod 
 
Tålamod är en personlig kompetens som framhålls i samband med att bibliotekarier 
möter nyanlända inne på biblioteket. Det kan vara en stor skillnad i stress att möta 
nyanlända vid informations- och lånedisken i biblioteket eller vid bokade möten där en 
kan samtala i mer lugn och ro. Vid informationsdisken bildas en kö med andra låntagare 
som väntar på sin tur och det är då viktigt med tålamod hos bibliotekarien för att 
underlätta i mötet med den nyanlända och hens frågor. “[...] Man kan behöva vara lite 
mer tålmodig. För ibland tar det lite extra tid att förklara. De har många frågor och de 
vill gärna förstå saker och det tar tid. Speciellt om det är kö” ( Informant 2).  
 
Informanten lyfter i citatet fram aspekter i referenssamtalet med nyanlända som kräver 
pedagogiska kompetenser av bibliotekarien vid informationsdisken. I Lundmarks (1998) 
kompetensmodell ser vi pedagogiska kompetenser som yrkestekniska kompetenser i 
arbetet med vägledning och användarundervisning i referenssamtalet. Sundin (2006) 
beskriver hur bibliotekariers pedagogiska roll fått en ökad professionsstrategisk 
fokusering pga att bibliotekarier inte längre på samma sätt som förut har någon exklusiv 
särställning för informationsförmedling. Informantens påpekande ovan visar prov på hur 
pedagogiska kompetenser även kan ses som särskilt viktiga vid arbetet för och med 
nyanlända. 

5.2.1.3 Framförhållning 
 
En viktig strategisk kompetens som framhålls är förmågan att kunna se vad som behövs 
och hur en ska kunna anpassa verksamheten så att folkbibliotekens verksamhet även 
passar för de nyanlända. Lundmark (1998) framhåller att organisationsövergripande och 
långsiktiga frågor är en del av den strategiska kompetensen. En av informanterna 
återkommer i samtliga frågor kring vad som är viktigt att tänka på i arbetet med de 
nyanlända till att det är viktigt med framförhållning och en insikt i vad som behövs i 
arbetet framöver med just de nyanlända för att kunna möta upp de behov som kommer 
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att uppstå. “[...] det är just det man måste vara proaktiv och att det är ett rejält behov 
som vi måste kunna svara upp till [...] “ (Informant 4). 
  
Något som påtalas under intervjuerna är förmågan att kunna nå ut  till de nyanlända. Det 
är svårt för bibliotekarierna att annonsera på traditionellt sätt eftersom de nyanlända 
saknar svenska språket. Det är också svårt att veta var någonstans en kan nå de 
nyanlända. En av bibliotekarierna anser att det är av stor vikt att samverka med andra 
grupper som möter de nyanlända. Hen nämner SFI, föreningar, studieförbund. Att 
nätverka och kommunicera med andra aktörer som också möter de nyanlända i sina 
verksamheter påtalas av informant  4 som en viktig kompetens. “Nätverka på ett snabbt 
sätt med andra aktörer. Och att kunna se helhet ur olika sorters perspektiv istället för att 
bara lösa allt rent praktiskt. En sorts struktur för arbetet.” (Informant 4). Att veta vart en 
ska vända sig som bibliotekarie för att kunna nå ut till denna målgrupp kräver 
yrkesteknisk kompetens kring hur samhället och andra aktörer byggt upp mottagandet 
av de nyanlända. Informant 4 ger uttryck för att kunskap kring hur en når denna 
målgrupp är en viktig kompetens i arbetet.  
 

Det är svårt att nå ut det är fortfarande svårt att nå ut till gruppen. Svårt att 
kommunicera eftersom man har så pass olika sätt att kommunicera på. Det svåra är ju 
att nå ut. Nå ut till individerna som behöver hjälpen… Svårigheterna som vi mötte upp 
mot det är ju som det är, det är ju en grupp som bor på tillfälliga hem och det är ju inte 
så lätt att nå ut till dem. (Informant 4) 

  

5.2.1.4 Bemötande 
 
Bemötande av de nyanlända påtalas som en viktig personlig kompetens och en av de 
intervjuade påpekar att psykosocial kompetens är extra viktig i bemötandet av de 
nyanlända då det finns risk för att personer har varit med om stora trauman under den 
sista tiden i sina hemländer samt under vägen till Sverige. Men även ovissheten hos de 
nyanlända kring hur ett svenskt folkbibliotek fungerar samt känslan av ett utanförskap 
gör att bibliotekarien anses bör ha en större förståelse för de nyanländas situation och 
använda sig av den förståelsen i kontakten med de nyanlända. “[...] biblioteket får ju 
liksom som en alltmer socialt stödjande funktion upplever jag” (Informant 7). 
 

5.2.1.5 Informationsförmedling 
 
Flera av informanterna  påpekar att det är viktigt att kunna veta vad en ska svara på de 
nyanländas samhällsfrågor som ställs på biblioteket. Flera av frågorna är inte sådana 
som bibliotekets personal ska svara på och då är det viktigt att veta vart en ska hänvisa 
vidare. Nyanlända vill ofta ha svar på frågor om att bosätta sig i Sverige, hur en får 
arbete, utbildning och sjukvård. Men även juridiskt svårare frågor som handlar om 
medborgarskap samt anhöriginvandring ställs på biblioteken. Bibliotekarierna i studien 
menar att det är viktigt att kunna veta var en lotsar vidare eftersom det inte alltid är så 
att svaren finns att finna på biblioteket. Informationshantering på folkbiblioteket ses av 
oss som en yrkesteknisk grundläggande kompetens för bibliotekariernas arbete.  
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5.2.2 Tema 2. Vilka kompetenser upplever informanten att hen 
besitter som är en styrka i arbetet med nyanlända? 
 

5.2.2.1 Bemötande 
 
De kompetenser som mest frekvent återkommer när informanterna beskriver vilka 
kompetenser de upplever att de besitter som en särskild styrka i arbetet för och med 
nyanlända är kompetenser som relaterar till själva bemötandet med nyanlända. 
Informanterna lyfter fram styrkor de besitter i att få nyanlända besökare att känna sig 
välkomna på biblioteket och inge förtroende, och att visa intresse för personerna de 
möter. Sex av sju informanter lyfter fram ett välkomnande förhållningssätt som en 
upplevd styrka i mötet med nyanlända. Informant 1 beskriver att det hen främst kan 
bidra med är ”Att vara välkomnande och inkluderande och inkännande”, och diskuterar 
sedan vidare att hen har en särskilt stark kompetens i ” [...] inkluderande och att inge 
förtroende och få folk att känna sig välkomna och visa att man har tid” (Informant 1). 

 
Informant 5 lyfter fram ett personligt intresse som en särskilt stark kompetens i arbetet 
för och med nyanlända på följande sätt: 
 

Att man på allvar är intresserad av den man har att göra med och kan liksom leva sig in 
i den. Det är det här personliga intresset och intresserad av varje människa. Och anpassa 
och förenkla och snappa upp det som dom är intresserade av och så.  (Informant 5) 
 

Lundmarks kompetensmodell (1998) beskriver bland annat personliga egenskaper som 
kompetenser i en persons attityder och servicevilja. Till dessa kompetenser kopplar vi 
informanternas utsagor om ett förhållningssätt i ett personligt intresse för människor och 
att ge ett välkomnande intryck för biblioteksbesökare. Kompetensmodellen fokuserar 
även på social kompetens och beskriver dessa bland annat som förmågor som har med 
socialt samspel att göra och att kunna lyssna till andra människor. Informanternas 
utsagor om förmåga att snappa upp det som nyanlända är intresserade av och att anpassa 
sig till användargruppen ser vi i modellens sociala kompetenser. Av citatet från 
informant 5 ovan kan vi också skönja beröringsytor till det Sundin (2006, s. 87-91) 
formulerar som ett kommunikativt förhållningssätt vid referenssamtal, där möjligheter 
till förståelse mellan bibliotekarie och användare skapas genom att dialogen blir central 
och får mening, och informationssökningen kan ses som situerad till det sammanhang 
den äger rum. Informanternas utsagor om upplevda styrkor i bemötande ser vi här både i 
personliga och sociala kompetenser.  
 
Flera av de identifierade kompetenserna som informanterna upplever att de besitter som 
en styrka i relation till bemötande, t.ex. ett förhållningsätt av personligt intresse för 
människor och att vara igenkännande, framhåller Overall (2009) när hen diskuterar 
yrkesverksammas tjänster på bibliotek till biblioteksanvändare med olika kulturell 
bakgrund. Overall (2009, s. 194) beskriver bland annat betydelsen att som bibliotekarie 
ha attityder med en inställning av djup förståelse för användarna och att bry sig om och 
uppmärksamma olika kulturer. Dessa attityder ser vi återfinns i informanternas utsagor. 
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5.2.2.2 Litteratur och informationsförmedling 
 
I rollen som bibliotekarie beskriver fyra av informanterna informationsförmedling som 
det de främst kan bidra med i arbetet för och med nyanlända. Flera påpekar att det är 
vad som traditionellt är utmärkande för bibliotekarieyrket som också är det de främst 
kan bidra med i arbetet för och med nyanlända. Informant 1 uttrycker det på följande 
sätt ”Att tillhandahålla information men det är ju utmärkande för vårt yrke” (Informant 
1). 
 
Informanternas utsagor om kompetenser i informationsförmedling visar på att en för 
bibliotekarieyrket grundläggande yrkeskompetens är något de anser att de kan bidra 
med i sin roll som bibliotekarie i arbetet för och med nyanlända. Tre av informanterna 
beskriver särskilt deras förmåga att förmedla litteratur som en stark kompetens de 
besitter i arbetet för och med nyanlända. Informant 6 beskriver litteraturförmedling som 
en särskilt stark och viktig kompetens och påpekar att ”Det grundläggande även här, att 
ge människor den litteratur dom behöver” (Informant 6). 
 
I samband med kompetenser i litteraturförmedling talar informant 6 om att hen i sin roll 
som bibliotekarie kan ge nyanlända en väg en i språket. 
 

Att hjälpa till och försöka hitta det handlar mycket om svenska språket att lära sig 
svenska språket att försöka få fram lexikon litteratur om att lära sig svenska, 
språkkurser. [...] det är ju vad vi kan ge som är en väg in i språket. (Informant 6) 

 
Även andra informanter lyfter fram att de kan bidra med språkutveckling i sin roll som 
bibliotekarie. Informant 3 beskriver det med följande ord ”Jag tänker direkt böcker och 
läsning. Den vanligaste frågan vi får är om att kunna lära sig språket. Kunskap och 
språk. Där har vi blivit ganska bra på vad som fungerar”. (Informant 3). 

 
 
Flera av informanterna kommer in på förmågan att söka samhällsinformation och att 
hitta information som talar om till vilka andra aktörer i samhället nyanlända ska gå 
vidare med sina frågor när de diskuterar sina främsta kompetenser. Informant 7 ser 
sökkompetens och att kunna plocka fram samhällsinformation som en relevant 
kompetens hen besitter relaterat till arbetet för och med nyanlända, och informant 1 
berättar bland annat följande när hen svarar på vilka kompetenser hen ser som sina 
särskilt starka och viktiga i arbetet för och med nyanlända: ”Sedan om man får riktigt 
svåra frågor så är ju kompetensen att kunna söka sig fram och lämna över till rätt person 
väldigt viktigt” (Informant 1). Förmåga att söka information och att förmedla litteratur 
är grundläggande färdigheter som krävs för bibliotekarieyrket och informations- och 
litteraturförmedling relaterar vi till bibliotekariers grundläggande yrkestekniska 
kompetenser. 
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5.2.2.3 Språkkompetenser 
 
Ingen av informanterna lyfter fram kompetenser relaterat till språk när de diskuterar 
vilka kompetenser som de upplever är en styrka de besitter i arbetet för och med 
nyanlända. Detta gäller alltså även informanten som talar arabiska som sitt modersmål.  
  

5.2.3 Tema 3. Vilka kompetenser upplever informanten att hen 
saknar? 
 

5.2.3.1 Språkkompetenser 
 
Samtliga informanter i studien gav uttryck för avsaknad av språkkompetenser i arbetet 
för och med nyanlända. Avsaknad av språk som en svårighet framgår även i Pilerot och 
Hultgren (2016, s. 25) där de lyfter fram utsagor från bibliotekspersonal om att 
personalen ofta ställs inför språkliga utmaningar och att problemet kan leda till en 
känsla av att inte räcka till hos personalen.  
 
Informanterna framställer språk som en central kompetens och bristande 
språkkunskaper beskrevs ofta som ett hinder i arbetet för och med nyanlända på 
folkbibliotek. Informanterna beskriver språkliga barriärer både vid samtal med enskilda 
användare och vid arbetet med grupper, dels med att nå ut med information till större 
grupper, t.ex. till tillfälliga boenden, dels när grupper besöker biblioteket från SFI. 
Avsaknad av språk ser vi i de här utsagorna som en yrkesteknisk kompetens eftersom 
det verkar vara en grundläggande färdighet i arbetet för och med nyanlända som 
informanterna beskriver att de saknar.  
 
Samtidigt som informanterna beskriver att de saknar språkkompetenser i arbetet för och 
med nyanlända, uttryckte de språkkompetenser ibland mer som en drömsituation än en 
kompetens som var realistisk att behärska för alla bibliotekarier. Informant 7 beskriver 
”Det är ju fantastiskt om man har språkkompetenser naturligtvis. Drömmen är ju att 
kunna arabiska egentligen” (Informant 7). 

 
Flera informanter betonade vikten av att ha en språkguide på biblioteket som kan vara 
behjälplig vid situationer när språket inte räcker till. Informant 6 resonerar kring nyttan 
med språkguider när ett gemensamt språk saknas mellan bibliotekarien och nyanlända 
 

Och då är ju språkguiden jättevärdefull. Det är svårt när man pratar hackig svenska och 
man inget annat gemensamt språk. Så det är bara svenska som är vårt gemensamma 
språk. (Informant 6) 
 

Även informant 5 beskriver nyttan med språkguider på biblioteket. ”[...] sen har ju vi 
anställt språkguider, tre sådana anställningar, det är jättebra, [...] dom har vi hemskt stor 
nytta av” (Informant 5). 
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Bristen på språkliga kompetenser avspeglar sig även vid arbetet med beståndsutveckling 
av medier på språk som bibliotekarien inte behärskar. Informant 4 påpekar detta 
 

Det är svårt med inköp av litteratur [...]. Vi får ju böcker från andra håll och då är det ju 
jättesvårt att ens veta vad det är för böcker. Vi hämtade en massa böcker på 
internationella biblioteket och det är ju jättesvårt att kunna bedöma vad det är för något. 
Det är ju jättesvårt och man behöver tolk. (Informant 4) 
 

 

5.2.3.2 Samhällsinformation 
 
Flera informanter uppgav att det var svårt att veta hur de skulle lotsa nyanlända vidare 
när de hade frågor som relaterade till andra aktörer i samhället. Informant 6 lyfter fram 
att det är svårt att ha koll på olika arbetsgångar hos olika aktörer i samhället och att 
hantera frågor som relaterar till andra aktörer och att veta vilka aktörer som har hand om 
vad: 
 

Det är jättesvårt alltså. Veta gången, arbetsförmedlingen hur går det till, hur får man 
bostad, allt sånt är. Den biten som man kanske inte räknar som bibliotek utan mer som 
samhällsinformationsbiten tror jag också andra bibliotek får dom frågorna. [...] att 
hjälpa till och tala om vart man ska vända sig. Och där känner man ibland att man har 
brist på kompetens. Det är kanske ingen som tänker på att biblioteken är så mycket mer 
än läsa. (Informant 6) 
 

Tre av informanterna uttrycker en önskan om att få mer information från övriga aktörer 
och vilka dom är. Informant 7. 
 

Och där kan jag känna att det är bra få nån information tycker jag kring vilka aktörerna 
är, biblioteket är ju en av flera andra aktörer som samverkar när dom har kommit för att 
ge dom en bra hjälp för att kunna själva. (Informant 7) 
 

 
Informant 3 efterlyser mer information från samhället för att kunna planera arbetet med 
nyanlända och beskriver vikten av att veta hur det ser ut med andra aktörer i samhället. 
 

[...] informationen till oss också. Jag hade inte alls förstått vilket stopp det var på att ta 
in flyktingar för helt plötsligt kom ju inga fler än just arbetskraftsinvandring. Jag hade 
inte förstått läget helt i Sveriges invandringspolitik [...] Vi behöver veta hur det ser ut i 
staden där vi ska verka och nå ut [...] Det är också svårt när de kommer och vill ha hjälp 
med ansökan till migrationsverket osv. Men där har man nog ändå lärt sig vad man kan 
göra och inte göra. Jag skulle ju jättegärna ha mer information att dela ut. (Informant 3) 

 
 

Att veta hur nyanlända på biblioteket kan lotsas vidare med sina frågor till andra aktörer 
i samhället ställer krav på kompetenser om samhällets olika funktioner, och de många 
aktörer som relaterar till dessa. Dessa kompetenser ser vi i modellen beskrivas som 
yrkestekniska kunskaper och färdigheter vilka beskriver yrkesteknisk kompetens. 
Samtidigt beskriver Lundmark (1998, s. 36) att strategisk kompetens är en förmåga att 
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förstå omvärldens eventuellt förändrade krav på verksamheten och vi noterar även att 
informanternas utsagor om att ta reda på information om andra aktörer i samhället som 
nyanlända slussas vidare till innebär att vara uppdaterad på hur det omkringliggande 
samhället förändras. Strategisk kompetens verkar alltså också vara en viktig kompetens 
när det gäller att slussa nyanlända vidare till andra aktörer i samhället. Pilerot och 
Hultgren (2017, s. 43) lyfter fram hur det i ett ”vidgat uppdrag” kan ingå att utveckla 
kompetenser utifrån nya önskningar från användargruppen nyanlända. Frågor kring hur 
nyanlända lotsas vidare till olika aktörer i samhället och arbetsgångar relaterat till detta, 
tycks vara kompetenser som informanterna upplever att de saknar men som efterfrågas i 
ett ”vidgat uppdrag” för användargruppen. Informanternas utsagor ger även uttryck för 
kompetenser relaterat till sociala kompetenser i fråga om otillräckligt samarbete med 
andra aktörer och hur information kan spridas aktörer emellan. Detta resonemang känns 
igen från Pilerot och Hultgren (2017, s. 33) som konstaterar i sin rapport att biblioteken 
behöver arbeta tillsammans med flera olika aktörer i samband med arbetet för och med 
nyanlända, men att det inte är självklart hur det arbetet ska gå till. Pilerot och Hultgren 
(2017, s. 32) lyfter bland annat fram bristande samordning som en utmaning för 
biblioteken och andra aktörer i samhället. 
 

5.2.3.3 Litteraturkunskaper 
 
En av informanterna belyser att det är viktigt att kunna tipsa om att hitta rätt bok till rätt 
person, men att det kan vara svårare med böcker på lätt svenska, eftersom hen på 
fritiden inte läser lika mycket lättlästa böcker som traditionell skönlitteratur. Hen 
beskriver att hen inte riktigt har lika stor koll på litteraturen som ges på lätt svenska. Att 
ha kunskaper om litteratur att förmedla relaterar vi till modellens beskrivningar av 
kunskaper och färdigheter som krävs för yrkesverksamheten, och vi kopplar dessa till 
modellen yrkestekniska kompetenser.  
 

[...] och det är nåt som jag och mina kolleger inte frivilligt läser eller de lättlästa 
böckerna. Det är ingenting man läser för sitt eget nöjes skull men det är ju också viktigt 
att kunna tipsa om att hitta rätt precis som infödda svenskar alltså hitta rätt bok till rätt 
person och då är det både språklig nivå men även intresseområden och sånt där och det 
kan jag känna att jag saknar lite ibland. ( Informant 5) 

 
Det är intressant att notera att informanten beskriver att hen inte läser dessa böcker för 
nöjes skull, och kopplar kunskaper om litteraturförmedling i yrket till kompetenser hen 
tillgodogör sig på fritiden. Kompetenser som informanten upplever att hen saknar i 
arbetet för och med nyanlända är alltså kompetenser som hen upplever att hen måste 
tillgodogöra sig på fritiden, om hen ska kunna tillgodogöra sig dem alls. 
 

5.2.4 Nya kompetenselement 
 
Vi har under analysen av de transkriberade utsagorna från informanterna varit öppna för 
att det kan komma upp andra kompetenselement ur materialet som skulle kunna 
komplettera kompetensmodellen. Några nya kompetenselement som inte inkluderas i 
kompetensmodellen upptäcktes dock inte. 
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6. Slutsatser 
 
 
I det här avslutande avsnittet beskriver vi vilka slutsatser som vi har identifierat i 
studien med utgångspunkt i studiens tre forskningsfrågor. Vi diskuterar även studien i 
sin helhet och vilka slutsatser vi kan dra från arbetet med rapporten. 
 
I analysen visar sig många av de kompetenser som informanterna upplever som särskilt 
viktiga i arbetet för och med nyanlända kunna kopplas till personliga kompetenser. 
Arbetet för och med nyanlända tycks i hög grad involvera personliga kompetenser. 
 
Flera av de kompetenser som upplevdes som särskilt viktiga av informanterna 
upplevdes också som en styrka som de anser att de besitter. Analysen visar hur 
informationsförmedling och personliga kompetenser i bemötande är något 
informanterna både upplever som särskilt viktigt i arbetet för och med nyanlända, och 
som en styrka som de anser att de har.  
 
Informanterna lyfter fram många traditionella bibliotekarieuppgifter som sina styrkor i 
arbetet för och med nyanlända. Grundläggande yrkestekniska kompetenser som 
informations- och litteraturförmedling samt att bidra till språkutveckling beskrivs som 
styrkor för användargruppen, och vi konstaterar att traditionella biblioteksuppgifter ses 
som en styrka av folkbibliotekarierna för användargruppen nyanlända. 
 
En stor barriär i arbetet för och med nyanlända visar sig avsaknad av språkkompetenser 
vara. Samtidigt visar analysen att språkkompetens upplevs som en särskilt viktig 
kompetens i arbetet för och med nyanlända. Att språkkompetens både anses som särskilt 
viktigt och upplevs som en saknad kompetens kan vara problematiskt. Flera informanter 
påpekar att de använder  språkguider på biblioteket för att överbrygga dessa 
språkbarriärer. 
 
En iakttagelse är att även den informant som talar arabiska som sitt modersmål ser 
språkkompetens som en brist i arbetet och väljer att inte lyfta fram sitt modersmål som 
en kompetens som hen besitter. Det tycks som att det inte alltid är enbart den enskilde 
bibliotekariens språkkompetens som står i fokus som en styrka i arbetet utan att även 
den gemensamma språkkompetensen hos samtliga bibliotekarier samt övrig personal 
kan ses som en större kompetensresurs.  
 
Informanterna upplever vissa svårigheter med informationsspridning mellan de olika 
aktörerna i samhället som arbetar för och med nyanlända. Analysen pekar mot upplevda 
kommunikationsbrister aktörerna emellan som ger information mellan olika 
verksamheter. Vi drar härvid slutsatsen att en ökad samverkan i samhället mellan olika 
aktörer tycks behövas med förbättrade sociala kontakter.  
 
Vidare upplevs yrkestekniska kompetenser om samhällets olika funktioner, och 
arbetsgången mellan de många aktörer som relaterar till dessa, som en brist hos 
informanterna. Diskussioner om att det i ett ”vidgat uppdrag” kan ingå att utveckla 
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kompetenser utifrån nya önskningar från användargruppen nyanlända ser vi i dessa 
utsagor. Att veta hur nyanlända på biblioteket kan lotsas vidare med sina frågor till 
andra aktörer i samhället tycks vara kompetenser som informanterna upplever att de 
saknar men som efterfrågas i ett ”vidgat uppdrag” för användargruppen.  
 
Vi har under arbetets gång haft relativt svårt att hitta nyare forskning om svenska 
folkbiblioteks förutsättningar som kan relatera till användargruppen nyanländas behov. 
Kompetensmodellen har varit enkel och tydlig att använda när det gäller att identifiera 
kompetenser, och visade sig därför passa bra till den här typen av undersökning som 
relaterar till att analysera upplevda kompetenser. Det fanns ett stort intresse hos 
informanterna att vilja svara på frågorna vi ställde och ämnet engagerade verkligen 
bibliotekarierna som deltog i studien. 
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7. Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har undersökt folkbibliotekariers syn på kompetensbehov i arbetet för och med 
nyanlända.  Då vi sökte efter tidigare forskning fann vi det svårt att hitta studier om 
svenska folkbibliotekens förutsättningar som kan relatera till användargruppen 
nyanländas behov under de senare åren. Det är därför vårt förslag till vidare forskning, 
att undersöka om och i så fall hur folkbibliotekens förutsättningar har förändrats under 
de senaste åren. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 
 

Intervjuguide till semistrukturerade intervjuer 
 
Forskningsfrågor som vi avser att besvara: 
-Vilka kompetenser upplever folkbibliotekarierna i studien vara av särskild betydelse när det 
handlar om att svara upp till arbetet som folkbiblioteken ger för och med nyanlända? 
-Vilka kompetenser upplever folkbibliotekarierna i studien vara en särskild styrka i arbetet för 
och med nyanlända, av de kompetenser de upplever att de redan har? 
-Vilka kompetenser upplever folkbibliotekarierna i studien att de saknar i arbetet för och med 
nyanlända? 
 
Inledning 
 
Berätta vilka vi är, vilken kurs vi går, vilket syfte intervjun har och hur intervjun 
kommer att gå till. Informera om intervjuns förutsättningar kring etiska principer. 
Berätta att intervjun kommer att spelas in och inhämta godkännande. Fråga om 
informanten har några frågor. 
 
 
Inledande frågor 
 
1. Berätta om dina arbetsuppgifter? Är du verksam mot någon särskild inriktning i ditt 
arbete? 
 
 
Tema 1. Vilka kompetenser upplevs vara särskilt viktiga? 
 
2. Upplever du att de senaste årens flyktingsituation har påverkat ditt arbete? Hur? 
 
3. Upplever du att det ställs nya krav/förväntningar på dig som bibliotekarie? Hur ser 
dessa krav/förväntningar i sådant fall ut? 
 
4. Finns det kompetenser som du upplever vara särskilt viktiga relaterat till arbetet med 
nyanlända? Om ja, vilka? 
  
5. Vilka av dessa kompetenser upplever du är nya? 
 
6. Finns det kompetenser som du upplever vara unika för just arbetet med nyanlända? 
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Tema 2. Vilka kompetenser upplever informanten att hen saknar? 
 
7. Upplever du några svårigheter i arbetet med nyanlända? Om ja, vilka? Om ja, vad 
skulle du vilja göra annorlunda? 
 
8. Kan du känna att du saknar kompetenser relaterat till arbetet med nyanlända? Vilka? 
Hur anser du att dessa saknade kompetenser ska erhållas? Upplever du att dessa 
kompetenser relaterar till bibliotekarieyrket eller finns det andra professioner som 
kompetenserna kan relatera till?  
 
 
Tema 3. Vilka kompetenser upplever informanten att hen besitter som är en 
styrka i arbetet med nyanlända? 
 
9. Vad anser du att du i din roll som bibliotekarie främst kan bidra med i arbetet för och 
med nyanlända? 
 
10. Vilka av dina kompetenser ser du som relevanta relaterat till arbetet för och med 
nyanlända? 
 
11. Vilka av dina kompetenser ser du som särskilt starka och viktiga i arbetet för och 
med nyanlända? 
 
 
Avslutning 
 
Fråga om möjlighet finns att  återkomma med kompletterande frågor angående studien. 
Berätta att de gärna får höra av sig om de kommer på något de vill komplettera med. 
Kontaktuppgifter lämnas ut. 
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Bilaga 2. Mail till bibliotek 
 
Hej 
 
Vi heter Daniel Jakobsson och Katharina Törnqvist och läser biblioteks- och 
informationsvetenskap på Högskolan i Borås.  
 
Vi skriver nu en kandidatuppsats tillsammans som handlar om bibliotekariers upplevda 
kompetensbehov i arbetet för och med nyanlända till Sverige. 
 
Nu har vi en önskan om att få komma i kontakt med bibliotekarier som arbetar med och 
utför tjänster för nyanlända på folkbibliotek för att intervjua dem om deras upplevelser 
kring denna fråga.  
 
De som ställer upp för intervjuer ges största möjliga konfidentialitet och det är deras 
egna upplevelser vi efterfrågar. 
 
Om du har några tips på vem som skulle kunna intervjuas för vår studie så kontakta oss 
genom att svara på detta mail. Eller ring på telefon: ***-******, Katharina. 
 
 
 
Handledare för uppsatsen är: 
 
Katarina Michnik katarina .michnik @hb .se. 
Maria Idebrant maria.idebrant @hb .se 
 
på Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.  
 
 
 
 
Vänligen/ Daniel och Katharina 
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