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Abstract: The purpose of this master thesis was to study the librarians’ 

assignment at the public accesses computers, especially how 
the librarians perceive what their task is and what their task 
should be. 

 
 In order to answer these questions a series of ten qualitative 

interviews –inspired by the phenomenographic approach – 
was conducted with librarians who were employed at small 
public libraries in municipalities with 5 000 - 25 000 
residents in Sweden.  

 
 The conclusions in the master thesis were that librarians 

have both similarities and differences in how they perceive 
their tasks at the public computers. The most essential task 
was helping the user with information seeking. The 
librarians also perceived that it should be included in their 
duties to help users with the technical/practical issues at the 
public computers. Competence, time and assets were finally 
three outlying factors which affected in what extent the 
librarians were able to help the users. 
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1 INLEDNING 
 
Internet1 och jag blev kompisar i en datorsal på Brinellskollan i mitten av 1990-talet. 
Sedan dess har vi varit mer eller mindre oskiljaktiga. Vår vänskap ledde till att jag blev 
engagerad inom studieförbundet ABF som cirkelledare i dator- och internetkunskap. 
Med denna bakgrund har det varit naturligt för mig att hjälpa användare på biblioteket 
med internetrelaterade frågor. Men för många andra har internet och dess intåg i 
vardags- och arbetslivet inte varit lika självklart, och det gäller i viss grad även för 
personalen på folkbiblioteken.  
 
I praktiken har det till och med gått så långt att jag ibland blivit tillsagd att jag bistår 
ovana (dator)användare för mycket. Huvudargumentet har varit att användarna nästa 
gång förväntar sig motsvarande hjälp från mina kollegor, vilket kan leda till en 
inkonsekvent service, eftersom flera av kollegorna upplever att de saknar tillräckligt 
med it-kompetens för att erbjuda samma servicenivå. Samtidigt går det också att fråga 
sig om det verkligen är bibliotekets uppgift att exempelvis instruera användarna hur 
man skapar ett mejlkonto, eller hur man beställer en flygbiljett. För frågan hur långt 
bibliotekets service sträcker sig vid publika datorer är allt annat än glasklar. Med 
ovanstående i åtanke fann jag det värdefullt att studera ämnet vidare, både utifrån ett 
personligt och allmänt perspektiv.  

1.1 Problemformulering 
Revolutionen var ett faktum när internet slog igenom i mitten av 1990-talet; tillgången 
till information – och desinformation – mångdubblades. Inom biblioteksvärlden var 
osäkerheten stor inför vad internet skulle ha för betydelse för det enskilda biblioteket. 
Skulle folk sluta låna böcker nu när allt fanns att tillgå på internet? Idag kan vi se att så 
var inte fallet, utan internet är snarare en förutsättning än ett hinder i bibliotekets 
verksamhet. Internet har nu varit etablerat i ett och ett halvt decennium och det används 
dagligen av en majoritet2 av Sveriges medborgare. Men en stor del av befolkningen står 
också utanför. År 2010 var det 1,5 miljoner svenskar som inte använde internet alls och 
15 % av befolkningen hade inte tillgång till internet i hemmet.3 För att minska dessa 
siffror så lanserades den 5 april 2011 projektet Digidel 2013. Bland initiativtagarna till 
projektet kan vi se Kungliga biblioteket, Svensk Biblioteksförening, 
Folkbildningsförbundet och studieförbunden. Syftet med projektet är att öka den 
digitala delaktigheten i samhället, och målet är att ytterligare 500 000 svenskar börjar 
använda internet innan utgången av år 2013.4 
 
Folkbiblioteken har tilldelats en stor roll för att minska den digitala klyftan. För det är 
ett demokratiskt problem att inte alla medborgare har samma tillgång till internet och 
därmed till databaserad information. I och med att mer och mer av samhället flyttar över 

                                                 
1 Frågan huruvida internet ska stavas med liten eller stor bokstav har varit en fråga för debatt. Noterbart i 
sammanhanget är att Svenska Akademins ordlista tillåter båda varianterna. I en lång text som denna där 
ordet internet förekommer otaliga gånger torde det ge en ökad läsbarhet ifall man undviker så många 
versaler som möjligt. Därför kommer internet stavas med gemener i fortsättningen.  
2 Findahl, Olle. (2010). Svenskarna och internet 2010. s. 11. 
3 Findahl, Olle. (2010). s. 13. 
4Digidel 2013 (2012). http://www.digidel.se/ [2012-01-31]. 
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sin service till internet riskar detta glapp att öka. I bibliotekslagen står det klart och 
tydligt om folkbibliotekens ansvar: 
 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.5 
 
För precis som biblioteket bedriver läsfrämjande arbete för att få människor att ta till sig 
tryckt information, är det inte en helt orimlig tanke att motsvarande arbete bör bedrivas 
även när informationen är databaserad. IFLA (The International Federation of Library 
Associations and Institutions) är en internationell sammanslutning av bibliotek från 
jordens alla hörn. IFLA är också en tongivande röst inom och utanför 
biblioteksprofessionen. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) är ett organ inom Förenta Nationerna som syftar till att främja samverkan 
mellan stater på områdena utbildning, kultur och vetenskap. I ett gemensamt manifest 
betonar IFLA och UNESCO medborgarnas rätt till information oavsett medium och att 
det är kärnan i ett biblioteks verksamhet: 
 
Intellectual freedom is the right of every individual both to hold and express opinions and to seek and 
receive information; it is the basis of democracy; and it is at the core of library service.  
Freedom of access to information, regardless of medium and frontiers, is a central responsibility of the 
library and information profession.6  
 
Genom att tillhandahålla publika datorer med internetuppkoppling har folkbiblioteken 
bidragit till att Sverige ligger i topp på den globala rankingen när det gäller andelen av 
befolkningen som använder internet. Men biblioteken kan inte luta sig tillbaka för det 
utan det tillgängliggörande arbetet måste fortgå, och det är introducerandet av Digidel 
2013 ett bevis på.  
 
Allt som internet har att erbjuda är sedan inte av godo, och idag kan det vara ett 
dilemma att avgöra vad som är information och vad som är desinformation på internet. 
Att det ingår i biblioteksservicen att tillgängliggöra internet i betydelsen att bistå med 
datorer till allmänheten är det idag nog inte många folkbibliotek som vänder sig emot. 
Men att i nästa andetag undervisa biblioteksbesökarna hur internet används på bästa sätt 
är inte lika självklart. Hur mycket internethandledning som ingår i 
folkbiblioteksuppdraget råder det förmodligen delade meningar om. För det är inte lätt 
att dra gränsen för vad som är bibliotekets eller individens eget ansvar. 
 
I princip dagligen får bibliotekarierna i yttre tjänst frågor om de publika datorerna och 
internet. Hur skriver jag ut min flygbiljett, hur bifogar jag ett foto i e-postmeddelandet 
och hur använder jag skannern är några av frågorna. Visserligen upptar det kanske inte 
så stor del av den totala arbetstiden att hjälpa användarna med dessa frågor. Men detta 
kan sättas i kontrast till den gängse bilden av bibliotekarien, en bild som begränsar 
bibliotekariens arbetsuppgifter till att endast att låna ut böcker och ställa tillbaka dem på 
rätt plats i hyllorna. Men hur mycket av hjälpen vid de publika datorerna ingår 
egentligen i bibliotekariens arbetsuppgifter? Ska det ingå i arbetet att bibliotekspersonal 
skall kunna instruera en användare hur hon eller han fyller i en blankett från 
Migrationsverkets webbplats, eller hur man skapar ett användarkonto på Facebook? Det 
är inte lätt att säga var den gränsen går. I samband med etableringen av de publika 
internetdatorerna på biblioteken var det inte ens självklart att biblioteksanvändarna 

                                                 
5 SFS 1996:1596. Se: Bibliotekslag. 
6 IFLA/UNESCO Internet Manifesto Guidelines (2006). Principles of Public Access. s. 14. 
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skulle ha möjlighet att använda datorerna till e-post.7 Idag är det utifrån min erfarenhet 
vanligt att den bibliotekarie som tjänstgör i informationsdisken får just referensfrågor 
kring e-post.  Dessutom är det inte alltid så att bibliotekarien har fått möjlighet att 
genom utbildning skaffa sig den IT-kompetens som krävs för att kunna svara på dessa 
referensfrågor. Det kanske till och med är så att allmänheten förväntar sig för mycket av 
bibliotekarierna. I en tid när allt mer ska hinnas med på mindre tid blir det dessutom ett 
problem ifall bibliotekarierna tillskrivs uppgifter de egentligen inte borde arbeta med. 
Osäkerheten kring de egna arbetsuppgifterna kan i sin tur vara ett led i den historiskt 
sett otydliga definitionen av bibliotekarieprofessionen. Men det är hur som helst ur ett 
bibliotekarieperspektiv angeläget att veta vad som ingår i ens arbete, för idag är det inte 
tydligt när det gäller arbetet vid de publika datorerna. 

1.2 De publika internetdatorerna på bibliotekets historia 
Här följer en kortfattad bakgrund till hur de publika datorerna med internetuppkoppling 
introducerades i biblioteksverksamheten och deras historia fram tills idag. Min 
målsättning är att denna bakgrund ska ge en inblick i ämnet, som en slags introduktion 
innan den tidigare forskningen tar vid.   
 
En förutsättning för att biblioteken ska kunna erbjuda internet till sina användare är att 
internet i sig existerar. Nationalencyklopedin skriver kärnfullt att det var universiteten 
och högskolorna som gick i bräschen för införandet och utvecklingen av internet i 
Sverige. Grunden till internet lades redan i slutet av 1960-talet då ARPANET såg 
dagens ljus. Syftet med ARPANET som utvecklades på uppdrag av det amerikanska 
försvaret var att minska sårbarheten hos olika datorsystem. Men internets verkliga 
genombrott skedde långt senare. Det var först 1993 som spridningen av internet 
accelererade i explosionsartad takt tack vare ett ökat politiskt intresse och att 
teknikutvecklingen möjliggjorde att även ickespecialister kunde använda internet för att 
surfa och läsa e-post.8 Som tidigare konstaterats fick även de svenska folkbiblioteken en 
viktig roll i att sprida internet till den stora massan. Axelsson och Mattsson hänvisar till 
Kulturnät Sveriges statliga utredning ”IT i kulturens tjänst” från 1997, vars slutsats var 
att folkbiblioteken skulle göra det möjligt för sina besökare att fritt kunna få tillgång till 
internet, med målet att skapa förutsättningar för en jämlik tillgång för samhällets 
medborgare.9 De svenska folkbiblioteken var ganska tidigt ute med att erbjuda internet 
på sina publika datorer, även om det givetvis fanns avvikelser biblioteken emellan. 
Vilket folkbibliotek som var först, är det svårt att hitta någon tillförlitlig källa på, men 
Andersson och Davidson-Bask skriver att biblioteket i Ronneby redan 1993 hade 
publika datorer med internetuppkoppling.10 Utbredningen av de publika datorerna på 
folkbiblioteken, som initierades i mitten av 1990-talet, hade och har fortfarande en stark 
koppling till den allmänna utvecklingen av det så kallade informationsteknologiska 
samhället. Som ett led i denna utveckling var bland annat den alltmer expansiva 
bredbandutbyggnaden i Sverige en katalysator för en ökad tillgång på publika datorer 
för allmänheten. Idag finns det många olika typer av digitala tjänster som användarna 
kan nå via de publika datorerna, varav flera av tjänsterna inte ens var uppfunna för ett 
och ett halvt decennium sedan. Licenserade forskningsdatabaser, digitala uppslagsverk, 

                                                 
7 Andersson, Josefin & Davidson-Bask, Lotta (2004). Chatt och e-post – ett möte på folkbibliotekets 
publika datorer?. s. 10-14. 
8 Hafstrand, Helene, Sepiel, Peter & Sundblad, Yngve (2012) Internet. [Elektronisk] I 
Nationalencyklopedin [2012-01-25]. 
9 Axelsson, Finn & Mattsson, Per (2002) s. 6. 
10 Andersson, Josefin & Davidson-Bask, Lotta (2004) s.10.  
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och e-böcker är bara några exempel på bibliotekstjänster vars existens är en direkt följd 
av den snabba utvecklingen inom informationsteknologin.   
 
Att folkbiblioteket skulle erbjuda internet till sina besökare var länge inte självklart. 
Den då pågående debatten i den svenska bibliotekspressen är ett påtagligt belägg för 
detta. Den brännande punkten i debatten var att internet förutom sitt outtömliga 
informationsutbud även gav tillgång till icke önskvärd information, såsom pornografiskt 
och rasistiskt material. Särskilt brännande var frågan att fri tillgänglighet på biblioteken 
möjliggjorde för barn och ungdomar att få tag på detta material. En del av debatten 
gällde huruvida biblioteket hade rätt att reglera användandet av internet i form av 
exempelvis olika filter för att förhindra tillgången och på så sätt skydda barnen. Vill 
man ha en längre sammanfattning av den svenska debatten kan jag för vidare läsning 
rekommendera det fjärde kapitlet i Erik Edwardson och Jonas Elofssons 
magisteruppsats: Aspekter på folkbibliotekens Internetsatsningar11.  I USA som ofta 
brukar ses som ett föregångsland på biblioteksområdet var debatten också intensiv. 
Enligt Carlström-Svensson resulterade den debatten i att den amerikanska kongressen 
fick igenom lagen Communications Decency Act i syfte att skydda minderåriga från 
olämpligt material på internet. Lagen innebar bland annat att teleoperatörerna fick ett 
ansvar för vad den enskilda individen skickade i sin e-post eller publicerade på sin 
webbplats. Sedermera blev lagen efter överklagan ratad av högsta domstolen i USA, 
eftersom domstolen ansåg att lagen stred mot det omtalade första tilläget i den 
amerikanska konstitutionen.12 Men sedan dess har flera liknade lagar och avtal 
tillkommit, som exempelvis den omdebatterade svenska IPRED-lagen (Intellectual 
Property Rights Enforcement Directive). Syftet med IPRED-lagen är att det ska bli 
lättare att ingripa mot olaglig fildelning och därmed stärka skyddet för de immateriella 
rättigheterna.13 Dessa lagar och avtal riskerar att ha en negativ påverkan på 
tillgängligheten till internet menar dess kritiker.  
  
Som avslutande exempel på hur snabbt utvecklingen har gått kan vi gå tillbaka till 1994 
då endast 6,6 % av de publika datorerna på de amerikanska folkbiblioteken hade en 
direktuppkoppling till internet. 2006 var det 98,4 % av alla folkbibliotek som 
tillhandhöll internet i olika former åt allmänheten (public access services).14 En liknande 
utbredning har också skett i Sverige. De publika datorerna på biblioteken har med andra 
ord varit med om en väldigt snabb utveckling på 12 år.   

1.3 Relevans 
Den allmänna debatten kring integritet, internet och informationstillgänglighet har på 
sistone varit ett hett diskussionsämne på många debattsidor och bloggar, och relationen 
mellan reglering och tillgänglighet på biblioteken har exempelvis studerats ett flertal 
gånger. Därför är det inte särskilt relevant att göra ännu en undersökning på samma 
tema. Det har även gjorts studier av specifika arbetsuppgifter såsom medieplanering 
eller referenssamtal på bibliotek. Men att hitta tidigare forskning om vad som 
bibliotekarierna förväntas hjälpa användarna med vid de publika datorerna är däremot 
väldigt svårt. Därför är det viktig med vidare studier på området. Dessutom är de 
                                                 
11 Edwardsson, Erik & Elofsson, Jonas (2001) Aspekter på folkbibliotekens Internetsatsningar. 
Verksamheter – Intentioner – Reglering. s. 29-42. 
12 Carlstöm-Svensson, Jessica (2002). Behöver Internet regleras? s. 31. 
13 Gleisner, Ann-Sophie (2012) IPRED-lagen. [Elektronisk] I Nationalencyklopedin [2012-05-12]. 
14 Bertot, John Carlo & Davis Denise M. (2006). Public Library Public Access Computing and Internet 
Access: Factors Which Contribute to Quality Services and Resources. s. 27. 
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publika datorerna ett område som kommer att ha fortsatt betydelse för utvecklingen av 
framtidens folkbibliotek. Förhoppningsvis leder uppsatsen till en fördjupad syn på och 
ökad kännedom om arbetet vid de publika datorerna, vilket kan bli ett litet steg mot en 
tydligare definition av bibliotekarieyrket. Anna Kåring Wagman, utredare åt Svensk 
Biblioteksförening, menar att en mer tydlig innehållsdeklaration leder till ökade 
möjligheter att förbättra bibliotekarieyrkets status i relation till andra yrken och 
gentemot arbetsgivare.15 I ekonomiska termer kan en ökad status i sin tur leda till att 
den enskilda bibliotekarien faktiskt får den lön den förtjänar. 
 
När det gäller utformningen av bibliotekarieutbildningen kan det också vara värdefullt 
att veta vad som ingår i biblioteksarbetet när bibliotekarierollen ständigt revideras. För 
om det är så att det ingår i bibliotekariens arbete att pedagogiskt förmedla hur det går till 
att skapa ett e-postkonto eller ett dokument i Open Office, borde det i förlängningen 
leda till ett ökat innehåll av IT-kompetens i bibliotekarieutbildningen. Åtminstone om 
högskolan har som målsättning att vara en professionshögskola. Det handlar om att 
uppfylla bibliotekens eventuella förändrade behov av nya kunskaper på IT-området. 
Oavsett innehåll i utbildningen är det i slutändan viktigast att ta reda på hur 
bibliotekarierna själva uppfattar situationen, för det är de som till syvende och sist ska 
utföra arbetsuppgifterna.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka bibliotekariernas uppfattningar om arbetet och 
servicen vid de publika datorerna, vilket mynnar ut i följande frågeställningar: 

 
• Vad ingår enligt bibliotekarierna på folkbiblioteken i deras arbete vid de publika 

datorerna? 
• Vad bör ingå enligt bibliotekarierna på folkbiblioteken i deras arbete vid de 

publika datorerna?  
 
Notera det lilla ordet bör som särskiljer den första frågeställningen från den andra. Om 
resultatet skiljer sig för de olika frågeställningarna innebär det att finns en spänning 
mellan hur saker och ting är idag och hur de borde vara. Förhoppningsvis kan uppsatsen 
bidra till att synliggöra vad som skulle kunna kallas för gränsdragningsproblematiken 
vid de publika datorerna.  Ett synliggörande som i slutändan rent praktiskt kanske skulle 
kunna leda till att bibliotekarierna blev mer konsekventa i sitt agerande när de bistår 
användarna vid de publika datorerna. På ett teoretiskt plan kan kanske denna gräns, hur 
tydligt den än må ritas, leda till att det spretiga bibliotekarieyrket snävas åt, åtminstone 
lite grann. 

1.5 Centrala termer och begrepp 
Samma ord kan uppfattas på olika sätt beroende på vem du frågar. Det är därför viktigt 
att termer och begrepp som är väsentliga för uppsatsen definieras, så att läsaren blir 
medveten om hur författaren valt att tolka respektive ord i det fortsatta arbetet. 
 
Användare: En användare är i detta fall en person som använder sig av biblioteket. 
Personen i fråga kan exempelvis vara ett barn som lånar böcker, en vuxen som läser 
tidskrifter eller en student som använder bibliotekets publika datorer. Ordet användare 
är i detta vetenskapliga sammanhang att föredra framför den mer allmänna termen 
                                                 
15 Wagman Kåring, Anna (2008). Bibliotekarien och profession – en forskningsöversikt s.6. 
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låntagare, eftersom termen låntagare är något missvisande då inte alla som besöker 
biblioteket lånar saker.      
 
Publik dator: En publik dator kan ha olika funktioner i ett bibliotek. Axelsson och 
Mattsson påpekar att en publik dator kan vara en enkel terminal som endast är till för att 
söka i bibliotekets katalog, eller en mer avancerad variant där användare får tillgång till 
de forskningsdatabaser som biblioteket har licens på. Alternativ tre och den variant som 
är av mest intresse för denna uppsats är den publika datorn med internetuppkoppling.16 
Anslutningen till internet möjliggör att användaren exempelvis kan läsa sin e-post eller 
söka efter information via en sökmotor. Gemensamt för alla tre varianter är att de är 
publika, det vill säga att de finns i en offentlig miljö, och att de är tillgängliga för 
allmänheten. I den fortsatta texten är det alltså de publika internetdatorerna som avses 
när det skrivs om de publika datorerna i texten.  
 
Bibliotekarie: Etymologiskt härstammar ordet bibliotekarie från sitt förled bibliotek, 
som i sin tur är en sammanslagning av de grekiska orden bibliothē’kē och thē’kē '. 
Översatt till svenska betyder de ungefär bok- och förvaringsrum. Nationalencyklopedin 
summerar det koncist och skriver att bibliotekarie är en yrkestitel för en tjänsteman på 
biblioteket.17  Vad som är kärnan i yrket är däremot svårare att definiera. Biblioteks- 
och informationsvetenskapen har inte helt och hållet lyckats enas kring 
bibliotekarieprofessionens innebörd, och att definiera bibliotekarieyrket är en uppsats i 
sig. Därför väljer jag den mer enkla vägen och utgår från Nationalencyklopedins 
beskrivning i fortsättningen. Med andra ord är en bibliotekarie en person som är 
verksam som tjänsteman på ett bibliotek, till skillnad från biblioteksassistenten och 
bibliotekschefen som är verksamma som just assistent respektive chef på biblioteket 
  

                                                 
16 Axelsson, Finn & Mattsson, Per (2002). Interanvänding på biblioteket – En studie av loggarna från den 
publika Internetanvändningen på Malmö stadsbibliotek. s. 23-24. 
17 Bibliotekarie (2012). I Nationalencyklopedin [2012-01-25]. 
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2 TIDGARE FORSKNING 
 
Att hitta tidigare forskning i ämnet har varit ett riktigt detektivarbete. Visserligen finns 
det mycket vetenskapligt material kring biblioteket, bibliotekarier och internet, men 
forskningen kring just situationen vid de publika datorerna är inte särskilt omfattande.  
Här nedan presenteras olika vetenskapliga uppsatser och studier som ur olika aspekter 
berör temat för denna uppsats och på så sätt är relevanta för arbetets fortgång. Jag 
kommer också till viss del att resonera och kommentera den tidigare forskningen som 
presenteras. Den tidigare forskningen är uppdelad i fem underkapitel. Respektive 
underkapitel har framkommit genom att jag har – efter att inhämtat all relevant 
forskning – försökt ringa in forskningen till vad jag finner vara fem centrala områden.   

2.1 Arbetet vid de publika datorerna 
Det här kapitlet behandlar allmän forskning kring de publika datorerna, allt från faktorer 
som påverkar arbete vid de publika datorerna till vad användarna gör på datorerna. 
  
Till en början hade jag planerat att använda Linköpingsforskaren Lena Olssons modell 
över generalist- kontra specialistkompetens som två vägar att gå för bibliotekarier som 
vill behålla sin expertroll när de ställs inför nya tekniska utmaningar. Men modellen 
riktade sig främst till forskningsbibliotek. Dessutom är det enligt min uppfattning inte 
särskilt vanligt att bibliotekarier på förhållandevis små folkbibliotek kan kategoriseras 
som systemdesigners eller datafilsproducenter. Däremot hittade jag en intressant 
hänvisning i hennes arbete till Jesse Shera, som är en pionjär på biblioteksområdet. 
Shera menar att ett bibliotek ska syfta till att tillgängliggöra litteratur oavsett form och 
ge intellektuell tillgänglighet till litteraturens innehåll.18  Förflyttas Sheras historiska 
uttalande till nutiden kan det tolkas som att intellektuell tillgänglighet i detta 
sammanhang är någonting mer än att bara placera ut några publika datorer i biblioteket, 
som dess användare kan surfa på. Att användarna borde få hjälp med att dechiffrera 
innehållet i den information de finner på de publika datorerna är en rimlig fortsättning. 
För bibliotekarierna brukar inte ha några problem att hjälpa användarna med att hantera 
utlåningsstationen eller kopieringsmaskinen, två andra apparater som används på 
biblioteket. Bibliotekarierna brukar inte heller ha några problem med att hjälpa 
användarna att använda lagboken. Följs ovanstående resonemang borde samma 
utgångspunkt gälla oavsett om informationen är tryckt på ett papper eller finns på en 
datorskärm.  
 
Det är svårt att via tidigare forskning få en blick över hur stor del av arbetstiden som går 
till att bistå användare vid de publika datorerna. Men på temat bibliotekariers 
arbetsuppgifter har Eslon och Ljungdahl skrivit en magisteruppsats som kan vara av 
intresse. De fann att arbetsuppgifterna där bibliotekarien arbetar utan direktkontakt med 
andra människor kan sorteras in i fyra kategorier: rutinbaserade, analytiska, 
enklare/praktiska och inläsning/bevakning. Ungefär 75 % av arbetstiden går till arbete 
som inte är synligt för användarna som besöker biblioteket.19 Trots det lever tyvärr 
fördomen kvar hos delar av allmänheten att det enda bibliotekspersonalen gör är att låna 
ut böcker i expeditionsdisken. Men som ovanstående siffror visar är den fördomen allt 
annat än sann. Biblioteksarbete är mer varierat och komplicerat än den gängse bilden. 

                                                 
18 Olsson, Lena (1995). Det datoriserade biblioteket. Maskindrömmar på 70-talet. s. 4. 
19 Eslon, Maria & Ljungdahl Marie (2006). Vad gör de egentligen? En undersökning av bibliotekariens 
arbetsuppgifter. s. 44.  
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Vidare skriver Eslon och Ljungdahl att bibliotekarien ägnar cirka elva timmar per vecka 
åt arbetsuppgifter som innebär kontakt med användaren. Referenssamtal (1,8 tim) och 
användarundervisning (1 tim) är de mest relevanta exemplen på arbetsuppgifterna för 
detta arbete.20 Dessa siffror överensstämmer i stort med mina egna erfarenheter av 
tidsåtgången, men tyvärr redogör inte uppsatsen för hur stor del av 
användarundervisningen eller referenssamtalen som sker vid de publika datorerna.  
 
Det finns flera faktorer som påverkar vilken hjälp bibliotekarierna har möjlighet att 
erbjuda vid de publika datorerna. Till exempel kan de ekonomiska ramarna som 
biblioteket tilldelats medföra att arbetet vid de publika datorerna prioriteras bort till 
förmån för annan verksamhet inom biblioteket, eftersom ekonomin inte finns för båda 
verksamheterna. En annan faktor är kompetensnivån hos personalen. En låg 
kompetensnivå hos bibliotekarierna på IT-området kan leda till att man inte erbjuder 
den hjälp till användarna som man egentligen borde. Bibliotekarien kanske nekar till att 
hjälpa låntagaren att skaffa en e-postadress, eftersom hon/han själv är osäker på hur man 
ska göra. I en amerikansk artikel skriven av John Carlo Bertot och Denise M. Davies 
från Floridas universitet konstateras det att ju mindre bibliotek, desto större sårbarhet 
finns det gällande de publika datorerna. Sårbarheten preciseras som vilka möjligheter 
biblioteket har att hålla sig ajour med ny hårdvara (hårddisk, processor, arbetsminne) 
och mjukvara (operativsystem som Windows) på de publika datorerna.21 Förenklat 
innebär gammal hårdvara och mjukvara oftast sämre kvalité på datorerna, och därmed 
förmodligen mindre nöjda användare. Ett konkret exempel är när det lilla biblioteket på 
grund av licensavgiften inte har råd att installera det vanligt förekommande 
ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word, vilket sedan kan leda till att användaren 
inte kan skriva ut sin arbetsansökan, som hon tagit med sig på USB-minne. Dessutom 
konstateras det i nyss nämnda artikel att ju mindre personalstyrka biblioteket har, desto 
färre tillfällen fanns det för kompetensutbildningar på teknikområdet.22 Då biblioteken i 
denna magisteruppsats tillhör kategorin mindre folkbibliotek finns därför risken att 
sårbarheten är stor jämfört med om undersökningen riktat sig till folkbibliotek av större 
storlek.  
 
Det kan vara intressant att titta närmare på vad bibliotekets besökare använder internet 
till på biblioteket. För det är inte en helt orimlig tanke att bibliotekarierna kommer att få 
referensfrågor på just de användningsområdena, oavsett om bibliotekarierna själva anser 
att det är deras uppgift att hjälpa till med det eller inte. Axelsson och Mattsson har i sin 
magisteruppsats undersökt just vad internet används till på folkbiblioteket i Malmö 
genom att studera de loggar som datortrafiken lämnar efter sig i bibliotekets 
brandvägg.23 Några intressanta exempel är att nästan 20 % av de besökta webbsidorna 
kunde kategoriseras som företagssidor, medan webbsidor för e-post nådde drygt 16 %. 
Dagstidningar i såväl Sverige som utlandet hade tillsammans endast 6,7 % av det totala 
antalet webbsidor.24 Den låga siffran för kategorin dagstidningar förvånar något. Men 
denna undersökning är från 2002 och internet har utvecklats väldigt mycket sedan dess, 
och därför skulle nog inte fördelningen se lika ut idag i en liknande undersökning. Som 
tidigare konstaterat har biblioteken och i förlängningen bibliotekarierna länge varit 
tveksamma att tillåta användning av e-post på de publika datorerna. Idag ser åtminstone 
                                                 
20 Eslon, Maria & Ljungdahl, Marie (2006). s. 61. 
21 Bertot, John Carlo & Davis Denise M. (2006). S.27. 
22 Bertot, John Carlo & Davis Denise M. (2006). s. 37. 
23 Axelsson, Finn & Mattsson, Per (2002). s. 12. 
24 Axelsson, Finn & Mattsson, Per (2002). Se bilaga 4(sidan saknar paginering). 
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jag i min roll som bibliotekarie dagligen låntagare på biblioteket som använder de 
publika datorerna för att skicka e-post. Med andra ord är det inte konstigt ifall 
bibliotekarierna idag får frågor kring e-post av användarna.  
 
Ett annat sätt att studera hur de publika datorerna används är att fråga användarna 
själva. Det finns otaliga undersökningar på hur användarna utnyttjar biblioteket i 
allmänhet, och det finns även en del som specifikt handlar om vad de använder de 
publika datorerna till. En sådan undersökning jag fann intressant var Susan Waxters 
användarundersökning av folkbiblioteket i Baltimore County. Vad som gör denna 
undersökning relevant även utifrån ett svenskt perspektiv är att det torde inte vara 
särskilt stora skillnader i internetanvändning mellan USA och Sverige, trots vissa 
demografiska och kulturella olikheter. Dessutom var undersökningen ganska 
omfattande då biblioteket totalt hade 242 publika datorer inom organisationen. 
Datorerna nyttjades mer än 725 000 gånger på ett år. Undersökningen bekräftar bilden 
att de publika datorerna främst används för e-post och internetsurfning, då drygt 58 % 
använder datorerna för att skriva och svara på e-post.25 Undersökningen genomfördes 
2005, och jämförs artikeln med idag kan man lägga till ytterligare en aspekt till den 
huvudsakliga användningen, nämligen sociala medier och då i synnerhet Facebook. 
 
Några siffror som sticker ut i Waxters undersökning är att 15,2 % av respondenterna har 
svarat att de använder de publika datorerna för att spela online-spel och att cirka 25 % 
använder datorerna till att söka efter eller ansöka om ett arbete.26 Att var fjärde 
användare ibland använder den publika datorn till jobbsökning är helt i sin ordning. 
Men att mer än var sjunde person utnyttjar datorn till att spela spel är anmärkningsvärt, 
för bibliotekens internetregler brukar ofta slå fast att det är förbjudet att spela spel på de 
publika datorerna. Ytterligare en iakttagelse från undersökningen är att drygt hälften 
(54,5 %) av de 1 008 tillfrågade personerna har frågat bibliotekspersonalen om hjälp vid 
de publika datorerna, och endast 6,8 % ansåg att de erhållit mindre bra hjälp av 
personalen.27 Skulle motsvarande undersökning göras på ett svenskt folkbibliotek skulle 
säkert också drygt hälften av användarna svara ja på frågan ifall de frågat efter hjälp. Att 
bara 6, 8 % ansåg att svaren de fått från bibliotekspersonalen var mindre bra är en 
överraskande låg siffra från Waxters undersökning. Vilket bibliotek som helst skulle 
förmodligen vara väldigt stolt ifall det kunde få lika bra gensvar på sin service vid de 
publika datorerna. Tyvärr bjöd inte Waxters undersökning på någon information över 
vad som bibliotekarierna kunde tänkas få hjälpa till med vid de publika datorerna. Men i 
en artikel om vilken inverkan folkbibliotekets fria tillgång till internet har på dess 
användare och på lokalsamhället tar dock John Carlo Bertot, Charles R. McClure och 
Paul T. Jaeger upp en del om vad som bibliotekarierna kan hjälpa användarna med i 
deras kontakt med myndigheterna (E-goverment). De skriver att på ungefär 80 % av de 
undersökta biblioteken så bistår dess personal med assistans till användare som behöver 
hjälp med att få tillgång till och förstå innehållet på myndigheternas webbplatser och 
deras tjänster. I hälften av fallen hjälper dessutom personalen användaren med olika 
former av ansökningar till myndigheterna.28  

                                                 
25 Waxter, Susan (2006). Baltimore County Public Library Computer Users’ Survey. s. 28, 34. 
26 Waxter, Susan (2006). s. 34. 
27 Waxters, Susan (2006). s. 36. 
28 Bertot, John Carlo, McClure, Charles R. & Jaeger, Paul T. (2008). The Impacts of Free Public Internet 
Access on Public Library Patrons and Communities. s. 292. 
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2.2 Gränsdragningsproblematiken 
Det här kapitlet behandlar en undersökning som visar på att gränsen över vad som ska 
ingå i arbetet eller inte vid de publika datorerna inte är självklar.  
 
På uppdrag av länsbiblioteket Dalarna genomförde Nichlas Siljedahl 2009 en 
enkätundersökning om bibliotekspersonalens trygghet med teknik.29 Krasst sett kanske 
enkäten inte borde vara med i avsnittet tidigare forskning, eftersom den saknar ett 
resonemang kring urval, metod och mycket annat som krävs i vetenskapligt arbete. Ett 
problem med enkäten är att den exempelvis bara innehåller ja- och nejfrågor, vilket inte 
lämnar något utrymme för djupare resonemang från respondenterna. För verkligheten är 
allt annat än svart eller vit, och gränsdragningsproblematiken vid de publika datorerna 
likaså. Men jag anser att enkäten ändå kan ge en viss bild av bibliotekariernas arbete vid 
de publika datorerna. Siljedahl skriver att en överväldigande majoritet av 
bibliotekspersonalen ansåg att de borde kunna erbjuda hjälp till besökarna att söka 
information på internet, ändra inställningarna i datorn – såsom textstorlek och 
upplösning – och ansluta ett USB-minne. Dessutom upplevde personalen att de hade 
kompetensen att genomföra det också. Mindre självklart var det att personalen skulle 
bistå användarna med att skapa ett e-postkonto, drygt 50 % av de 46 tillfrågade ansåg att 
det borde personalen göra. Att hjälpa användaren med text- och bildbehandling såsom 
ordbehandling i Microsoft Word hade ännu mindre acceptans hos personalen. Endast en 
fjärdedel av de tillfrågade ansåg att de borde hjälpa till med bankärenden, och bara en 
tiondel av respondenterna tyckte att det var okej att hjälpa till att köpa saker i 
webbutiker på internet. Att bistå besökaren med chatt och Facebook var det också bara 
en bråkdel av personalen som menade att de borde göra.30 Med andra ord är 
bibliotekspersonalen mer villig att hjälpa till med renodlad sökning av information på 
de publika datorerna, framför aktiviteter som kan kategoriseras som kommunikation 
eller konsumtion.  
 
Bibliotekariens yrkesroll är idag fragmentiserad, vilket givetvis bidrar till att det finns 
en osäkerhet om vad som ingår i arbetet vid de publika datorerna. Anna Kåring 
Wagman bekräftar bilden att den tidigare relativt enhetliga biblioteksprofessionen idag 
är allt mer splittrad i sitt innehåll.31 För under årens lopp har bibliotekarieprofessionen 
ändrat inriktning flera gånger. På uppdrag av Svensk Biblioteksförening har Anna 
Kåring Wagman analyserat och redogjort för hur bibliotekarieyrket har utvecklats de 
senaste fyrtio åren. Sammanfattningsvis skriver hon att under 1960-talet drogs 
biblioteken med i den alltmer expansiva offentliga sektorn, arbetsrutinerna blev fler och 
mer standardiserade. Yrkesrollen var stabil och synen på kultur enhetlig. Men på 1970-
talet byttes konsensus ut till ett mer konfliktinriktat synsätt. Nu gällde det att stå upp för 
sin yrkesrollsstatus. För bibliotekariens del var det fråga om att insupa andra 
intressenters värderingar och i samarbete med dessa precisera vad som skulle ingå i 
kulturbegreppet, istället för som tidigare se sig som en mer självständig förmedlare av 
den ”goda” kulturen. 1980-talet kännetecknades av att användarna skulle bidra till 
innehållet i biblioteksverksamheten, och den tidigare starka kopplingen till staten fick 
sig en törn då bibliotekarierna uppfattade att yrket alltmer gled mot att bli enbart ett 
serviceyrke. Efter den offentliga sektorns stålbad i början av 1990-talet och framåt har 
bibliotekarieyrket präglats av allt mer varierande arbetsuppgifter, delvis på grund av 

                                                 
29 Siljedahl, Niclas (2009). Biblioteketspersonalens trygghet med teknik. 
30 Siljedahl, Niclas (2009). s. 10-19. 
31 Wagman Kåring, Anna (2008). s.15-16. 
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osäkerheten över hur yrket ska utvecklas i och med informationsteknikens intåg i 
verksamheten.32 Det är denna osäkerhet om biblioteksarbete i allmänhet och arbetet vid 
de publika datorerna i synnerhet, som gett upphov till att denna uppsats överhuvudtaget 
skrivs. Denna osäkerhet kan leda till, som tidigare beskrivits, att användaren ges dubbla 
budskap. Vem som arbetar för dagen avgör i vilken utsträckning användaren kan få 
hjälp vid de publika datorerna. Detta är givetvis problematiskt, eftersom det i längden 
blir orättvist ifall alla användare inte får samma service. Lena Olsson menar dessutom 
att utöver avsaknaden av teknisk kompetens är splittringen mellan folk- och 
forskningsbibliotek och deras respektive personal en bidragande orsak till att 
biblioteken haft svårt att bemästra den nya informationstekniken.33 

2.3 Kommunikativa medier 
Ett specifikt gränsområde är kommunikativa medier, som i sig är ett nytt fenomen på de 
publika datorerna.  
 
Oavsett om det gällt musik på cd, internet eller tv-spel så har det ofta funnits en viss 
skepsis från bibliotekariernas sida till ny teknik, som kan ändra balansen till 
pappersbokens nackdel bland bibliotekets medier. Idag står frågan om e-boken och 
läsplattans vara eller icke vara högt på agendan. Men för några år sedan gällde frågan 
bland annat e-post och chatt. Andersson och Bask har i en magisteruppsats från 2004 
forskat kring hur bibliotekarier förehåller sig till fenomenen chatt och e-post på 
bibliotekets publika datorer. Majoriteten av de intervjuade bibliotekarierna i 
undersökningen ansåg att e-post var en service som biblioteket skulle stå för, men att 
det inte var kärnan i bibliotekets verksamhet. Ett argument var att e-post inte tillför 
något nytt utöver att locka en och annan besökare till biblioteket. Chatt uppfattades mer 
negativt, då hälften av de tillfrågade bibliotekarierna ansåg att chatt inte hör hemma på 
ett biblioteks datorer. Ett argument för att ändå acceptera chatt var att det var svårt att 
med exempelvis spärrar reglera användningen. Orsaken till att biblioteket erbjuder 
internet till sina användare är att det ger ökade möjligheter att söka information, menade 
90 % av de intervjuade.34 Därför är det är min förförståelse att bibliotekarierna försöker 
att prioritera informationsökningen framför internets kommunikativa sida.  
 
Det är min erfarenhet att Facebook används från och till av majoriteten av 
biblioteksbesökarna vid de publika datorerna, även om jag inte har hittat några exakta 
siffror som bekräftar detta. Men Statistiska centralbyrån kom med ett pressmeddelande i 
oktober 2011 där de deklarerade att 90 % av alla unga 16-24 år använder sociala medier, 
och genomsnittet för alla åldersgrupper 16-74 år låg på cirka 50 % .35 Då kanske det inte 
är en så konstig utveckling att folkbiblioteken alltmer ansluter sig till Facebook eller 
skapar bloggar för att visa upp den egna verksamheten för att försöka sig hålla sig ajour 
med samtiden. 

2.4 Användarundervisning 
Ett sätt att hjälpa användaren vid de publika datorerna är att biblioteket bedriver 
användarundervisning i olika former.  
 
                                                 
32 Wagman Kåring, Anna (2008). s.15-16. 
33 Olsson, Lena (1995). s. 233. 
34 Andersson, Josefin & Davidson-Bask, Lotta (2004). s.30, 33.  
35 Statistiska centralbyrån (2011). IT bland individer 2011 - Nästan alla unga deltar på sociala 
nätverkssajter. http://www.scb.se/Pages/PressRelease____322385.aspx [2012-01-01]. 
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Användarundervisning kan ske genom att bibliotekarierna själva agerar pedagoger. Det 
kan också ske genom att studieförbund och folkhögskolor i samarbete med biblioteket 
erbjuder besökarna gratis utbildning i exempelvis informationssökning, internet eller 
sociala medier. Det är synsättet som historiskt varit starkt förknippat med biblioteket, 
nämligen folkbildningstanken, som ligger bakom mycket av undervisningen. Det är 
oklart hur vanlig användarundervisningen är, men i Fäldts och Wilhelmssons 
undersökning om folkbiblioteket, tillgänglighet och internet konstaterar de att inget av 
de undersökta biblioteken bedriver någon form av användarundervisning när det 
kommer till internet.36 Men undersökningen är inte representativ för hur det förhåller sig 
idag. Införandet av det nationella projektet Digidel 2013 har troligtvis haft betydelse för 
detta område. På mitt eget bibliotek har projektet exempelvis resulterat i återkommande 
användarundervisning varje vecka. Det är också min erfarenhet att det finns en 
prioritering hos folkbiblioteken att undervisa användarna gällande olika sökstrategier i 
den egna OPAC-katalogen eller i databaser som biblioteket prenumererar på framför att 
handleda användare i informationsökning utanför bibliotekets egna samlingar, vare sig 
det gäller Google eller Eniro.  
 
Användarundervisning kan som sagt vara ett sätt att under mer organiserade former 
bistå användaren med assistans vid de publika datorerna. Forskaren Olof Sundin har 
skrivit en intressant artikel på detta tema. Visserligen undersöker Sundin 
forskningsbiblioteket, som bedriver webbaserad användarundervisning, men artikeln är 
trots det intressant från ett folkbiblioteksperspektiv, då Sundin menar att bibliotekarien i 
rollen som pedagog bör bli en mer väsentlig del av bibliotekarieprofessionen. Detta för 
att möta de förändringar som det informationstekniska samhället medför, men samtidigt 
kan det vara ett sätt att höja statusen för yrket.37 Jag tolkar Sundins uttalande som att 
han i slutändan förespråkar mer användarundervisning i någon form på biblioteket. En 
sådan utveckling skulle kunna leda till att bibliotekarierna förväntas arbeta mer vid de 
publika datorerna för att instruera användaren i exempelvis informationssökning. Det är 
min mening att det skulle innebära att all personal på biblioteket – såväl bibliotekarie 
som biblioteksassistent – skulle behöva kompetensutvecklas inom IT-områden för att 
möta denna utveckling.  

2.5 Förhållningssätt till användaren 
Det här avsnittet tar upp forskning, som på olika sätt behandlar hur bibliotekarien 
förhåller sig till användaren vid de publika datorerna. Förhållningssättet påverkas av 
vem användaren är och av vad de publika datorerna används till.  
 
Att biblioteken skiljer på vuxnas och barns användande av internet är ingen hemlighet. 
Det är inte självklart att båda grupperna erbjuds samma typ av service vid de publika 
datorena. Till exempel har Edwardson och Elofsson genomfört en studie som tar upp 
olika perspektiv gällande folkbibliotekens internetsatsningar. De skriver att det finns 
olika tillvägagångssätt för att reglera barn och ungdomars åtkomst till internet. 
Åldergränser38 är en metod som flera bibliotek använder sig av. En annan metod att 
reglera användandet, som också kan appliceras på vuxna, är att använda sig av så 
                                                 
36 Fäldt Christina & Wilhelmsson, Desirée (2007). PARS PRO TOTO? Tillgång till Internet som en del av 
tillgängligheten på sex folkbibliotek s. 51. 
37 Sundin, Olof. (2005)Webbaserad användarundervisning: Ett forum för förhandlingar om 
bibliotekariers professionella expertis. s. 114. 
38 På det bibliotek jag arbetar på är åldersgränsen 18 år för de publika datorerna som inte är under direkt 
uppsikt av bibliotekarierna, på resterande datorer är åldergränsen 12 år.  
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kallade internetfilter .39 Internetfilter har dock visat sig vara ett trubbigt instrument 
eftersom det även kan filtera bort material som inte tillskrivs som olämpligt. Exakt hur 
vanligt det är idag att användarna surfar på otillåtna webbplatser har jag inga siffror på, 
men i Edwardssons och Elofssons studie från 2001 var det 31 % av de tillfrågade som 
upptäckte användare som besökte webbplatser med provocerande innehåll. Vidare 
skriver de båda författarna att ett vanligt sätt att förhindra oönskad användning är att låta 
de publika datorerna stå just publikt. Det vill säga där bibliotekspersonalen har en god 
uppsyn över vad användarna sysslar med på de publika datorerna. Då infaller en form 
av social kontroll som stoppar användare från exempelvis porrsurfande .40 Men även 
denna regleringsmetod är inte helt oproblematisk. Att bibliotekspersonalen kan se exakt 
vilka webbplatser användarna tittar på är ett hot mot den personliga integriteten, 
eftersom den sociala kontrollen kanske gör så att användaren inte vågar besöka fullt 
lagliga, men för många känsliga, webbplatser som till exempel RFSL (Riksförbundet 
för sexuellt likaberättigande) eller läkemedelsportalen FASS (Farmaceutiska 
Specialiteter i Sverige). I en studie av den danske forskaren Niels Ole Pors som 
innefattade 204 bibliotek i Danmark var det 33 % av de tillfrågade, som upptäckt någon 
form av missbruk av de publika datorerna. Men missbruk är i det här fallet ganska brett 
definierat eftersom det innefattar allt från nedladdning av rasistiskt material till ändring 
av datorns inställningar.41 Baserat på egen erfarenhet så uppfattar jag att problemet med 
missbruk av de publika datorerna inte är lika stort 2011, som det var tio år tidigare då 
dessa undersökningar gjordes. Men det är svårt att säga vad denna eventuella skillnad 
beror på, kanske är det ett förändrat beteende hos användarna som ligger bakom.  
 
En annan slags begränsning som kan finnas på de publika datorerna, är att datorerna är 
spärrade i betydelsen att användaren inte ska kunna kopiera/spara filer eller att 
överhuvudtaget ändra datorns inställningar. Syftet är att skydda datorn och i 
förlängningen hela kommunens IT-system mot virusangrepp och trojaner. Även om 
detta oftast är ett nödvändigt ont från kommunernas sida, så innebär det att det i vissa 
fall inte ens går att ändra tiden på klockan utan att kontakta IT-avdelningen. I 
förlängningen kan en sådan här begränsning innebära att det blir svårare att bedriva 
användarundervisning på de publika datorerna, eftersom flera delar av datorns 
funktioner är avstängda.  
  

                                                 
39 Edwardsson, Erik & Elofsson, Jonas (2001) s. 54-56. 
40 Edwardsson, Erik & Elofsson, Jonas (2001) s. 56, 58. 
41 Pors, Niels Ole (2001). Misbehaviour in the public library: Internet use, filters and difficult  
people s. 310. 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I det här kapitlet kommer de teoretiska utgångspunkterna att presenteras och diskuteras.  
 
Något som torde ha stor betydelse för hur bibliotekarien uppfattar vad som bör ingå i 
arbetet vid de publika datorerna är hur hon eller han ser på sig som bibliotekarie. Synen 
på bibliotekets funktion har skiftat genom årens lopp som en effekt av de allmänna 
samhällsförändringarna, vilket i sin tur har påverkat hur bibliotekarien ser på sig själv i 
sin yrkesroll. I det föregående avsnittet om tidigare forskning fanns en beskrivning över 
hur bibliotekarieyrket utvecklat sig genom åren, och detta är ett forskningsområde som 
genererat flera teorier. Det har varit en omöjlighet att finna teorier, som tar ett 
helhetsgrepp på bibliotekariernas arbete vid de publika datorerna, troligtvis på grund av 
att den tidigare forskningen främst fokuserat på bibliotekariernas arbete mer generellt.  
Men det finns teorier som på ett eller annat sätt belyser väsentliga delar av arbetet vid de 
publika datorerna. Att arbetet vid de publika datorerna bygger på direktkontakt med 
användaren är en av anledningarna till varför det är relevant för den här uppsatsen att 
just utgå från teorier som specifikt tar upp förhållandet mellan användaren och 
bibliotekarien.  
  
Biblioteksforskaren och professor emerita Maj Klasson har utarbetat tre roller som 
bibliotekarien i egenskap av folkbildare kan anta i relation till användaren, och 
bibliotekariernas arbete vid de publika datorerna kan ovillkorligt kategoriseras som 
folkbildande. Dessa roller kommer sedan att medverka i den mån det är möjligt att 
förklara varför bibliotekarierna uppfattar sitt arbete vid de publika datorerna på det sätt 
som de gör.  
 
Förmyndarrollen baseras på bibliotekariens behov att visa på vad som är god kultur, 
god bildning och god information inför låntagare. Emellanåt innebär denna användarsyn 
ett transfererande av ståndpunkter och värderingar från de tongivande inom samhället 
till dem som inte klättrat lika högt på samhällets bildningstrappa. Von oben-perspektivet 
att både veta och tala om för andra vad som är god litteratur innebär att bibliotekariernas 
personliga värderingar blir framträdande i denna biblioteksroll.42 Som jag tolkar rollen 
innebär den i detta sammanhang att bibliotekarien har en mer konservativ syn på vad 
bibliotekarien kan tänka sig att hjälpa till med vid de publika datorerna. De traditionella 
informationskällorna prioriteras framför relativt nya informationsområden.   
 
Dialogrollen kännetecknas av ett möte mellan bibliotekarie och användare där båda 
parter medverkar på jämlik basis. Rollens ursprung kan enligt Klasson härledas till den 
italienska filosofen Antonio Gramscis tankar om uppåtsträvande samhällsgrupper 
kontra den dominerande kulturens hegemoniska ställning. Utifrån detta 
underifrånperspektiv har bibliotekarien ett ansvar för att stödja kultur- och 
bildningsarbetet. Ett arbete som kan syfta till att skapa kollektiv kunskap för att 
förändra maktens ställning i samhället eller ge möjlighet för den enskilda individen att 
(ut)bilda sig själv.43 Det är den senare delen av föregående mening som torde vara den 
som är mest aktuell i denna kontext. Denna form av samverkan där också användarens 
erfarenheter tas tillvara förutsätter en aktiv kommunikation från båda sidor.  
  

                                                 
42 Klasson, Maj (1997). Temat folkbibliotek, folkbildning och livslångt lärande. s. 13. 
43 Klasson, Maj (1997). s. 14. 
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Marknadsmodellen är ett resultat av att omvärlden ständigt förändras, och att biblioteket 
försöker anpassa sig till omvärldens nya behov. Ett behov som Klasson menar ofta är 
påtvingat från andra krafter i samhället, snarare än från det egna behovet. Relationen 
mellan användare och bibliotekarie utrycks i en köp- och säljarroll. Information som 
bibliotekarien tillhandahåller blir en vara, och användaren förväntas göra sin 
”beställning” medan bibliotekarien utför tjänsten.44  
 
Klasson framhåller att nyss nämnda roller sannolikt förekommer parallellt, men på 
individnivå så kan en av rollerna var den rådande.45 Men rollerna kan hamna i konflikt 
med varandra. Ett sådant scenario skulle kunna vara när den ”god kultur”-förmedlande 
bibliotekarien ställs inför faktumet att biblioteket köper in rapmusik och dussindeckare 
för att anpassa sig till omvärldens nya krav. 
 
Klassons förmyndarroll är delvis besläktad med kulturförmedlaridentiteten som med sitt 
ursprung i 1960-talet är en av de sex yrkesidentiteter som den ofta återgivna danska 
forskaren Anders Ørom har påträffat i bibliotekarieyrket. Bibliotekarier med denna 
identitet söker sig gärna till erkänd och etablerad kultur (m.a.o. ”god kultur”) som skall 
förmedlas till användaren.46 Øroms delar in bibliotekarieyrket i ytterligare fem 
identiteter: ämnesspecialist, dokumentalist, socialarbetare, informationsorganisatör och 
informationsförmedlare.47 En annan dansk forskare, Trine Schreiber, vill addera en 
ytterligare identitet: oplevelsesformidlende identitet, som på svenska kan förklaras som 
en identitet som fokuserar på användarnas upplevelser – i synnerhet gällande användare 
som nyttjar massmedier av olika slag.48  
 
Visserligen syftar Øroms bibliotekarietyper på biblioteksarbetet generellt, och Klassons 
roller mer specifikt på den folkbildande rollen bibliotekarien tar på sig gentemot 
användaren. Men trots detta är släktskapet mellan Klassons och Øroms 
bibliotekarietyper inget unikt, för genom hela granskningen av bibliotekarieidentiteterna 
förefaller det ofta så att de olika rollerna och identiteterna som forskare identifierat 
överlappar varandra i innehåll och form. Parallellerna är fler än skiljaktigheterna. 
Exempelvis är Klassons olika roller synnerligen lika Skot-Hansens tre, vad hon kallar, 
rationaler som enligt henne kännetecknat nordisk kulturpolitik i modern tid. 
Indelningarna är humanistisk, sociologisk, och instrumentell rationale. Kortfattat 
innebar det humanistiska förhållningssättet att kulturpolitiken skulle (ut)bilda 
medborgaren, jämfört med Klassons förmyndarroll som skulle ge god bildning. Den 
sociologiska synen präglades av jämlik kultur för alla medborgare, kontra dialogrollen 
där bibliotekarien ser användaren som en jämlike. Det instrumentella synsättet 
karakteriseras av att kulturen skulle synliggöras med syftet att kultursatsningarna skulle 
resultera i ekonomisk tillväxt, jämfört med marknadsrollen som sätter bibliotekarien och 
användaren i en köp- och säljrelation.49 Precis som Klasson gör gällande för sina 
bibliotekarieroller så menar såväl Ørom som Schreiber att det finns en klyfta mellan de 
olika identiteterna, vilket gör att de är svåra att förena. Bibliotekarier med ett ursprung 
som kulturförmedlare eller ämnesspecialist kan uppleva ett motstånd och känna att 

                                                 
44 Klasson, Maj (1997). s. 15. 
45 Klasson, Maj (1997). s. 15. 
46 Ørom, Anders (1993). Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og arbejdsorganisering. s. 37. 
47 Ørom, Anders (1993). s. 37-42. 
48 Schreiber, Trine (2006). Bibliotekarprofessionen siden 1960’erne. s. 39. 
49 Skot-Hansen, Dorte (1999). Kultur til tiden - strategier i den lokale kulturpolitik, s. 14. 
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Orsaken till att det förekommer olika typer av pilar i modellen är att jag vill gestalta att 
förmyndarrollen utgår från en mer statisk förmedling av information, där bibliotekariens 
expertis står mer i centrum. Medan i dialog- respektive marknadsrollen så sker 
förmedlingen genom en mer växelverkande interaktion mellan bibliotekarien och 
användaren. En ytterligare dimension är placeringen av de olika rollerna gentemot 
användaren. Förmyndarrollen kännetecknas av en mer auktoritär syn i betydelsen att 
bibliotekarien har mer makt i form av sin kunskap, vilket gör att den har placerats 
överst. Medan dialogrollen präglas av en mer motsatt syn där användarens kunskap 
hamnar mer i centrum.  
 
Förhoppningsvis kan de olika rollerna bidra till att förklara varför bibliotekarien 
uppfattar att det ena eller det andra bör ingå i arbetet vid de publika datorerna.  
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4 METOD 
I det här kapitlet presenteras metodvalet. Dessutom kommer jag att redogöra för hur jag 
resonerat kring de olika metodologiska frågorna, exempelvis forskningsetik och 
urvalsproceduren, och alla de andra spörsmålen som alltid uppkommer i den 
vetenskapliga arbetsprocessen.  

4.1. Val av metod 
Med ett empiriskt synsätt så borde de som har bäst möjlighet att besvara 
undersökningens frågeställningarna vara bibliotekarierna själva. Det förehåller sig 
faktiskt så att bibliotekarierna är de enda personerna överhuvudtaget som kan ge 
adekvata svar på frågorna med tanke på hur frågeställningarna är utformade. Det finns 
olika strategier för att utvinna och dokumentera bibliotekariernas uppfattningar. Initialt 
var en enkätundersökning metodvalet för uppsatsen, men efter den obligatoriska och 
nödvändiga litteraturgenomgången fann jag att kvalitativa intervjuer borde vara en mer 
lämplig metod. Ett av skälen till att valet föll på kvalitativa intervjuer var att jag 
upplevde att den metoden genererar fler möjligheter att gå på djupet och hitta de 
uppfattningar som inte går att förvärva från enkätens ja- och nej-alternativ.   
 
Den här uppsatsen har inte ambitionen att basunera ut hur verkligheten är utformad, 
utan den vilar på idén att det viktiga inte är hur någonting är, utan hur vi människor 
uppfattar hur någonting är. För som Staffan Larsson skriver så finns det en elementär 
skillnad på hur någonting är och hur det uppfattas vara när det kommer till hur vi 
människor förstår vår omvärld.51 En supporter av ett hockeylag uppfattar självklart det 
egna laget som det bästa laget. En forskare skulle däremot utifrån statistiska kriterier 
hävda att det lag som leder Elitseriens maratontabell är det bästa hockeylaget genom 
tiderna, om bäst kategoriseras som flest vunna poäng. Ishockey i sig är visserligen ingen 
vetenskap, men ovanstående är ett bra exempel på differensen mellan hur någonting är 
och hur det uppfattas vara.  
 
Den här uppsatsen vill där det är möjligt hitta gemensamma drag och försöka betona 
likheterna i hur bibliotekarierna uppfattar arbetet vid de publika datorena. Genom att 
betona bibliotekariernas likheter istället för att fokusera på olikheterna hoppas jag att 
uppsatsen inte bidrar till den kluvenhet som råder inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Men detta är bara en förhoppning, för jag är väl medveten om 
att uppsatsens slutsatser mycket väl kan visa på oenighet bland bibliotekarierna i 
förhållningssättet till arbetet vid de publika datorerna. 
 
De kvalitativa intervjuerna kommer att utgå från vad den brittiska professorn Alan 
Bryman kategoriserar som semistrukturerade intervjuer.52 Trost tilläger dock att det 
råder viss förvirring kring innebörden av semistrukturerade intervjuer, och han påpekar 
att semistandardiserade intervjuer ibland är en mer passande beskrivning av 
intervjutypen.53 Det som hur som helst kännetecknar denna typ av intervju är, som 
Bryman skriver, att intervjun utgår från övergripande teman, istället för på förhand strikt 
formulerade intervjufrågor.  Förfaringssättet medför att det råder en stor valfrihet för 
respondenten att utforma sitt svar på det sätt som hon eller han önskar. Tyngdpunkten 

                                                 
51 Larsson, Staffan (1986). Kvalitativ analys–exemplet fenomenografi. s. 12.  
52 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 414-415. 
53 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. s. 21. 
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ligger sedan på hur respondenterna uppfattar och tolkar de olika frågorna.54 Temana i 
den här intervjuguiden utgår från det underlag som skapades i den tidigare forskningen, 
det vill säga: arbetet vid de publika datorerna, gränsdragningsproblematiken, 
kommunikativa medier, användarundervisning samt förhållningssätt till användaren. 
Det går att läsa mer om intervjuguidens utformning i avsnitt 4.6 om tillvägagångssätt.     
 
Påträffas det skriftliga källor i samband med intervjuerna som preciserar vad som 
ingår/ska ingå i arbetet vid de publika datorerna, är det väsentligt att även de analyseras 
utifrån samma principer som de transkriberade intervjuerna. De skriftliga källorna kan 
vara olika typer av vägledande dokument såsom en biblioteksplan, internetregler eller 
en arbetsbeskrivning.  

4.2 Validitet och reliabilitet 
Oavsett vilket typ av vetenskapligt arbete som bedrivs måste forskaren säkerställa att 
forskningen har genomförts på ett adekvat och korrekt sätt. Det är en av de bärande 
punkterna, som skiljer just vetenskap från allt som inte är vetenskap. Inom främst den 
kvantitativa forskningen är validitet och reliabilitet de två begrepp som brukar användas 
för att kontrollera att ens undersökning är gjort på ett korrekt sätt. Men begreppen är 
ibland svåra att applicera på kvalitativ forskning, eftersom de ontologiska 
utgångspunkterna skiljer sig mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Trost menar att 
det blir snudd på fånigt att använda den kvantitativa måttstocken för att mäta kvalitativa 
data.55 Bryman skriver att en väg för den kvalitativt inriktade forskaren istället kan vara 
att använda de alternativa bedömningsgrunderna trovärdighet, överfarbarhet och 
pålitlighet.56 För att öka möjligheten till granskning av trovärdigheten och de andra 
kriterierna har jag försökt att så tydligt som möjligt redogöra för hur jag resonerat kring 
saker som urval och tillvägagångssätt, så att det blir lättare att se ifall någon del i 
forskningsprocessen skulle kunna ha gjorts på ett bättre sätt. För som Bryman skriver är 
det i slutändan trovärdigheten i forskarens redogörelse, som avgör om den blir 
accepterad av andra människor.57 I diskussionskapitlet kommer jag sedan att utvärdera i 
vilken utsträckning uppsatsen lyckats leva upp till de alternativa bedömningsgrunderna.    

4.3 Forskningsetik 
Karin Widerberg menar att de etiska frågeställningarna och problemen är både mer 
komplexa och fler till antalet i kvalitativ forskning jämfört med i kvantitativ forskning.58 
Därför är det viktigt att det etiska synsättet genomsyrar hela forskningsprocessen, för att 
förstärka garantin att arbetet inte leder till att respondenterna skadas på något sätt. Alan 
Bryman ställer upp fyra principer som uppsatsen försöker leva upp till. 
Informationskravet, som innebär att jag som forskare informerar deltagarna om syftet 
med undersökningen. Samtyckeskravet, vilket betyder att deltagarna (kan tyckas 
självklart) själva avgör om de vill medverka i undersökningen eller ej. 
Konfidentialitetskravet, som går ut på alla personuppgifter som är en del av 
undersökningen hanteras med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet, vilket 
innebär att all insamlad data om enskilda personer bara får nyttjas för vetenskapliga 
ändamål.59 
                                                 
54 Bryman, Alan (2011). s. 414-415. 
55 Trost, Jan (2005). s. 113. 
56 Bryman, Alan (2011). s. 352-355. 
57 Bryman, Alan (2011). s. 354. 
58 Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken s. 30. 
59 Bryman, Alan (2011). s. 131-132.  
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Med hänvisning till konfidentialitetskravet kommer bibliotekens eller bibliotekariernas 
namn inte redovisas, eftersom det är troligt att intervjuerna kommer att ske med 
bibliotekarier i författarens relativa närhet.60 Varje respondent kommer att tillskrivas ett 
fiktivt namn (Anna, Berit, Carolina osv.) som gör att det går att skilja dem åt. Genom att 
anonymisera respondenterna försvåras möjligheten att läsaren kan ta reda på deras 
identitet. Innan intervjun har respondenterna informerats om att de självfallet kan vägra 
svara på frågor ifall de finner dem för personliga, avslöjande eller kränkande på något 
vis med hänvisning till samtyckeskravet. 

4.4 Sökstrategi 
En viktig och självklar del av vetenskaplig forskning är att ta del av den tidigare 
forskningen som gjorts på området. Att hitta tidigare forskning är ofta en komplicerad 
procedur. Det vetenskapliga material som används i uppsatsen har hittas i databaser 
såsom BADA (Borås Academic Digital Archive) och LISA (Library & Information 
Science Abstracts). Litteraturtips från handledaren har också varit till hjälp, särskilt 
forskningsöversikten Bibliotekarien och professionen61 har underlättat sökandet. 
Utgångspunkten har varit att söka brett i Bibliotek och läranderesurser i Borås nya 
söktjänst Summon för att sedan rikta in mig på mer precisa sökningar i respektive 
databas. 
 
Exempel på sökord som använts i olika booelanska kombinationer är bibliotek, 
bibliotekarie, publika datorer, arbetsuppgifter och deras motsvarigheter på engelska. 
Med facit i hand fann jag att det mest relevanta materialet i databasen BADA, eftersom 
databasens uppsatser oftast riktar in sig hur det förhåller sig på svenska bibliotek. 

4.5 Urval/avgränsningar 
Undersökningen kommer endast att rikta sig till folkbibliotek, eftersom de vänder sig 
till allmänheten, till skillnad från forskningsbiblioteket och specialbiblioteket som riktar 
sig till en särskild målgrupp. Om man studerar olika typer av biblioteket finns risken att 
det blir mer av en komparativ studie än något annat, eftersom eventuella skillnader i 
utfallet kan härledas till just skillnader bibliotekstyperna emellan. 
 
Undersökningen kommer ha sin fokus på bibliotekarier i vars tjänst det ingår yttre 
tjänst. Detta eftersom denna bibliotekspersonal dagligen kommer i kontakt med 
användaren vid de publika datorerna, till skillnad från övrig bibliotekspersonal såsom en 
bibliotekschef som inte har samma löpande kommunikation med användarna. En 
biblioteksassistent kan givetvis också få frågor kring de publika datorerna, men denna 
har inte i slutändan samma krav från kollegorna att kunna svara på dessa frågor. Det är 
min praktiska erfarenhet att dessa frågor ofta brukar bollas över till bibliotekarierna, just 
av den anledningen att bibliotekarierna förväntas kunna ge mer adekvata svar på 
användarnas frågor tack vare sin längre utbildning. 
 
En ytterligare avgränsning är att uppsatsen kommer att rikta in sig på bibliotekarier som 
arbetar på mindre folkbibliotek på orter i storleksordningen 5 000-25 000 invånare, 

                                                 
60 Om forskaren bor i Blekinge är det nästintill ofrånkomligt ur ett praktiskt perspektiv att 
undersökningens respondenter främst hittas i Blekinge eller i angränsade län och inte i Hälsingland eller 
Norrbotten. 
61 Wagman Kåring, Anna (2008). s.34-35. 
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eftersom det är min erfarenhet att ju mindre bibliotek, desto mer närhet har 
bibliotekarierna till de publika datorerna. På folkbibliotek modell större är det dessutom 
ofta så att det finns flera informationsdiskar med speciella ansvarsområden såsom 
musik- eller barnavdelningen. Detta till skillnad från ett mindre bibliotek där det som 
regel endast finns en informationsdisk för hela biblioteket, vilket medför att användarna 
kommer till just den informationsdisken med sina frågor om de publika datorerna.  
 
Med ovanstående i färskt minne så är det givetvis inte optimalt att endast rikta in sig på 
bibliotek i en avgränsad landsdel av Sverige. Det är tyvärr ett vanligt förfarande att 
hämta urvalet från ett geografiskt närliggande område.  Att använda sig av 
telefonintervjuer är i det här fallet inget bra alternativ, eftersom jag uppfattar att 
intervjuerna blir mycket bättre om de görs på plats. Det är dock min förhoppning att få 
till en variationsbredd gällande exempelvis respondenternas ålder, utbildning och kön. 
För som Trost poängterar är det väsenligt att urvalet ska vara ”heterogent inom den 
givna homogeniteten”62, det vill säga att det ska finnas en variation inom den 
intervjuade gruppen, men att ingen ska avvika för mycket åt något håll. Det senare kan 
dock vara svårt med tanke på att könsfördelningen på Sveriges bibliotek är tämligen 
ojämn. Men med facit i hand var 20 % (2 av 10) av de intervjuade män, vilket jag kan 
tycka är en fullt acceptabel siffra, då den något så när speglar den fördelning som råder 
inom yrkeskåren.  

4.6 Tillvägagångssätt 
Det är vanligt att vi studenter/forskare i dessa sammanhang bara beskriver hur 
undersökningen bör genomföras med referenser till olika metodböcker, och mer eller 
mindre utelämnar att beskriva det faktiska tillvägagångssättet. För att undvika 
ovanstående ska jag så tydligt som möjligt försöka presentera hur jag har gått tillväga 
genom hela forskningsprocessen från val av ämne till slutsatser. Det ska konstateras att 
arbetet inte på långa vägar varit en linjär procedur från A till B, utan ibland har jag gått 
tillbaka till tidigare faser i arbetet, till exempel efter råd och rekommendationer vid 
etappseminariet. Forskningsprocessen påbörjades i samma stund som ämnet för 
uppsatsens valdes. Först följde problemformuleringen där jag försökte konkretisera 
mina tankar och ringa in varför det var relevant att studera just detta ämne. Ett syfte 
med tillhörande frågeställning hade efter en del nötande fram och tillbaka utkristalliserat 
sig. Sedan fortsatte den obligatoriska litteraturgenomgången, och hur litteraturen har 
hittats har jag redan redogjort för i avsnittet om sökstrategi. Efter litteraturgranskningen 
gick jag faktiskt tillbaka och reviderade syftet några gånger, eftersom det i tidigare 
versioner inte var tillräckligt precist. Efter att slutligen ha valt metod efter noga 
övervägande påbörjades processen att skapa en intervjuguide.  
 
Det är den tidigare forskningen som ligger till grund för utformningen av de olika 
frågeområdena i intervjuguiden. Exempel på frågeområden som utvunnits är 
gränsdragningsproblematiken, förhållningssätt till användaren och 
användarundervisning. I intervjuguiden presenterar jag också några nyckelord till varje 
frågeområde så att läsaren kan få en bättre inblick i respektive frågeområde. Dessutom 
fungerar nyckelorden som små hjälpmedel att komma vidare i intervjusituationen ifall 
jag skulle tappa tråden. I bilaga 1 presenterar jag den fullständiga intervjuguiden. Efter 
att guiden blivit klar genomfördes en pilotintervju. En kollega ställde upp som 
intervjuobjekt. Pilotintervjun möjliggjorde att brister i intervjuförfarandet och i 

                                                 
62 Trost, Jan (2005). s. 117. 
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intervjuguiden kunde rättas till. En positiv bieffekt som pilotintervjun medförde var att 
jag blev mer trygg i min roll som intervjuare, och givetvis blev självsäkerheten högre 
desto fler intervjuer som genomfördes. Detta medförde att intervjun blev mer kvalitativ 
i dubbel betydelse. Pilotintervjun transkriberades så att jag kunde få en ungefärlig blick 
över hur mycket tid detta ”pappersarbete” skulle ta i anspråk. Notera att pilotintervjun 
inte användes i den färdiga magisteruppsatsen. Nästa fas var att hitta personer som var 
villiga att intervjuas. Hur urvalet av respondenterna genomfördes gick det att läsa om i 
kapitlet urval/avgränsningar.  
 
För att hitta tänkbara svarspersoner utvanns kontaktinformation från webbplatser 
tillhörande bibliotek inom ett rimligt avstånd i förhållande till mitt lokus, med tanke på 
tid och monetära aspekter. Därefter kontaktades biblioteken via deras e-postadress för 
allmänheten där jag kortfattat presenterade min undersökning och samtidigt frågade ifall 
någon av deras bibliotekarier var intresserade av att bli intervjuade. I bilaga 2 återfinns 
brevet som skickades till respondenterna. Till en början inkom förvånansvärt få svar, 
men svarsfrekvensen dubblades tack vare genom ytterligare ett utskick av 
informationsbrevet till samma bibliotek, och i några fall behövdes en utökad 
telefonkontakt i uppföljningsprocessen. Totalt tog jag kontakt med nitton bibliotek som 
passade in på mitt urval och som inte låg allt för långt bort. Jag fick slutligen svar av nio 
bibliotek som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, två av biblioteken kunde 
dessutom undvara två bibliotekarier. Det var bara ett bibliotek som uttryckligen tackade 
nej. Trots flera kontaktförsök visade sju bibliotek ingen som helst respons, så jag 
tolkade det obefintliga gensvaret som att de helt enkelt inte var intresserade. Tyvärr var 
det inte möjligt att boka tid med tre av biblioteken även fast de hade tackat ja. Orsaken 
berodde på en kombination av bristfällig kollektivtrafik och att det inte gick att 
synkronisera så att båda parter samtidigt kunde komma loss från våra arbeten. Jag tolkar 
de tre gångerna de inte gick att få till en intervju som ett nej. Totalt ger det en 
svarsfrekvens på 42 % (8 av 19), eller 52 % (10 av 19) om man räknar de bibliotek som 
erbjöd två respondenter som två ytterliga positiva svar.  
 
Oavsett hur man räknar så var det ungefär hälften av de tillfrågade som ställde upp. 
Hade det varit en statistisk undersökning hade det höga bortfallet varit ett större 
problem. Men som Trost skriver är statistiskt representativa urval ovidkommande för 
kvalitativa studier.63 Fast det finns en risk att de uteblivna svaren beror på att de 
tillfrågade upplever att de inte har någonting att bidra med i ämnet, till exempel på 
grund av att de känner att de inte har (tillräcklig) kompetens om de publika datorerna. 
Om ovanstående är fallet går undersökningen miste om värdefulla tankar som kanske 
ger en annan bild än den som förmedlas från bibliotekarierna i undersökningen. Men jag 
tror den faktiska orsaken till bortfallet handlar om att bibliotekarierna har ett pressat 
tidsschema snarare än att de inte vill svara för att de tycker att det är ett ointressant 
ämne eller att de anser att de har lite kunskap i ämnet. När bibliotekarierna ofta får 
önskemål om enkäter/intervjuer som dimper ner i deras inkorg så måste de ofta strunta i 
att svara på förfrågningarna för att de inte hinner, eftersom de måste prioritera det egna 
arbetet. Därför är det min uppfattning att bortfallet inte har lika stor negativ betydelse 
som det skulle ha haft i en annan typ av undersökning. Intervjuerna genomfördes på 
respondentens arbetsplats, eftersom det var mest praktiskt och tidseffektivt för 
respondenternas räkning. 
 

                                                 
63 Trost, Jan (2005). s. 117. 
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När det kommer till intervjuförfarandet har jag försökt att ta fasta på de 
rekommendationer som Jan Trost delar med sig av i boken med den beskrivande titeln 
Kvalitativa intervjuer. Enligt Trost består intervjuguiden i kvalitativa intervjuer 
vanligen av mer övergripande frågeområden istället för ett batteri av på förhand 
nedskriva frågor. Vidare betonar han att det är respondenten som ska styra 
ordningsföljden i samtalet, och att intervjuaren måste vara beredd på att hoppa mellan 
de olika frågeområdena.64 Därför kommer jag inte att presentera några direkta frågor i 
min intervjuguide utan endast frågeområden som tidigare konstaterats. 
 
Att intervjuantalet slutade på det jämna talet tio beror delvis på att det började uppstå en 
mättnad i de intervjuades svar, och därför skulle varje ny intervju sannolikt inte 
generera någon mer input och därmed inte föra arbetet närmare några slutsatser. En 
annan orsak var att jag inte fann det praktiskt och ekonomiskt genomförbart med långa 
resor för att göra fler intervjuer. Att genomföra telefonintervjuer kunde med dessa 
aspekter i åtanke vara en smidig lösning. Men det var heller ingen god idé ur 
kvalitetssynpunkt, för i telefonintervjuer går man miste om den icke verbala 
kommunikationen. Kroppsspråket säger ofta mycket mer om vad en människa tycker 
och tänker än vad individen uttrycker verbalt.   
 
Efter att intervjuerna hade genomförts inleddes sisyfosarbetet att föra över intervjuerna 
från muntliga utsagor inspelade på en diktafon till skriftlig text. Intervjuerna har 
överförts ordagrant, vilket innebär att utryck som ”hmm” och ”Öhh” har återgetts så 
onomatopoetisk som möjligt. Även fall där respondenten stakar sig finns med för att ge 
en så äkta bild av intervjun som möjligt. Transkriberingen av intervjuerna resulterade i 
ett omfattande material. De färdigställda intervjuerna började jag sedan att analysera 
systematiskt utifrån de kategorier som utkristalliserat sig i kapitlet om tidigare forskning 
– och som också nyttjades i intervjuguiden – tillsammans med biblioteksrollerna från 
avsnittet om de teoretiska utgångspunkterna.  Varje gång de intervjuades utsagor kunde 
kopplas samman med ett frågeområde eller en biblioteksroll markerades de systematiskt 
i marginalen till den anslutande texten med ett kodord. Ifall den intervjuade sade 
någonting som föll under gränsdragningsproblematiken blev det kodordet G, sedan A 
för användarundervisning, och resterande kodord och kategorier enligt samma princip. 
På så sätt blev det lättare att överblicka intervjuutskrifter, vilket förenklade analyserna 
av materialet. I de fall där de intervjuades svar kunde hamna under flera kategorier så 
markerades de för båda kategorierna. För att försäkra att jag inte hade missat någonting 
lästes de utskrivna intervjuerna igenom flera gånger. Efter att ha sorterat intervjusvaren 
till respektive kategori så växte så småningom resultatet fram och slutsatser kunde dras. 
Arbetet avslutades med att jag resonerade kring utfallet av resultatet. Allt arbete skedde 
givetvis parallellt med själva skrivandet av uppsatsen.  

                                                 
64 Trost, Jan (2005). s. 50-51. 
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5 RESULTAT 
 
I det här kapitlet kommer resultatet att redovisas. Resultatet bygger på det 
transkriberade intervjumaterialet som framställts från tio intervjuer med tio 
bibliotekarier som är verksamma på folkbibliotek i Sverige. Intervjuerna genomfördes i 
början av 2012. 
 
Resultatredovisningens struktur är hämtad från de temaområden som utmärkt sig i den 
tidigare forskningen. Eftersom intervjuguiden också är baserad på dessa teman är det 
logiskt att fortsätta följa samma upplägg. Intervjumaterialet är bibliotekariernas egna 
uppfattningar, men de har sammanställts av undertecknad. För att visa att 
bibliotekarierna faktiskt anser det som texten påstår att de gör så förekommer det 
ganska ofta direkta citat i nära anslutning till påståendena.  
 

5.1 Informanterna 
Här följer en kort presentation av de bibliotekarier som har deltagit i undersökningen. 
De intervjuade är anonyma, men för ökad läsbarhet har de tilldelas ett varsitt fingerat 
namn.     
 
Anna är 25 år och är ganska ny i biblioteksyrket. Efter nyligen avslutade studier på 
bibliotekshögskolan i Borås jobbar Anna sedan sex månader tillbaka på ett ganska litet 
folkbibliotek, ett arbete som hon tycker är kul.   
 
Berit är 59 år och har en bakgrund som lärare. Efter studier på distans kan hon sedan 
2001 titulera sig bibliotekarie. Hon arbetar på ett litet integrerat folk- och skolbibliotek 
fyra dagar i veckan och på det lite större huvudbiblioteket en dag i veckan.  
 
Carolina är 46 år och tog sin examen 1991. Hon har sedan dess varit verksam vid ett 
antal olika bibliotek i Sverige från norr till söder. På sitt nuvarande bibliotek har hon 
jobbat sedan fyra år tillbaka, och hon tycker det är väldigt roligt att arbeta som 
bibliotekarie.   
 
Denise är 63 år och har jobbat som bibliotekarie sedan 1982. Hon kan inte tänka sig 
något annat än att arbeta som bibliotekarie. På sitt nuvarande bibliotek – ett litet 
folkbibliotek – har hon jobbat i 20 år. 
 
Elsa är 50 år och verksam på ett mindre folkbibliotek. Hon fick sin magisterexamen 
2006 från bibliotekshögskolan i Borås och har även studier i litteraturvetenskap i 
bagaget.  
 
Frida är 44 år. Hon blev färdig med sin magisterexamen 2005 och har två perspektiv 
från skoltiden då hon också ha studerat litteraturvetenskap. Idag arbetar hon på ett 
folkbibliotek modell mindre.  
 
Gunilla är 37 år och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats, ett mellanstort 
folkbibliotek, i sju år. Hon har varit allt från barnbibliotekarie till medieansvarig. Med 
andra ord så har hon hoppat runt i rätt många kakburkar, som hon själv uttrycker det.  
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Helena är 56 år och har tidigare arbetat både som biblioteksassistent och som 
bibliotekarie. På sin nuvarande tjänst som bibliotekarie på ett mellanstort folkbibliotek 
har hon jobbat i två år. Hon tycker att arbetet är roligt tack vare att det är så varierande 
arbetsuppgifter. 
 
Ingemar är 51 år och gick ut bibliotekshögskolan 1990.  Han har sedan 1991 tjänstgjort 
på ett och samma mellanstora folkbibliotek, bland annat som förste bibliotekarie. 
 
Johannes är 49 år och blev färdig med sin utbildning på Högskolan i Borås 2004. På 
frågan vad han har för biblioteksbakgrund säger han anspråkslöst ”inte mycket”, trots 
att han sedan sju år tillbaka varit anställd på ett litet folkbibliotek. 

5.2 Arbetet vid de publika datorerna 
I detta kapitel redovisas grundlinjerna i bibliotekariernas arbete vid de publika 
datorerna. Det finns många gemensamma drag i bibliotekariernas uppfattningar, men 
intervjuerna visar på att det också finns skillnader i hur de tio bibliotekarierna uppfattar 
innehållet och omfattningen av arbetet vid de publika datorerna 
 
I princip alla bibliotekarierna har en liknande uppfattning gällande vad en publik dator 
är för någonting. Nedan följer tre typiska exempel på hur bibliotekarierna definierar vad 
en publik dator är för dem.   
  
  En allmän dator. Där vem som helst kan sätta sig vid, som man får låna förstås. [Elsa] 
 Det är ju datorn ute i bibliotekshallen som alla har tillgång till. [Gunilla]  
 Det är en dator som är ute i bibliotek som användarna kan låna.[Anna]  
 
Det är en informant som skulle vilja gå så långt att även datorn i informationsdisken 
skulle kunna ses som en publik dator i vissa fall. 
 

Det är en dator som är till för publiken höll jag på att säga, en dator som är till för besökarna. 
[…] För egentligen skulle man kunna säga den dator som jag har när jag sitter i 
informationsdisken är en publik dator därför man ska va, man ska försöka göra människor 
delaktiga när man sitter där. [Carolina] 

 
Hur mycket tid de lägger ner på arbetet vid de publika datorerna och hur ofta de får 
frågor från användarna varierar mellan bibliotekarierna. Medan ett antal bibliotekarier 
anser att arbetet är ganska oproblematiskt, och beskriver användarna som mer eller 
mindre ”självgående”, framhäver flera bibliotekarier att det är ett ”hårt tryck” på 
datorerna och att de får många frågor från användarna. Men andra ord skiljer sig den 
upplevda arbetssituationen vid de publika datorerna betydligt mellan de olika 
bibliotekarierna, vilket också har en viss betydelse för i vilken utsträckning de kan tänka 
sig att hjälpa användaren.  
 
På nästan samtliga bibliotek är det kommunens IT-enhet/IT-avdelning som sköter 
driften av de publika datorerna. Driften innefattar bland annat installation av ny 
programvara, uppdateringar av befintliga program och tillhandahållning av 
internetanslutning. Det var endast på ett av de mindre biblioteken som driften till största 
delen sköttes av biblioteket självt, men där tog man vid behov kontakt med IT-
avdelningen. Enklare underhåll som att byta papper i skrivaren och starta/stänga av 
datorerna vid dagens början och slut får samtliga bibliotekarier göra själva. På några av 
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de större biblioteken i undersökningen finns det dessutom en specifik tjänst som IT-
bibliotekarie.  

 
 Sedan är det en enorm utveckling när det gäller just internet så är det så att vi går bet, då får man 
säga det. ”Vi fixar inte det här”. Och i värsta fall så får vi ta… Vi har ju en IT-bibliotekarie, då 
får ju hon komma och hjälpa till då. [Ingemar]  

 
Den tjänsten innebär en högre grad av ansvar för de publika datorerna jämfört med vad 
som ingår i de andra bibliotekarietjänsterna, då det också förväntas att IT-bibliotekarien 
ska ha mer kompetens på området. IT-bibliotekarien är dessutom ofta 
kommunikationslänken mellan kommunens IT-avdelning och biblioteket i 
datorrelaterade frågor.  
 
Bibliotekarierna uttrycker att arbetet vid de publika datorerna är förknippat med att 
hjälpa användaren att hitta information, precis som i den övriga biblioteksverksamheten. 
Sammantaget är det ingen av bibliotekarierna som ställer sig nekande till att arbetet vid 
de publika datorerna har en stark koppling till informationsökning. Sedan kan givetvis 
informationen i sig uppträda i olika former. För bibliotekarierna i den här 
undersökningen handlar det till exempel om att stödja användaren i dennes sökningar 
efter telefonnummer, gamla tidningsartiklar eller sportresultat för den delen.   
 

Det är en herre här som kommer varannan månad någon gång och vill ha hjälp med att skriva ut 
sportresultatet. […] För han har alltid fel adresser, men jag kruxade lite så fick jag fram det 
igår… Men då tänker jag, är det här min uppgift? Men det är ju det egentligen, för det är ju 
information för honom. [Elsa] 

 
Att informationssökning ingår i arbetet vid de publika datorerna är som sagt alla 
bibliotekarier överens om. Men det finns en mängd andra arbetsuppgifter som 
bibliotekarierna genomför – och som därmed ingår i arbetet – som inte i första hand kan 
kategoriseras som utpräglad informationssökning. Här följer några typiska exempel på 
vad bibliotekarierna i undersökningen säger att de kan få hjälpa till med: 
 

• Att hitta och sedan skriva ut blanketter från Migrationsverket och andra 
myndigheters webbplatser. Några av bibliotekarierna får även ibland frågor om 
hur man ska fylla i dem. 

• Att visa hur man använder skannern när användaren vill ha hjälp att föra över en 
kopia av sin legitimation till sin e-post.   

• Att fylla på papper i skrivaren, men även att visa hur man skriver ut från olika 
webbplatser eller program.  

• Att förklara och visa hur ordbehandlingsprogrammen Microsoft Word och Open 
Office fungerar i fråga om hur man till exempel formaterar texten, ändrar 
teckensnitt och använder rättstavningsprogrammet.  

• Att beställa tågbiljetter. 
• Att skapa ett e-postkonto (Hotmail) och visa hur det fungerar att skicka e-post. 
• Att svara på frågor om hur Facebook fungerar. 
• Att starta upp och stänga av datorerna på morgonen och kvällen. 

 
Punkterna ovan är som sagt några utmärkande exempel på de områden som 
bibliotekarierna får hjälpa till med, och som då i vissa fall kan sägas ingå i deras arbete. 
Att det ingår enklare praktiska göromål som att starta upp datorerna och fylla på papper 
i skrivaren var det ingen av bibliotekarierna som ifrågasatte, trots att det inte direkt kan 
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relateras till informationssökning. Däremot kan man säga att flera av ovanstående 
göromål befinner sig i en gråzon där bibliotekariernas uppfattningar går isär om 
huruvida arbetsuppgifter bör ingå i arbetet eller inte. Det står mer om problematiken om 
vad som egentligen ingår i arbetet i avsnittet om gränsdragningsproblematiken.  
 
Tre faktorer som är väsentliga för i vilken utsträckning bibliotekarien kan tänka sig att 
hjälpa användaren vid de publika datorerna – utöver själva innehållet i referensfrågan – 
är tid, resurser och kompetens. Tid är ofta den avgörande omständigheten ifall 
bibliotekarien har möjlighet att hjälpa användaren. På de arbetsplatser där det ofta är 
stressigt finns det en ökad risk att personalen är mer restriktiv (än vad den önskar) med 
att hjälpa användarna vid de publika datorerna som en konsekvens av det höga 
arbetstempot. Majoriteten av bibliotekarierna uttrycker direkt eller indirekt att tiden ofta 
avgör om de kan bistå användaren eller inte.   
 

Har man tid så är det klart att man… Om det är lugnt i övrigt så sätter man sig och hjälper så 
mycket man kan. [Johannes]   
Ja, det är det ju. Det är det ju. Ibland är det ett väldigt tryck. […] Det är bara bibliotekariens 
uppgift att hjälpa till vid internetdatorerna, så visst kan man bli tidspressad. [Ingemar] 
Ja, jag tycker nog det.[…]så länge det inte kommer ta hela dagen liksom. [Anna] 
Ja, det är den här vanliga avvägningen, hur mycket tid kan det ta liksom. […] utan vi säger i mån 
av tid, men vi ska inte göra uppgiften. [Carolina] 

 
Även resurser påverkar arbetet vid de publika datorerna i viss mån enligt flera 
bibliotekarier. Främst gäller det då att det finns för få publika datorer tillgängliga för 
allmänheten, och att det sedan inte finns utrymme för inköp av nya datorer i budgeten.  
Anna önskar sig exempelvis trådlöst nätverk och bärbara datorer. Ett trådlöst nätverk 
möjliggör också att användarna kan ta med sina egna datorer, vilket minskar trycket på 
de publika datorerna. Bärbara datorer ger i sin tur större frihet för användaren att sitta 
och arbeta var den vill i biblioteket. Gunilla efterlyser en ”lite bättre maskinpark”, som 
hon själv uttrycker det. Den snabba utvecklingen på IT-området med ständigt ökade 
krav på vad datorerna ska klara av medför också att biblioteken måste avsätta pengar till 
att uppgradera/byta ut befintliga publika datorer, eftersom de hinner bli oanvändbara 
väldigt snabbt. Resurser kan även gälla lokaler. Ingemar efterfrågar till exempel 
särskilda datorrum där det ska vara finnas möjlighet att genomföra 
användarundervisning på en regelbunden basis. Faktorerna tid och resurser hänger tätt 
ihop. För finns det inte tillräckliga resurser i fråga om personal blir servicen till 
användarna lidande. Det säger sig självt att två bibliotekarier har mer tid och större 
möjligheter att hjälpa användarna vid de publika datorerna jämfört med en ensam 
bibliotekarie i yttre tjänst.  
 
En tredje faktor som kan påverka i vilken utsträckning användarna får hjälp är 
kompetensen hos den enskilda bibliotekarien. Har bibliotekarien ingen egen erfarenhet 
av Facebook eller hur man använder skannern är det ett axiom att vederbörande inte kan 
hjälpa användaren på de områdena. I fall där den enskilda bibliotekarien inte kan hjälpa 
användaren försöker de intervjuade ta hjälp av en kollega. Som tidigare har beskrivits så 
kan särskilt IT-bibliotekarien få rycka in i sådana situationer. Några av bibliotekarierna 
upplever att det finns kompetensskillnader inom personalgruppen.  
 

Är man väldigt intresserad att hålla på med datorer och ladda ner och så där eller sitter på 
Facebook och så, det är klart att man har ett försteg. […] Så det kan nog vara lite skillnad på 
kunskap. En del kan mer, en del kan mindre. [Ingemar] 
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Man kan ju känna det själv, vår egen datorvana ställer ju till det. Det ska man inte sticka under 
stol med. Och där har vi en väldigt bredd i våran grupp. [Carolina] 

 
För stora kompetensskillnader kan i sin tur vara ett problem, då biblioteksservicen vid 
de publika datorerna ska vara stringent, och inte avgöras i alltför stor omfattning av vem 
i personalstyrkan som står bakom informationsdisken. Några av bibliotekarierna menar 
dessutom att användarna ibland har för höga krav på bibliotekspersonalen. 
Bibliotekarierna upplever att användarna förväntar sig att personalen ska vara experter 
på datorområdet, vilket bibliotekarierna ibland upplever som frustrerande. 
 

Man skulle ha varit dataingenjör för att lösa det eller åtminstone mer teknisk för att lösa  
det. [Denise] 
Folk förväntar sig mycket att vi ska vara datorexperter. Vi är ju inte det, och då blir jag lite matt 
på det faktiskt. […] Vi är här för att hjälpa till med information, vi är inga datortekniker. [Frida] 

 
Resursfaktorn påverkar givetvis även kompetensen hos personalen. Finns det inte  
ekonomiska medel till att utbilda personalen på IT-området blir följaktligen deras 
kompetens därefter. 

5.3 Gränsdragningsproblematiken 
Att det ingår i arbetet vid de publika datorerna att hjälpa användaren med att hitta 
information ansåg samtliga bibliotekarier. Däremot upplever flera av bibliotekarierna att 
det finns flera arbetsuppgifter som de kanske inte bör hjälpa till med. Det här kapitlet 
kommer att titta närmare på problematiken kring de gränser och gråzoner som finns i 
arbetet vid de publika datorerna. 
 
Ett sätt att hantera gränsdragningsproblematiken kan vara att ha någon slags skriftlig 
dokumentation över vad som ingår i arbetet vid de publika datorerna, till exempel hur 
man ska bemöta en användare som kommer och vill ha hjälp. Men det är bara Anna som 
säger att det egna biblioteket har skriftliga riktlinjer för hur bibliotekarierna ska agera 
vid de publika datorerna. Men tyvärr går hon inte in närmare på vilket typ av innehåll 
dessa riktlinjer kan tänkas ha.  
 

Ja, vi har lite grann riktlinjer och sådär. Men sedan fungerar det inte alltid i praktiken. Det kanske 
är någonting som har blivit bestämt för länge sedan och så har man ändrat och så. [Anna] 

 
Övriga bibliotekarier menar att de inte har några riktlinjer eller policyer för vilken typ 
av frågor som de ska hjälpa till med, eller hur bibliotekarierna allmänt ska agera vid de 
publika datorerna. Dessutom har en bibliotekarie svårt att se att det skulle vara möjligt 
att ha några skriftliga riktlinjer överhuvudtaget. 
 

Det har jag svårt att förställa mig att man skulle kunna ha. […] Det skulle säkert ta längre tid att 
få ihop någon slags skriftlig policy om det, än att helt enkelt göra det när det är aktuellt. [Berit] 

 
Några av de intervjuade bibliotekarierna säger dock att de i personalen sinsemellan 
muntligen diskuterar arbetet kring de publika datorerna. Det kan vara att man resonerar 
med en kollega i samband med en krånglig situation, eller att personalen mer generellt 
samtalar om arbetet på ett personalmöte. 
 
Det råder ingen konsensus bland bibliotekarierna utifall det är svårt att dra gränsen för 
när man ska hjälpa en användare och när man inte ska hjälpa en användare vid de 
publika datorerna. Hälften av bibliotekarier upplever det inte som ett särskilt stort 
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problem att dra gränsen. Det är samma halva som refererar till användarna som mer 
eller mindre självgående och oproblematiska. Den andra halvan tycker däremot att det 
är mer komplicerat att avgöra ifall det verkligen ingår i ens arbete att hjälpa användaren 
med vissa av deras frågor. 
 

Det finns en gråzon kring vilka det är som ska hjälpa dom när det gäller olika ärenden. Är det vi, 
och hur sträcker sig då våra befogenheter? […] Men som jag sa tidigare så är det väldigt bra om 
man kan hänvisa dom vidare där dom kan få mer tid och hjälp. [Helena] 

 
Arbetsuppgifterna som befinner sig i denna gråzon är exempelvis att svara på frågor 
kring ordbehandling, e-post eller Facebook. Just frågan om e-post och Facebook 
behandlas i avsnittet om kommunikativa medier, eftersom det är en så pass stor fråga. 
Men flera av bibliotekarierna säger att de ofta hjälper till även i de fall där de upplever 
att det egentligen inte ingår i deras arbete som bibliotekarie att göra det. Plikt- och 
servicekänslan gör att bibliotekarierna ofta hjälper till ändå, bara för att vara snälla helt 
enkelt. 
 

För man kanske kan bestämma att när dom ska beställa skor från Halens, får de faktiskt göra det 
själva. Men så kan det sitta en och frågar i alla fall om det och då har jag svårt att säga nej. Jag 
hjälper nog till ändå, även om man kan muttra inom sig. [Elsa] 
[...]när de fått kommit till disken och via sina USB-minnen skriva ut. Men det kan ju vara virus 
och sånt på dom, så det får vi inte göra. Vi ska inte göra det, men det har hänt någon gång. 
[Denise]  
Ibland har vi haft migrationsansökningar och sådana saker och, och det är egentligen ingenting 
som vi kan hjälpa till med för med för det är inget som vi kan. Men man kan liksom göra så gott 
man kan. På ett sådant här litet ställe blir det ju att man får göra grejer även om man vet att det 
kanske inte ingår i våra arbetsuppgifter. [Anna]  
 

Så flera av bibliotekarierna är medvetna om att de ibland utför arbetsuppgifter som 
egentligen inte bör ingå i bibliotekets service. Å andra sidan sätter sig några av 
bibliotekarierna in i användarens situation och frågar sig var användaren ska vända sig 
med sina frågor om inte till biblioteket. 
 

Ja, vad har dom för alternativ? Vi har ju ett servicejobb och när det fungerar så pass smidigt [...] 
så ser jag inga problem med det. [Denise] 
Jag har nog rättat svenska på en hel del saker, och då har jag just funderat över om det här är det 
jag ska göra. Å andra sidan, var ska dom vända sig? För det är ofta invandrare. [Gunilla] 
 

 
Och Berit understryker att hjälpa och svara på användarens frågor är det som är det 
roliga med bibliotekarieyrket. 
 

Det är ju en anledning till att jag trivs med det här jobbet, att man oftast båda kan och får hjälpa 
folk som behöver det. […] Det är ju inte så många andra inrättningar som fungerar på det viset nu 
för tiden. [Berit] 

  
I fall där bibliotekarierna upplever att de inte kan eller att det inte går att hjälpa 
användaren för att frågan ligger utanför bibliotekariernas egentliga arbetsuppgifter 
betonar några av de intervjuade att det är viktigt att kunna hänvisa till någon annan 
myndighet, eller företag där användarna kan få mer hjälp. De exempel som anges är 
Migrationsverket (för hjälp med att fylla i deras egna blanketter), bankväsendet (för 
bankärenden) och resebyrån (för hjälp med att beställa biljetter). Alla tre exemplen är 
dessutom arbetsuppgifter, som flera av bibliotekarierna anser inte bör ingå i arbetet att 
hjälpa till med.   



30 

 
En återkommande fråga, som ställs till bibliotekarierna är att användarna vill ha hjälp 
med att skriva ut och fylla i blanketter, ofta från Migrationsverkets webbplats. Men det 
är en fråga, som snuddar gränsen för vad bibliotekarierna upplever bör ingå i deras 
arbete. Bibliotekarierna kan tänka sig att hitta eller ta fram blanketten och förklara 
innehållet, men sedan är det upp till användarna själva att fylla i den. 
 
Det är också lite känsligt kanske. Är det ju. Kanske inte direkt hjälpa och fylla i, men förklara vad som 
står på blanketten. […] Ett sådant ord som målsmans underteckning. Det kan ju vara ganska svårt för en 
nysvensk att förstå. [...] Sådana där enkla saker. Men själva ifyllandet, men det nej… [Johannes] 
 
Ett annat område med en liknande typ av problematik är ordbehandling, för samma 
princip gäller där som för blanketterna. Flera bibliotekarier ger uttryck för att gränsen 
går någonstans vid när användarna vill ha hjälp med innehållet i texten. De kan tänka 
sig att det ingår i arbetet att visa hur man öppnar ordbehandlingsprogrammet, att leta 
reda på en bok med råd och tips om hur man skriver ett personligt brev, eller hur man 
byter teckensnitt. För bibliotekets uppgift sträcker sig till att hjälpa till med de praktiska 
och tekniska runtomkring, men att sitta bredvid och hjälpa till och därmed påverka 
innehållet i brevet upplever bibliotekarierna som utanför deras ansvar. Det är 
användarna, som ska producera texten – inte bibliotekarierna. ”För när blir det mitt brev 
och när blir det hans brev”, frågar sig Carolina och betonar att ett personligt brev ska 
vara just personligt. Gunilla kan tänka sig att ta fram ordbehandlingsprogrammet Open 
Office, men att användaren får klara sig själv efter det. Medan Ingemar menar att de 
som använder de publika datorerna ska ha en viss baskunskap, och att de inte kan 
förvänta sig hjälp med ordbehandling. Dessutom poängterar han att det finns en viss 
risk att använda de publika datorerna för ordbehandlingen, för allt som sparas på 
datorerna raderas automatiskt när datorn stängs av. Därför är de publika datorerna inte 
optimala att använda för att skriva långa dokument som behöver sparas. 
 
Det är på en punkt som samtliga bibliotekarier har samma uppfattning, och det är att det 
inte bör ingå i bibliotekariernas arbete att hjälpa användarna när de vill ha hjälp att 
genomföra sina bankärenden. Här var det med andra ord tydligt var gränsen skulle dras. 
Orsaken till att de är tveksamma till att bistå användaren på detta område är frågan om 
ansvar. Om något går fel skulle det kunna få stora konsekvenser eftersom det per 
automatik är pengar inblandade. Pudelns kärna är att biblioteket kan ses som 
medskyldigt ifall en användare till exempel för över pengar till fel konto. 
 

Det känns ju lite farligt till och med, att blandas i va. Om man hjälper till med bankärenden så att 
det blir fel, att det försvinner pengar eller någonting. Då står man ju där. Med bankärenden ska 
vara väldigt försiktig med och hjälpa till med. [Ingemar] 
[…] att folk kommer i slutet av månaden och vill betala sina räkningar och det kan ju vara lite 
problematiskt. […] Så där kan man känna ibland just med tanke på att de är pengar och så, att det 
kan vara lite mer känsligt att hantera. [Helena] 

 
Nätshopping, även om det inte var särskilt vanligt på biblioteken, var ytterligare ett 
område, som bibliotekarierna upplever inte bör ingå i deras arbete att hjälpa till med. 
Orsaken till det är att även här är pengar inblandade, och inträffar det ett misstag så kan 
biblioteket tvingas bära en del av (det ekonomiska) ansvaret. Med andra ord är det upp 
till användarna själva att beställa varor eller boka flygbiljetter på internet, för det 
upplever bibliotekarierna att de inte bör arbeta med. En bibliotekarie ger uttryck för att 
ordningsfrågor egentligen heller inte bör ingå i arbetet, men att det tyvärr gör det ändå. 
För användarna respekterar ibland inte varandras bokade tider vid de publika datorerna. 
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Detta får till följd att den tjänstgörande bibliotekarien får säga till vederbörande att 
flytta på sig, vilket ibland kan vara förenat med vissa risker. 

5.4 Kommunikativa medier  
Kommunikativa medier eller dess synonym sociala medier är ett samlingsnamn för 
medier, som på ett eller annat sätt möjliggör kommunikation. Medierna är till exempel 
internetforum, bloggar, e-post eller sociala nätverktjänster såsom Facebook. Dessa 
medier kännetecknas bland annat av att det är människorna, som använder medierna 
som själva skapar dess innehåll. 
 
Kommunikativa medier huserar också i de publika datorernas gränsland, och det syns 
också i bibliotekariernas uppfattningar. För på det här området är uppfattningarna 
förhållandevis mer restriktiva i fråga om det bör ingå i arbetet eller inte att hjälpa till 
med i synnerhet e-post och Facebook. Några av bibliotekarierna i undersökningen har 
ingen praktisk erfarenhet av Facebook, och kan därför inte personligen hjälpa 
användarna ifall de kommer till informationsdisken med ett sådant ärende. När de ställs 
inför en hypotetisk fråga anser de att det inte direkt ingår i bibliotekets arbete att hjälpa 
användare med referensfrågor relaterade till Facebook. När det kommer till 
bibliotekarierna i undersökningen så har de tudelade uppfattningar om e-post och 
Facebook bör ingå i arbetet. Några av bibliotekarierna uppfattar att det nog kan ingå i 
arbetet att hjälpa till att exempelvis skapa ett e-postkonto, medan de bibliotekarier som 
finns på andra sidan skalan anser att e-post är något användarna får sköta själva.  
Anna anser till exempel att det nog kan ingå i bibliotekets uppgift att hjälpa till med 
Facebook och e-post. 
 

Ja, jag tycker väl att på den är här nivån kan man göra det. […] Vi har ju inte så fullt upp att vi kan 
säga ”Nej, jag har något annat”. Då tycker jag faktiskt man kan göra det, om man kan. [Anna] 

 
Och hjälpa till med att skapa ett e-postkonto anser också några bibliotekarier är något 
som bör ingår i arbetet. 
 

Ja, alltså om någon kommer och vill ha hjälp att starta ett e-postkonto till exempel tycker jag 
absolut att man ska hjälpa till med det. [Carolina] 
Ja, det kan jag väl tycka. […] Det kan jag tycka lite grann eftersom vi tillhandahåller hårdvaran så 
att säga, för då har vi ett visst ansvar för användandet av det också kan jag tycka. [Johannes] 
[…] Och då ingår det att vi säger att vi hjälper till att skaffa e-postkonto och sådana saker, så det 
känns som en ganska naturlig grej att vi hjälper till med det annars också. [Gunilla]  

 
På motsatt sida finns sedan de bibliotekarier som uppfattar att e-post är ett område som 
inte bör ingå i arbetet.  
 

Nej, det tycker jag inte ska ingå. Jag kan känna om de behöver hjälp… kan jag känna att jag vill 
liksom inte se förstår ni. [Elsa] 
Det gör vi ju, vi hjälper till och sådana saker. Men det känns ju lite... vet inte… Jag tycker det är 
lite tråkigt att hålla på med att göra sådana enkla saker. Det tycker jag dom ska klara av själv när 
dom kommer hit. [Ingemar] 

 
Frida betonar dessutom att e-post är något privat, det vill säga något som användarna får 
syssla med på sin fritid, och inget som biblioteket är ansvarigt för att hjälpa till med. 
Som ovanstående visar är det svårt att utifrån bibliotekariernas åsikter avgöra om 
kommunikativa medier bör ingå eller inte i bibliotekariernas arbete vid de publika 
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datorerna. Konklusionen som går att dra är helt enkelt att detta är ett område som det i 
dagsläget råder mest oenighet kring. 

5.5 Användarundervisning 
Ett mål med de publika datorerna är att öka allmänhets tillgänglighet till databaserad 
information. För folkbiblioteken har ett ansvar för att minska den digitala klyftan i 
samhället. Ett sätt att minska denna klyfta är att bedriva användarundervisning.    
 
På frågan om det finns något behov av användarundervisning på deras bibliotek 
upplever en del av bibliotekarierna att det nog inte finns ett sådant behov.  
 
 Nej, jag tror inte det. Faktiskt. […] Folk verkar kunna det där själva. [Ingemar] 

Nej, inte som vi har sett. […] Så just här verkar det inte finnas något större behov av det. 
[Johannes] 

 
Flera av bibliotekarierna menar att det är självklart att det finns ett behov av 
användarundervisning. Berit säger till exempel:   
 

Ja, det är klart. […] Om det är folk som aldrig använt en dator så kan de ju inte gärna veta hur 
man gör. [Berit] 

 
Förekomsten av användarundervisning verkar inte vara särskilt omfattande på de 
bibliotek, som de intervjuade bibliotekarierna arbetar på. Några av de intervjuade menar 
att det inte förekommer någon användarundervisning överhuvudtaget, medan flertalet 
säger att det har förekommit användarundervisning genom åren, men att det inte gör det 
just nu, eller att den användarundervisning som sker inte är särskilt regelbunden. Den 
användarundervisning, som har äger rum på biblioteken har ofta genomförts i samband 
med projektet Seniorsurf eller i det tidigare omnämnda och aktuella projektet Digidel. 
Två av bibliotekarierna har dessutom erfarenheter av att det inte finns något direkt 
intresse att delta i användarundervisningen från användarnas sida. 
 

Vi testade ju medan vi var på det förra stället, så prövade vi ett par gånger med ”Seniorsurf”. Vi 
gjorde rätt vidlyftiga marknadsföringsåtgärder då. Men det var ju nästan att man med våld fick 
dra in folk för att de skulle komma in, haha… [Denise] 

 
En sådan här seniorkurs lite inom ramen för Digidel då. Men det var inte så stort intresse på 
det[…]Jag har ju gått ut med erbjudanden med drop-in-undervisning och så där. Men det är ingen 
som har nappat på det. [Johannes] 

 
Denise berättar också att hon brukar smyga in lite användarundervisning om biblioteks 
egen webbplats när tillfälle ges. Både Elsa och Carolina hänvisar till ”boka en 
bibliotekarie”, en tjänst som kan definieras som användarundervisning. Tjänsten gäller 
för hela bibliotekets verksamhet och innebär att användaren kan få hjälp med allt från 
bibliotekskatalogen till att hitta information till en skoluppgift. ”Boka en bibliotekarie” 
kan givetvis också användas för att få svar på frågor som rör de publika datorerna. När 
biblioteket kan erbjuda en bibliotekarie under en, som i detta fall, längre stund öppnar 
det upp en möjlighet för övriga bibliotekarier att hänvisa användarna, som kommer med 
svåra och tidskrävande referensfrågor om de publika datorerna till denna service. Men 
precis som med all annan användarundervisning på biblioteket förutsätter ”boka en 
bibliotekarie” att det finns tillräckliga personalresurser. För det är svårt för biblioteket 
att avvara en bibliotekarie cirka en timme i veckan när det också finns så många andra 
saker i bibliotekets verksamhet som måste prioriteras. 
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5.6 Förhållningssätt till användaren 
Det här avsnittet kommer att titta närmare på hur bibliotekarierna förhåller sig till sina 
användare utifrån olika perspektiv.  
 
Ett sätt att reglera hur användaren får nyttja de publika datorerna är att införa någon 
form av restriktioner för hur användandet ska gå till. Det kan gälla att användaren inte 
får besöka webbplatser som innehåller rasistiskt eller pornografiskt material. 
Restriktionerna som framkommer i intervjuerna kunde också gälla hur ofta användaren 
får låna en dator, utifrån principen att det ska vara rättvist i betydelsen att alla som 
besöker biblioteket ska ha samma chans att nyttja de publika datorerna. Denna 
restriktion visar på någon sorts demokratisk utgångspunkt, och i förlängningen kan 
synsättet inrymmas i dialogrollen som syftar till att ge användarna (lika) möjlighet att 
utbilda sig själva. Några av de intervjuade bibliotekarierna nämner i sammanhanget att 
de har en ”snabbdator” för kortare ärenden. Den datorn behöver inte bokas, och syftet 
med snabbdatorn är att motverka köbildningen vid datorerna.  
 
Alla bibliotek i undersökningen har någon form av restriktioner för hur de publika 
datorerna får användas. Majoriteten av bibliotekarierna upplevde restriktionerna som 
ganska självfallna och de refererar till dem som: 
 
 Dom här vanliga restriktionerna [Carolina] 

Det är ju sådana här självklara saker dom jag tror man har på alla bibliotek utan att tänka på det. 
Det är ju rasism och pornografi. [Ingemar] 
Ehh, vi har lite grann sådär att… max två timmar åt gången och sådana saker. [Anna] 
[…] att dom inte får hålla på med porrsurfande och rasistiskt propaganda och sånt. Det är sådana 
här vanliga etikregler. [Berit] 

  
En informant upplever dessutom att restriktionerna förr i tiden var mer omfattande på de 
publika datorerna, men att det idag är mer styrt uppifrån. Att bibliotekarierna sätter upp 
regler för vilka webbplatser som användaren får besöka kan tolkas att de intar en 
förmyndarroll. För här överlåter inte bibliotekarierna – trots goda intentioner – till 
användarna själva att ta ställning till vad som är (god) information eller inte. Ibland kan 
de spärrar som IT-enheten använder i förebyggande syfte för att skydda de publika 
datorerna mot virusangrepp försvåra handlingsutrymmet för såväl användaren som 
bibliotekarien. Att datorerna är låsta upplever ibland Gunilla som frustrerande, och 
refererade till en specifik situation då det hade varit problematiskt att öppna upp de 
bifogade filerna som kommer med e-post på grund av just dessa spärrar.  
 
Sedan strävar också alla de andra bibliotekarierna i undersökningen efter att utgå från 
ett demokratiskt perspektiv gentemot användaren i betydelsen att de försöker behandla 
användaren objektivt oavsett om personen exempelvis är ett barn, en vuxen, en student 
eller en invandrare. Ingemar betonar att det viktiga inte är personen utan innehållet i 
frågan. 
 
 

En finsk zigenare som vill ha hjälp att sälja sin bil på Blocket va, det kunde jag inte hjälpa till med 
tyckte jag. Inte för han var en finsk zigenare utan för ämnet då. [Ingemar] 

 
Ibland ställer bibliotekarierna olika krav på olika kategorier användare. Studenter 
förväntas klara sig mer på egen hand, för att det enligt bibliotekarierna ofta är inkluderat 
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i studenternas utbildning att studenterna självständigt ska söka och hitta information i 
bibliotekets samlingar eller på internet.  
 

Förvånansvärt många på hög studentnivå är fortfarande förvånade att de hittar 
bibliotekskatalogerna på nätet. Har du varit med om det? [Denise] 
Sedan behöver man nog rannsaka sig… Jag tror att om det är en student så kanske man kan 
känna… tänka lite att den borde klara det. [Elsa] 

 
Barn kan naturligtvis inte ha samma krav på sig, och får därmed kanske ägnas lite mer 
uppmärksamhet. Dessutom poängterar Ingemar att barn och ungdomar är en prioriterad 
grupp i bibliotekets övriga verksamhet också. Invandrare är en användarkategori som 
använder de publika datorerna relativt frekvent, och språkförbistringen som uppstår när 
bibliotekarien och invandraren inte förstår varandra försvårar ofta arbetet vid de publika 
datorerna, upplever några bibliotekarier. 
  



35 

6 Analys och slutsatser 
 
I det här kapitlet kommer jag, i den mån det är möjligt, att analysera resultatet utifrån 
den tidigare forskningen och utifrån de teoretiska utgångspunkterna. När analysen är 
genomförd så presenteras de slutsatser, som går att dra av undersökningen.  

6.1 Arbetet vid de publika datorerna 
Bertot och Davies har tidigare konstaterat att sårbarheten – i fråga om att upprätthålla 
kvalitén på de publika datorernas hård och mjukvara – var högre desto mindre 
biblioteket. Bibliotekets storlek spelade också roll för möjligheterna att 
kompetensutveckla personalen. Biblioteken i min undersökning har ett 
befolkningsunderlag på 5000-25 000 personer, där de flesta av biblioteken knappt har 
tio anställda. Med tanke på bibliotekens storlek är det inte konstigt att några av 
bibliotekarierna ger uttryck för en sådan sårbarhet. För resultatet visar på att 
bibliotekarierna ibland önskar sig högre prestanda på de publika datorer, eller en ”bättre 
maskinpark” som en av bibliotekarie själv uttryckte det. Att bibliotekarierna själva 
uppfattar att det finns skillnader i kompetens inom personalgruppen kan i sin tur delvis 
förklaras av att bibliotekarierna inte fått tillräckligt med informationsteknisk utbildning. 
För ju mindre bibliotek, desto svårare är det för bibliotekarierna att få tid till 
kompetensutveckling. I fråga om bibliotekets tillgänglighet är det inte bra om 
biblioteket tvingas att ha stängt för att personalen är borta på utbildning. På biblioteket 
saknas det ofta resurser för att ta in vikarier i sådana lägen.  
 
Att bibliotekarierna ger uttryck för att tid ofta avgör omfattningen av hjälpinsatsen vid 
de publika datorerna är inte uppseendeväckande. För tid tenderar att ofta ha en 
avgörande betydelse för graden av assistans, oavsett om det gäller bibliotekets, 
sjukvårdens eller skolans verksamhet. Det är nog bibliotekets resurser som är den 
avgörande faktorn, ifall biblioteken långtsiktigt ska kunna utveckla sin verksamhet vid 
de publika datorerna. Resurser avgör trots allt personaltäten, som i sin tur påverkar hur 
mycket tid varje bibliotekarie har. Resurser avgör som sagt också i hur stor utsträckning 
personalen kan kompetensutvecklas.  
 
Det är inte särskilt förvånande att bibliotekarierna i undersökningen betonar att 
information är en väsentlig del av arbetet vid de publika datorerna. Bilden, som kommer 
fram i den här undersökningen verifierar den tidigare forskningen av till exempel 
Andersson och Bask. I deras fall var det 90 % av de intervjuade, som menade att 
införandet av internet på biblioteken motiverades av att det gav användarna ökade 
möjligheter att söka information. I Siljedahls enkätundersökning var det dessutom en 
stor majoritet av de tillfrågade bibliotekarierna som uppfattade att biblioteken skulle 
bistå användaren med att hitta information på de publika datorerna.  

6.2 Gränsdragningsproblematiken 
 
Flera av bibliotekarierna hade svårt att dra gränsen för vad som skulle ingå i arbetet vid 
de publika datorerna. Samtidigt gick uppfattningarna isär i vilken utsträckning 
bibliotekarierna kunde tänka sig att hjälpa till med exempelvis e-post och Facebook. 
Osäkerheten kring var gränsen går och bibliotekariernas skiftande uppfattningarna 
bidrar till den bild som Wågman framhåller i den tidigare forskning, det vill säga att det 
råder en viss allmän osäkerhet kring vart bibliotekarieyrket är på väg. Arbetet vid de 
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publika datorerna kan beskrivas som tämligen omväxlande . Det finns en chans att 
arbetet blir ännu mer mångfacetterat, i och med att informationstekniken och internet 
sannolikt lär fortsätta att utvecklas.   
 
Resultatet visar på att bankärenden och nätshoppning var två göromål, som samtliga 
bibliotekarier uppfattade inte ingick i deras arbete att hjälpa till med. Ovanstående 
inställning hos bibliotekarierna vittnar om en ännu mer konservativ syn än den som 
framkommer i Siljedahls undersökning. I den undersökning var det 25 % av de 
tillfrågade, som ansåg att biblioteket borde hjälpa till med bankärenden och 10 % för 
nätshoppning. Det finns skillnaderna mellan mitt resultat och den tidigare forskningen, 
men skillnaderna är inte särskilt stora. Därför går det att säga med ganska stor säkerhet 
att bankärenden och nätshoppning inte bör ingå i arbetet vid de publika datorerna, om 
bibliotekarierna själva fick bestämma. Sedan kan givetvis bibliotekschefer, kommunala 
tjänstemän och politiker vara av annan uppfattning.  
 
Nästan ingen av bibliotekarierna i undersökningen sade sig ha någon form av skriftliga 
linjer över vad bibliotekariernas arbetsuppgifter vid de publika datorerna. Att det inte 
finns någon skriftlig dokumentation över arbetet kan tolkas på flera sätt. En möjlig 
tolkning är att arbetet vid de publika inte är en tillräckligt viktig och prioriterad fråga, 
vare sig hos bibliotekarierna eller hos beslutfattarna i kommunen. Därför finns det till 
exempel ingen målbild för de publika datorerna i biblioteksplanen. En annan tolkning är 
att det helt enkelt inte behövs skriftliga riktlinjer. Men osäkerheten kring var gränsen 
ska gå, som finns hos en del bibliotekarier är ett argument för att det trots allt kan 
behövas någon form av internt styrdokument för arbetet vid de publika datorerna.   

6.3 Kommunikativa medier 
I Siljedahls enkät från den tidigare forskningen så var det drygt 50 % av de tillfrågade 
bibliotekarierna, som kunde tänka sig att hjälpa användarna med frågor kring e-post, 
vilket i stort motsvarar resultatet i den här magisteruppsatsen. Att det råder tudelade 
uppfattningar bland bibliotekarierna om e-postens roll på de publika datorerna är ett 
intressant resultat, i ljuset av att 58 % av användarna i Waxters undersökning använder 
de publika datorerna för att skriva och svara e-post. I sin tur skriver Waxter att drygt 
hälften av användarna har bett bibliotekspersonalen om hjälp vid de publika datorerna. 
Med andra är frågor om e-post ganska vanliga, vilket också bekräftas av 
bibliotekarierna i min undersökning. Det är då problematiskt att flera av bibliotekarierna 
i undersökning uppfattar att det inte bör ingå i arbetet att vara behjälplig vid frågor om 
e-post. I längden kan det vara en grogrund för irritation hos de mer konservativa 
bibliotekarierna, ifall bibliotekarierna upplever att de förväntas svara på frågor de 
egentligen inte vill. Dessutom kan skilda uppfattningar hos bibliotekarierna, som 
tidigare sagt leda till en inkonsekvent service. Ett sätt att lösa problemet är att 
bibliotekarierna på det lokala biblioteket kommer överens om en gemensam linje, som 
ska gälla vid frågor om e-post.  
  
I sammanhanget skulle det vara kul att veta vad användarna själva förväntar sig för 
hjälp. Min personliga erfarenhet är att användarna i alla fall brukar vara tacksamma när 
de får hjälp med sina frågor kring e-post.  

6.4 Användarundervisning 
Resultatet visar på att bibliotekarierna upplever att biblioteken inte bedriver 
användarundervisning i något särskild stor utsträckning, vilket till viss del bekräftar den 
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bild som framträder i den tidigare forskningen. I Fäldt och Wilhelmssons undersökning 
var det, som tidigare visat inga av de undersökta biblioteken som bedrev 
användarundervisning. Det kan finnas flera orsaker till att användarundervisning 
förekommer i liten omfattning. Faktorerna tid, resurser och kompetens påverkar 
förmodligen – som för de publika datorerna generellt – i vilken utsträckning 
användarundervisningen bedrivs.  
 
En del av bibliotekarierna upplevde att det inte fanns något särskilt stort behov av 
användarundervisning. Upplever bibliotekarierna att behovet saknas är det naturligt att 
det berörda biblioteket inte erbjuder Bertot och Davies har tidigare konstaterat att 
sårbarheten i fråga om att upprätthålla kvalitén på de publika datorernas hård- och 
mjukvara var större ju mindre biblioteket var. Bibliotekets storlek spelade också roll för 
möjligheterna att kompetensutveckla personalen. Biblioteken i min undersökning har ett 
befolkningsunderlag på 5 000-25 000 personer, och de flesta av biblioteken har knappt 
tio anställda. Med tanke på bibliotekens storlek är det inte konstigt att några av 
bibliotekarierna ger uttryck för en sådan sårbarhet. Resultatet visar på att 
bibliotekarierna ibland önskar sig högre prestanda på de publika datorer, eller en ”bättre 
maskinpark”, som en av bibliotekarie själv uttryckte det. Att bibliotekarierna själva 
uppfattar att det finns skillnader i kompetens inom personalgruppen kan i sin tur delvis 
förklaras av att bibliotekarierna inte har fått tillräckligt med informationsteknisk 
utbildning. Ju mindre bibliotek, desto svårare är det för bibliotekarierna att få tid till 
kompetensutveckling. I fråga om bibliotekets tillgänglighet är det inte bra om 
biblioteket tvingas att ha stängt för att personalen är borta på utbildning. På biblioteket 
saknas det ofta resurser för att ta in vikarier i sådana lägen.  
 
Att bibliotekarierna ger uttryck för att tid ofta avgör omfattningen av hjälpinsatsen vid 
de publika datorerna är inte uppseendeväckande. Tid tenderar att ofta ha en avgörande 
betydelse för graden av assistans, oavsett om det gäller bibliotekets, sjukvårdens eller 
skolans verksamhet. Det är nog bibliotekets resurser som är den avgörande faktorn ifall 
biblioteken långsiktigt ska kunna utveckla sin verksamhet vid de publika datorerna. 
Resurserna avgör trots allt personaltätheten, som i sin tur påverkar hur mycket tid varje 
bibliotekarie har. Resurserna påverkar som sagt också i hur stor utsträckning personalen 
kan kompetensutvecklas.  
 
Det är inte särskilt förvånande att bibliotekarierna i undersökningen betonar att 
information är en väsentlig del av arbetet vid de publika datorerna. Bilden som kommer 
fram i den här undersökningen verifierar den tidigare forskningen av till exempel 
Andersson och Bask. I deras fall var det 90 % av de intervjuade, som menade att 
införandet av internet på biblioteken motiverades av att det gav användarna ökade 
möjligheter att söka information. I Siljedahls enkätundersökning var det dessutom en 
stor majoritet av de tillfrågade bibliotekarierna som uppfattade att biblioteken skulle 
bistå användaren med att hitta information på de publika datorerna.  

6.2 Gränsdragningsproblematiken 
 
Flera av bibliotekarierna hade svårt att dra gränsen för vad som skulle ingå i arbetet vid 
de publika datorerna. Samtidigt gick uppfattningarna isär om i vilken utsträckning 
bibliotekarierna kunde tänka sig att hjälpa till med exempelvis e-post och Facebook. 
Osäkerheten kring var gränsen går och bibliotekariernas skiftande uppfattningarna 
bidrar till den bild som Wågman framhåller i den tidigare forskningen, det vill säga att 
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det råder en viss allmän osäkerhet kring vart bibliotekarieyrket är på väg. Arbetet vid de 
publika datorerna kan beskrivas som tämligen omväxlande . Det finns en chans att 
arbetet blir ännu mer mångfacetterat i och med att informationstekniken och internet 
sannolikt lär fortsätta att utvecklas.   
 
Resultatet visar på att bankärenden och nätshoppning var två göromål som samtliga 
bibliotekarier uppfattade inte ingick i deras arbete att hjälpa till med. Ovanstående 
inställning hos bibliotekarierna vittnar om en ännu mer konservativ syn än den som 
framkommer i Siljedahls undersökning. I den undersökningen var det 25 % av de 
tillfrågade, som ansåg att biblioteket borde hjälpa till med bankärenden, och 10 % 
tyckte detsamma om nätshopping. Det finns skillnader mellan mitt resultat och den 
tidigare forskningen, men skillnaderna är inte särskilt stora. Därför går det att säga med 
ganska stor säkerhet att bankärenden och nätshopping inte bör ingå i arbetet vid de 
publika datorerna om bibliotekarierna själva fick bestämma. Sedan kan givetvis 
bibliotekschefer, kommunala tjänstemän och politiker vara av annan uppfattning.  
 
Nästan ingen av bibliotekarierna i undersökningen sade sig ha någon form av skriftliga 
riktlinjer för bibliotekariernas arbetsuppgifter vid de publika datorerna. Att det inte 
finns någon skriftlig dokumentation för arbetet kan tolkas på flera sätt. En möjlig 
tolkning är att arbetet vid de publika datorerna inte är en tillräckligt viktig och 
prioriterad fråga, vare sig hos bibliotekarierna eller beslutsfattarna i kommunen. Därför 
finns det till exempel ingen målbild för de publika datorerna i biblioteksplanen. En 
annan tolkning är att det helt enkelt inte behövs skriftliga riktlinjer. Men osäkerheten 
kring var gränsen ska gå, som finns hos en del bibliotekarier, är ett argument för att det 
trots allt kan behövas någon form av internt styrdokument för arbetet vid de publika 
datorerna.  

6.3 Kommunikativa medier 
I Siljedahls enkät från den tidigare forskningen så var det drygt 50 % av de tillfrågade 
bibliotekarierna, som kunde tänka sig att hjälpa användarna med frågor kring e-post, 
vilket i stort motsvarar resultatet i den här magisteruppsatsen. Att det råder delade 
meningar bland bibliotekarierna om e-postens roll på de publika datorerna är ett 
intressant resultat i ljuset av att 58 % av användarna i Waxters undersökning använder 
de publika datorerna för att skriva och svara e-post. Waxter skriver att drygt hälften av 
användarna har bett bibliotekspersonalen om hjälp vid de publika datorerna. Med andra 
ord är frågor om e-post ganska vanliga, vilket också bekräftas av bibliotekarierna i min 
undersökning. Det är då problematiskt att flera av bibliotekarierna i undersökning 
uppfattar att det inte bör ingå i arbetet att vara behjälplig vid frågor om e-post. I längden 
kan det vara en grogrund för irritation hos de mer konservativa bibliotekarierna om 
bibliotekarierna upplever att de förväntas svara på frågor trots att de egentligen inte vill. 
Dessutom kan skilda uppfattningar hos bibliotekarierna, som tidigare sagt, leda till en 
inkonsekvent service. Ett sätt att lösa problemet är att bibliotekarierna på det lokala 
biblioteket kommer överens om en gemensam linje, som ska gälla vid frågor om e-post.  
  
I sammanhanget skulle det vara kul att veta vad användarna själva förväntar sig för 
hjälp. Min personliga erfarenhet är att användarna i alla fall brukar vara tacksamma när 
de får hjälp med sina frågor kring e-post.  



39 

6.4 Användarundervisning 
Resultatet visar på att bibliotekarierna upplever att biblioteken inte bedriver 
användarundervisning i en särskild stor utsträckning, vilket till viss del bekräftar den 
bild som framträder i den tidigare forskningen. I Fäldt och Wilhelmssons undersökning 
var det, som tidigare visat, inga av de undersökta biblioteken som bedrev 
användarundervisning. Det kan finnas flera orsaker till att användarundervisning 
förekommer i liten omfattning. Faktorerna tid, resurser och kompetens påverkar 
förmodligen – liksom för de publika datorerna generellt – i vilken utsträckning 
användarundervisningen bedrivs.  
 
En del av bibliotekarierna upplevde att det inte fanns något särskilt stort behov av 
användarundervisning. Upplever bibliotekarierna att behovet saknas är det naturligt att 
det berörda biblioteket inte erbjuder kurser i till exempel informationssökning. 
Bibliotekariernas tidigare upplevelser av att det inte kom några deltagare till deras 
kurser har förmodligen stor betydelse för deras uppfattning i frågan. Men flera av 
bibliotekarierna uppfattade att det fanns ett behov av användarundervisning. Den 
uppfattningen får stöd i den tidigare forskningen av Olof Sundin.  
 
Trots att biblioteken marknadsför sin användarundervisning i stor skala, så kan det 
förhålla sig så att de personer som verkligen har ett behov av användarundervisning 
varken kan eller vågar ta sig till biblioteket, till exempel på grund av en 
funktionsnedsättning eller att de inte talar så bra svenska. Att 1,5 miljoner svenskar inte 
har tillgång internet i hemmet, och att studieförbunden och Kungliga biblioteket lanserat 
projektet Digidel 2013, visar trots allt på att det faktiskt finns ett behov av 
användarundervisning på biblioteken. Men hur man ska locka dessa i många fall icke-
användare till biblioteket är en svår fråga att lösa.      

6.5 Förhållningssätt till användaren 
Kapitlet teoretiska utgångspunkter utgår från de tre rollerna marknads-, dialog- och 
förmyndarrollen som bibliotekarien kan anta gentemot användaren vid de publika 
datorerna. Men det har varit svårt att finna några tydliga belägg i intervjumaterialet för 
att bibliotekariernas uppfattningar kan kopplas ihop med ovan nämnda roller. Men det 
empiriska materialet kan åtminstone visa några exempel på där bibliotekariernas 
uttalanden skulle kunna tolkas som ett uttryck eller inte för respektive roll. 
 
Rörande marknadsrollen så finns det inga indicier, som visar på att bibliotekarierna intar 
en köp- och säljrelation gentemot användaren. Bibliotekarierna är, som tidigare visat, 
inte villiga att hjälpa till med bankärenden och nätshopping, två fenomen varav det 
senare med särskild tydlighet kan förknippas med en säljare respektive köpare. 
Avståndstagandet kan tolkas, som att bibliotekarierna försöker undvika att anamma 
marknadsrollen.   
 
En av bibliotekarierna ger uttryck för dialogrollen när hon funderar kring i vilken 
utsträckning biblioteket ska hjälpa en användare att skriva ett personligt brev för en 
jobbansökan.  
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Att man mer kan resonera kring hur man gör. Det tycker jag nog man kan hjälpa till med. Att 
skriva det är ju att gå lite långt. […] Samtalet är kärnan i informationsarbetet. Och ställer man 
väldigt många frågor kan man till slut nå fram till att den här personen kommer på: ”Jag kan nog 
ganska bra själv”. […] Man får liksom hjälpas åt att finna fram till vad det egentligen de ska 
göra? [Carolina]  

 
Carolina betonar att samtalet är det viktiga och att bibliotekarien och användaren 
tillsammans får hjälpas åt för att komma vidare, vilket är två tydliga drag i Klassons 
dialogroll.  
 
Det är svårt att hitta belägg för en förmyndarroll i bibliotekariernas uttalanden. I 
förmyndarrollen ser bibliotekarien, som sin roll att förmedla vad som är god 
information och kultur. Kommunikativa medier med Facebook i spetsen är relativt nya 
källor för att inhämta information och kultur. Att bibliotekarierna generellt sett är 
återhållsamma med att hjälpa användaren med kommunikativa medier kan därför tolkas 
som ett slags uttryck för en förmyndarroll. E-post ses till exempel av vissa bibliotekarier 
som ett privat fenomen. Uttalandet kan tolkas, som att e-post är något användarna får 
syssla med på sin egen fritid, utan hjälp av offentligt avlönade bibliotekarier. 
Acceptansen för e-post och Facebook är ganska låg i undersökningen. Det kan ses, som 
ett tecken på att bibliotekarierna ser gamla medier, såsom böcker, som ”goda” 
informationsbärare framför den nya informationskällan Facebook. Men allt är inte så 
svart eller vitt. Elsa är en av bibliotekarierna, som är tveksamma till om det är 
bibliotekariernas uppgift att hjälpa användarna med kommunikativa medier. Hon utgår 
från användarens definition av information – och inte från sin egen som är vanlig i 
förmyndarrollen – när hon hjälper en användare att finna sportresultat, eftersom det är 
”information för honom”. En bibliotekarie kan inta en förmyndarroll i en viss situation, 
och samtidigt ge uttryck för en motsatt inställning i en annan situation.     
 
Sammantaget är det svårt att hitta belägg för någon av Maj Klassons bibliotekarieroller. 
Går vi vidare och tittar vi närmare på Anders Øroms bibliotekarieidentiteter är det en av 
identiteterna som påvisas tydligt i den här undersökningen: informationsförmedlare. 
Bibliotekarierna gör många uttalanden, som kan kopplas till den här identiteten. I flera 
fall betonar de information, och indirekt förmedling av den, som en av de bärande 
punkterna i arbetet vid de publika datorerna. Øroms övriga roller är svåra att hitta 
belägg för i materialet som har framkommit i intervjuerna.   

6.5 Slutsatser 
Syftet med denna magisteruppsats var att undersöka bibliotekariernas arbete och service 
vid de publika datorerna och att svara på frågeställningarna: Vad ingår enligt 
bibliotekarierna på folkbiblioteken i deras arbete vid de publika datorerna, och vad bör 
ingå i deras arbete vid de publika datorerna?  
 
Slutsatserna är att bibliotekarierna har olika uppfattningar om vad som ingår och vad 
som bör ingå i arbetet vid de publika datorerna. Bibliotekarierna anser att det som 
främst bör ingå i arbetet vid de publika datorerna är att hjälpa till med 
informationssökning. Meningarna går sedan isär huruvida områden som ordbehandling, 
e-post, Facebook etcetera bör ingå i arbetet. Bibliotekarierna kan sträcka sig till att det 
bör ingå att hjälpa till med att förklara det praktiska och tekniska runtomkring men att 
användarna själva får producera innehållet i dokumentet eller på blanketten. Men flera 
av bibliotekarierna hjälper till med ovanstående områden ändå, även fast de tycker att 
det inte bör ingå i deras arbete att göra det. Däremot är samtliga bibliotekarier överens 
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om att det inte bör ingå att hjälpa till med bankärenden och andra företeelser som 
innefattade överföringar av pengar, eftersom bibliotekarierna uppfattar att det innebär 
att biblioteket i slutändan kan utkrävas ekonomiskt ansvar ifall något går fel. 
 
Det är inte bara ämnet i referensfrågan som styr ifall användarna kan förvänta sig hjälp 
av bibliotekarien vid de publika datorerna, för de tre utomliggande faktorerna tid, 
resurser och kompetens har också väsentlig betydelse för i vilken utsträckning 
bibliotekarierna kan dela med sig av sin service. 
  



42 

7 DISKUSSION 
 
Som rubriken antyder kommer jag i det här kapitlet att diskutera – med mig själv – om 
hur det varit att arbeta med den här magisteruppsatsen. Jag kommer bland annat att 
reflektera kring uppsatsens metod och utfallet av resultatet. 
 
Hur trovärdig, överförbar och pålitlig magisteruppsatsen var när metodvalet så här i 
efterhand ska granskas är en adekvat fundering. Är resultatet överförbart till andra 
kontexter eller situationer? Den frågan upplever jag som ganska svår att svara på, 
eftersom resultatet är väldigt förknippat med den särskilda situationen vid de publika 
datorerna. En liknande undersökning i en annan del av landet med samma 
urvalskriterier skulle nog komma fram till liknande resultat. Så i den betydelsen 
uppfattar jag det som att undersökningen är överförbar. Men att resultatet skulle kunna 
användas i ett sammanhang utanför biblioteksvärlden har jag lite svårare att se.  
 
Resultatet uppfattar jag som pålitligt. I alla fall pålitligt i fråga om att jag tydligt har 
redogjort för varje steg i forskningsprocessen (tillvägagångssätt, transkribering av 
intervjuer, urval etc.) och på så sätt lämnat undersökningen öppen för bedömning, även 
om jag i vissa fall hade kunnat vara ännu tydligare. Men huvudfrågan är trots allt hur 
trovärdig den här undersökningen är, och från mitt perspektiv upplever jag 
undersökningen som trovärdig. För även om jag har egen förförståelse som kan påverka 
hur jag tolkar de intervjuades utsagor, så uppfattar jag att en annan forskare skulle 
komma till likartat resultat ifall hon eller han hade samma syfte med undersökningen. 
Men å andra sidan är det inte jag som författare, som i slutändan ska bedöma 
trovärdigheten, utan det är upp till läsaren. 
 
Den kvalitativa intervjun uppfattar jag även i efterhand som ett korrekt metodval. Det 
skulle förmodligen vara ganska svårt att få fram nyanserna i bibliotekariernas 
uppfattningar i denna undersökning med hjälp av en enkät. Generellt flöt intervjuerna på 
bra, även om det ett fåtal gånger skedde att intervjun fick avbrytas för att informantens 
arbetstelefon ringde, eller för att informantens kollega stövlade in på kontoret där vi satt 
på. Med facit i hand skulle jag ha varit bättre på att följa upp med följdfrågor i de fall 
där de intervjuades svar inte var så detaljerade, eller när de svarade att de inte riktigt 
visste. Genom att jag inte följde upp deras svar tillräckligt gick jag förmodligen miste 
om en del intressanta svar, som hade kunnat berika undersökningen. Men 
förhoppningsvis skulle de försummade svaren i slutändan bara haft en marginell 
påverkan på det slutgiltiga resultatet, då detta redan visade på att bibliotekariernas 
uppfattningar skiljde sig åt.  
 
En notering i sammanhanget är att det går att råka ut för oväntade dilemman, som är 
svåra att förutse, i planeringen av intervjuerna. Ett sådant frustrerande dilemma var när 
en respondent inte dök upp på avtalad tid – på grund av sjukdom – och dessutom hade 
glömt att meddela mig detta. Ett annat aber, som hade varit svårt att förutse var att en av 
intervjuerna skedde på ett integrerat folk- och skolbibliotek. Detta fick till följd att några 
av intervjufrågorna var svåra att applicera på verksamheten då biblioteket fanns i direkt 
anslutning till en skola. Många av intervjusvaren kretsade kring skolelever, men 
eftersom allmänheten hade ovillkorligt tillträde till biblioteket kan därmed biblioteket 
kategoriseras som ett folkbibliotek, så jag valde att ändå ha med intervjun i resultatet. 
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Den punkt som jag nog kan vara mest självkritisk på är valet att ha Maj Klassons 
bibliotekarieroller som teoretiska utgångspunkter.  Det var nog ett förhastat beslut, 
eftersom det var väldigt svårt att göra några bra iakttagelser utifrån denna teori. Jag tror 
inte att själva sättet att analysera materialet utifrån roller var fel. Orsaken beror i större 
sannolikhet på att rollerna, som de beskrivs i litteraturen, redan från början var 
ofullständiga och utan konkreta exempel. Å andra sidan är undersökningens ämne ett 
tämligen outforskat område, och kanske hade det varit lika svårt att applicera Øroms, 
eller någon annans teorier på bibliotekariernas arbete vid de publika datorerna.  
 
Angående utfallet av intervjuerna var jag inte beredd på att det skulle vara sådana 
skillnader i bibliotekariernas uppfattning om vad som de kunde tänka sig att hjälpa till 
med. Jag hade en förutfattad bild av att resultatet skulle visa på en mer enhetlig bild av 
vad bibliotekarierna uppfattade borde ingå i arbetet, och inte som i detta fall att 
bibliotekarierna ofta gav uttryck för diametralt motsatta uppfattningar. Men jag anser 
nog att mitt resultat bekräftar bilden från den tidigare forskningen på flera punkter. Till 
exempel att bibliotekarien prioriterar att bistå användaren med att hitta information, 
eller att acceptansen var betydligt lägre hos bibliotekarierna att hjälpa samma användare 
på områden som kan beskrivas som konsumtions- respektive kommunikationsinriktade. 
 
Jag fick också bilden av att den egna kompetensnivån kunde påverka i vilken 
utsträckning bibliotekarierna ansåg att en viss aspekt skulle ingå i deras arbete. Har 
bibliotekarien ingen kompetens om kommunikativa medier så kan det vara i 
hans/hennes eget intresse att uppfatta att det inte borde ingå i arbetet. Men eftersom jag 
inte kunde undersöka respektive bibliotekaries kompetensnivå kontra i vilken 
utsträckning de kunde tänka sig att hjälpa till så fanns det inga belägg för att ha med 
denna iakttagelse i det faktiska resultatet. Men resultatet visar på det behövs 
kompetensutveckling hos bibliotekarierna på IT-området. En ökning av den 
kompetensen kommer säkerligen också att bidra till att kompetensskillnaderna inom 
personalen minskar, och servicen till användaren blir därmed också mer rättvis.  
 
En reflektion är att nästan inget av biblioteken hade någon form av skriftliga riktlinjer 
kring arbetet vid de publika datorerna. Jag uppfattar att det skulle vara biblioteken till 
gagn ifall de skapade något slags styrdokument, eftersom flera av bibliotekarierna 
upplevde att det ibland kunde vara svårt att dra gränsen. En sådan skriftlig policy skulle 
till exempel kunna vara en egen del av biblioteksplanen, med information om 
bibliotekets målbild för de publika datorerna. Precis som biblioteken har internetregler 
för hur de publika datorerna får användas skulle det vara bra med ett motsvarande 
dokument gällande vad användarna kan förvänta sig för hjälp från bibliotekarierna. I 
klarttext kan det till exempel stå ”Vi kan gärna tipsa om webbplatser där du kan jämföra 
priser på olika varor, men att köpa TV på Elgiganten eller Sibas webbplats får du göra 
själv” eller ”På bibliotekets publika datorer kan du få hjälp med att skriva ut blanketter, 
men för att fylla i dem korrekt måste du vända dig till respektive myndighet”. Att 
bibliotekarien kan hänvisa till ett skriftligt dokument ger dessutom en viss trygghet i 
situationer där bibliotekarien tvingas neka användaren hjälp. När användaren vill ha 
hjälp att beställa biljetter kan bibliotekarien referera till dokumentet som säger: ”Vill du 
beställa flygbiljetter vänd dig gärna till resebyrån X eller Y”. Att bibliotekarierna 
tillsammans skapar riktlinjer gör det också möjligt att i större utsträckning ringa in de 
eventuella områden som bibliotekarierna behöver kompetensutvecklas på.  
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Avslutningsvis så hoppas jag att min inledande förhoppning att synliggöra 
bibliotekariernas arbete vid de publika datorerna har uppfyllts. Däremot är nog min 
andra förhoppning inte infriad, för bibliotekarieyrket kommer nog i fortsättningen att 
vara lika spretigt, även om biblioteks- och informationsvetenskapen tar till sig 
undersökningens slutsatser.  

6.1 Framtida forskning 
Resultatet av den här uppsatsen ger upphov till flera nya frågor att undersöka. Det skulle 
vara intressant att forska vidare om det finns något samband mellan bibliotekariens 
kompetensnivå på IT-området kontra hennes eller hans förhållningssätt till information. 
En utgångspunkt i en sådan undersökning skulle kunna vara att högre IT-kompetens gav 
en ökad benägenhet att prioritera externa källor till information, i stället för att främja 
bibliotekets egna samlingar.  
 
Angående gränsdragningsproblematiken så var det var flera bibliotekarier som 
hänvisade till det privata respektive det allmänna som en faktor för huruvida det skulle 
ingå i arbetet eller inte att bistå med hjälp vid en särskild referensfråga.   
 

Nej, alltså. Det är privata saker. [Elsa] 
Men där är det lite mer kanske känsligt. Är det ju i och med att det är så privat. [Benny] 
[…] Sånt som är allmängods. Så det har jag inga problem med. [Gunilla] 

 
Utifrån detta perspektiv skulle det vara intressant att titta ännu närmare på Facebooks 
intåg på biblioteket, ett område som ofta uppfattas vara av privat karaktär. Här skulle 
sedan exempelvis Jürgen Habermas forskning om gränsen mellan offentlig och privat 
kunna vara den bakomliggande teorin. 
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8 SAMMANFATTNING 
 
Internet har sedan 1990-talet trots bibliotekariernas ursprungliga skepsis snarare varit en 
förutsättning än ett hinder för folkbibliotekens utveckling. När det gäller att minska den 
digitala klyftan, i vars arbete det ingår att tillgängligöra (databaserad) information till 
allmänheten, har biblioteket ett stort ansvar, vilket bibliotekslagen slår fast. Men var går 
gränsen för i vilken utsträckning bibliotekarierna ska hjälpa användaren vid de publika 
datorerna? Den gränsen är nämligen inte tydlig. 
 
Syftet med uppsatsen är med andra ord att undersöka bibliotekariernas uppfattningar om 
arbetet och servicen vid de publika datorerna, och de två frågeställningar lyder: 
  

• Vad ingår enligt bibliotekarierna på folkbiblioteken i deras arbete vid de publika 
datorerna? 

• Vad bör ingå enligt bibliotekarierna på folkbiblioteken i deras arbete vid de 
publika datorerna? 

 
I uppsatsens bakgrund går det att läsa om bibliotekets publika internetdatorer historiskt 
sett. Där konstateras det att internet för allmänheten inte till en början haft en given plats 
på folkbiblioteken. Men utvecklingen har skett snabbt, från att 6,6 % av de amerikanska 
folkbiblioteken tillhandahöll internet 1994 till 98,4 % för år 2006, och med en förmodad 
motsvarande ökning i Sverige. Flera vetenskapliga artiklar och uppsatser med 
anknytning till de publika datorerna tas upp, trots att den tidigare forskningen i ämnet är 
tämligen skral. Den tidigare forskningen tar upp allt från användarundervisning till 
bibliotekariens yrkesroll. Maj Klassons tre roller förmyndar-, dialog- och 
marknadsrollen används som teoretiska utgångspunkter för att hjälpa till att förklara 
bibliotekariernas uppfattningar, men med facit i hand var de ganska svåra att applicera 
på bibliotekarierna i undersökningen. Metoden för att besvara frågeställningarna var 
kvalitativa intervjuer. Uppsatsen avgränsade sig till att bara rikta in sig på bibliotekarier 
som var verksamma på orter med 5 000-25 000 invånare, eftersom större bibliotek ofta 
kan ha flera informationsdiskar och därmed inte alla gånger har lika nära kontakt med 
användaren. En intervjuguide låg som grund för de sammantaget tio intervjuerna. 
Intervjuguiden bestod av frågeområden, som utvunnits ur den tidigare forskningen.  
Gränsdragningsproblematiken, kommunikativa meder och förhållningssätt till 
användaren var exempel på dessa frågeområden.    
 
Resultatet av intervjuerna visade på att bibliotekarierna hade olika uppfattningar om vad 
som ingår och bör ingå i arbetet vid de publika datorerna. Alla var överens om att det är 
en väsentlig del av arbetet att hjälpa till med informationssökning. Bibliotekarierna 
uppfattade också att det borde ingå att hjälpa till med det praktiska och tekniska 
runtomkring, till exempel när användarna ville ha hjälp med ordbehandlingsprogrammet 
eller att skriva ut blanketter. Själva producerandet av innehållet fick användarna stå för 
själva. Kompetens, tid och resurser var tre faktorer som också påverkade i vilken 
utsträckning bibliotekarierna kunde bistå användarna vid de publika datorerna. I 
diskussionskapitlet resonerade jag kring utfallet av metoden och resultatet, och fann att 
resultatet trots vissa brister var trovärdigt. Avslutningsvis var sambandet mellan 
bibliotekariens IT-kompetens och förhållningssättet till information samt studier av 
Facebooks intåg på biblioteket förslag på framtida forskning. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 
 
Frågeområden: 
Bakgrund: 

• Exempel på nyckelord: ålder, utbildning och bibliotekserfarenhet. 
 

Arbetet vid de publika datorerna 
• Exempel på nyckelord: arbetstid, riktlinjer och service.   

 
Gränsdragningsproblematiken 

• Exempel på nyckelord: tillgänglighet, information och restriktioner.  
 
Kommunikativa medier  

• Exempel på nyckelord: e-post och Facebook. 
 
Användarundervisning 

• Exempel på nyckelord: Förekomst och erfarenheter. 
 
Förhållningssätt till användaren 

• Exempel på nyckelord: barn/vuxen, student och invandrare. 
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BILAGA 2 BREV TILL RESPONDETERNA   
 
Hej! 
 
Mitt namn är Andreas Pettersson och jag skriver en magisteruppsats på distans för 
Högskolan i Borås. Jag skulle bli väldigt glad om jag fick intervjua dig, som är en 
bibliotekarie, och som regelbundet har yttre tjänstgöring i informationsdisken. I 
uppsatsen undersöker jag bibliotekariernas arbete vid de publika datorerna 
(lånedatorerna med internet), i fråga om er uppfattning över vad som ingår och vad som 
bör ingå i det arbetet.  
 
Intervjun kommer högst ta 60 minuter i anspråk, men troligtvis avsevärt mindre tid. Du 
kan utan att ange skäl när som helst avbryta intervjun. Intervjun kommer att spelas in. 
Inspelningen av vårt samtal är en förutsättning för att forskningen ska bli rättvis och 
korrekt utförd. Givetvis kommer din medverkan vara anonym, och vare sig ditt eller ditt 
biblioteks namn kommer att redovisas, vare sig under arbetets gång eller i det färdiga 
resultatet. Så att du inte ska känna dig oförberedd vid intervjun följer här några punkter 
som kan vara bra att fundera kring inför vårt möte.  
 

• Vad har du för erfarenheter kring arbetet med att hjälpa låntagarna vid de 
publika datorerna? 

• Finns det något du egentligen uppfattar inte borde ingå i arbetet, men som du 
ändå hjälper låntagaren med vid de publika datorerna? 

• Är det något som borde ingå i bibliotekets service vid de publika datorerna, men 
som inte erbjuds idag?  

 
Svara gärna på detta mejl så snart du kan, så att vi kan boka in en tid för intervju på ditt 
bibliotek. 
 
Hälsningar, 
Andreas Pettersson (Fagersta bibliotek) 
 
Kontaktuppgifter: 
E-post: xxxxxxxx@gmail.com 
Mobil: 073 – xxx xx xx 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


