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Abstract:                The aim of this bachelor’s thesis is to examine what expectations 

a few, adult, frequent library users have on librarians' 

competences at a specific library. We also aim to compare how 

well the library users' expectations relates to how the librarians 

describe their own competences. 

The method used to gather the empirical information in this study 

is the   qualitative semi-structured interview. We interviewed six 

library users and the four librarians who are employed at the 

library where we placed our study. The results of our interviews 

were analyzed with the help of a model based on Anders Ørom’s 

librarian identities. The model was further developed by us with 

the addition of another identity which we named the affective and 

social identity. 

The conclusions of this study are that the library users' 

expectations are based on their individual library needs which 

differ from person to person. Individually they don´t relate to all 

of the competences that the librarians describe, but the 

expectations from the user informants as a group meet the 

librarians' descriptions fairly well. Both groups of informants 

emphasize that the affective and social identity is important for 

the librarians to recognize to be able to meet the expectations of 

the library users. Other competences that the users expect the 

librarians to have is competences about literature, IT, general and 

special education and the way the library's books are organized. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemområde 

Innan vi påbörjade denna utbildning var bibliotekariernas kompetenser samt deras 

funktioner i en större samhällelig kontext höljda i mörker. Efter snart tre år av 

biblioteks- och informationsvetenskapliga studier har bilden av bibliotekarieyrket 

långsamt klarnat för oss och vi har nu en mer konkret uppfattning av vilka kompetenser 

vi förväntas besitta samt vilka frågor vårt kugghjul driver i samhällets maskineri.  
 

Med en utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap finns det en bred 

arbetsmarknad att söka sig till då biblioteksområdet består av ett flertal olika 

bibliotekstyper. Dessa typer av bibliotek kan bland annat vara universitets- och 

högskolebibliotek, sjukhusbibliotek, skolbibliotek, företagsbibliotek, fängelsebibliotek, 

specialbibliotek och folkbibliotek. Arbetsförmedlingen ger på sin hemsida en kortfattad 

beskrivning av det generella biblioteksarbetet: 
 

Bibliotekarier samlar, strukturerar och förmedlar information, kunskap och upplevelser i olika 

medier. De möter olika människor som alla har behov av bibliotekariens hjälp för att hitta just 

den litteratur eller annat material de behöver. För att snabbt kunna hjälpa biblioteksbesökaren 

har bibliotekarier tillgång till böcker, medier och databaser. Det är bibliotekarien som bestämmer 

vad som ska sparas och vad som ska köpas in till biblioteket. Sedan katalogiserar och 

systematiserar de alla uppgifter och gör dem tillgängliga för bibliotekets besökare genom andra 

kanaler och söktjänster av olika slag. 

                                                             (Arbetsförmedlingen [2013-04-10]) 
 

Den typ av målgrupp som biblioteket riktar sig mot spelar en stor roll för vilka behov 

som ska tillfredsställas samt vilka kompetenser som krävs av bibliotekarierna för att 

kunna tillfredsställa dessa behov. Bibliotekstypen styr vilken sorts information det 

arbetas mest med samt vilka medier och informationskanaler det krävs störst kunskaper 

om. Detta betyder att olika sorters bibliotekarier utvecklar olika sorters 

specialkompetenser vilka sammanslaget visar på den komplexitet som präglar detta 

yrke. När bibliotek kommer på tal är folkbiblioteket det första många kommer att tänka 

på, och vad som utmärker denna bibliotekstyp är att det är hela samhället som är 

målgruppen. Folkbiblioteket finns till för alla. 
 

Att yrkesverksamma folkbibliotekarier har förståelse för de kompetenser som krävs blir 

tydligt när vi tar del av forskning kring bibliotekarieyrket, även om det inte råder 

konsensus kring en regelrätt yrkesdefinition. Peter Almerud presenterar i sin rapport 

Biblioteken, bibliotekarien och professionen – en rapport från fyra nordiska länder 

bibliotekariers uppfattningar om sitt yrke. I denna rapport exemplifierar 

folkbibliotekarierna sin kompetensbredd med att kunskaper är önskvärda inom bland 

annat IT, kommunikation, litteratur, pedagogik, elektroniska medier, administration och 

upphovsrätt (Almerud 2000, s. 9). Ett problem som lyfts i Svensk Biblioteksförenings 

rapport, skriven av Anna Kåring Wagman, Bibliotekarien och professionen – en 

forskningsöversikt är att biblioteksvärlden har misslyckats med att kommunicera ut 

bibliotekariers kompetenser till allmänheten. En av de slutsatser som presenteras i 

rapporten är att yrkets komplexitet gör det svårt att kommunicera ut en enkel 

beskrivning av vad yrkeskåren kan (Kåring Wagman 2008, s. 28). 
 

Denna misslyckade kommunikation som beskrivs ovan gör sig påmind hos de 

yrkesutövande bibliotekarierna. I Almeruds rapport visar det sig att ett stort antal 

bibliotekarier känner sig undervärderade hos allmänheten och menar att de upplever en 



2 
 

känsla av osynlighet. De anser att det råder en brist på respekt samt en alldeles för vag 

förståelse för deras kompetens (Almerud 2000, s. 10). 
 

Vi kände till en början igen oss i det som Almerud och Kåring Wagman beskriver ovan. 

Vi har båda två fått plädera för varför vi behöver tre års högskolestudier för att 

praktisera ett yrke folk i vår omgivning ibland verkar tro handla om att låna ut och ta 

mot böcker i en lånedisk. Men efter att ha läst rapporter kring användares attityder till 

biblioteken började vi fundera på om det ifrågasättande vi ibland råkar ut för grundar sig 

mer på jargong än faktisk tankeverksamhet kring vad en bibliotekarie kan tänkas behöva 

kunna. 
 

Trots den upplevda vaga förståelse och något dystra bild som beskrivs ovan besöks de 

svenska folkbiblioteken fortfarande av många människor, enligt den senaste statistiken 

från Kungliga Biblioteket besöktes de svenska folkbiblioteken 66 miljoner gånger år 

2012 (Ranemo 2013). I rapporten Användningen och attityderna (2008), vilken baseras 

på den senaste SOM-undersökningen, beskriver Lars Höglund och Eva Wahlström 

trender i samhället vad det gäller inställningen till folkbibliotek. I rapporten 

framkommer det att 80-90% av de tillfrågade anser att biblioteket är viktigt för att ett 

modernt samhälle ska fungera (Höglund & Wahlström 2008, s. 13). Undersökningen 

visar också att 44% av de tillfrågade skulle vara beredda att betala mer skatt om de 

visste att pengarna gick till biblioteken (Höglund & Wahlström 2008, s. 14). Med tanke 

på det starka förtroende samhället har för folkbiblioteken började vi fundera på om det 

verkligen är så att biblioteksanvändarna har en vag förståelse av bibliotekariers 

kompetenser. 
  
Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivning visar på att det är samhällsmedborgarna som står 

i fokus och som biblioteken riktar sig mot. Svensk Biblioteksförenings rapport Olika 

syn på saken poängterar att folkbiblioteket ska vara en självklar plats att söka sig till för 

fri tillgång till kunskap och kultur (2011, s. 25). Vi anser det vara viktigt att få en insyn i 

hur biblioteksanvändare ser på bibliotekariers kompetenser, denna syn är en av 

faktorerna för hur väl bibliotekets unika samhälleliga funktion nyttjas av allmänheten. 
 

Utifrån ovanstående resonemang finner vi det spännande att undersöka vad 

biblioteksanvändarna tror att folkbibliotekarierna kan hjälpa dem med samt hur 

biblioteksanvändare och bibliotekarier beskriver yrkets kompetenser. För att kunna 

tolka de båda respondentgruppernas kompetensbeskrivningar har vi valt att använda oss 

av en analysmodell som definierar ett antal yrkesidentiteter. Begreppen kompetens och 

identitet är centrala i denna studie och kommer att beskrivas närmre i uppsatsens första 

hälft för att sedan sammastråla och börja agera tillsammans i vårt analyskapitel. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att nå en fördjupad kunskap om vilka förväntningar ett 

antal vuxna, vana biblioteksanvändare vid en folkbiblioteksfilial har på bibliotekariernas 

kompetenser vid det yttre arbetet samt att se hur dessa förväntningar relaterar till 

personalens egen uppfattning av sina kompetenser. 

1.3 Forskningsfrågor 

 Hur beskriver användarna bibliotekariernas kompetenser? 

 Hur beskriver bibliotekarierna sina egna kompetenser? 

 Hur relaterar biblioteksanvändarnas kompetensförväntningar till 

bibliotekariernas beskrivningar av sina kompetenser? 
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1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa vår undersökning till att studera vilka förväntningar ett antal 

biblioteksanvändare vid en folkbiblioteksfilial har på bibliotekarierna som arbetar där. 

Den biblioteksfilial vi har valt att utföra vår studie vid kommer att presenteras närmare i 

stycke 5.1. På detta bibliotek är det förväntningarna på den delen av personalstyrkan 

som utgörs av de utbildade bibliotekarierna vi ämnar undersöka och inte eventuella 

biblioteksassistenter, bokuppsättare eller praktikanter. Avgränsningen gör vi då vi vill 

fånga upp de kompetensbeskrivningar som kommer från bibliotekarier med såväl 

teoretiska som praktiska erfarenheter. Vårt antagande är att dessa personer kan bidra 

med en mer komplex beskrivning av det yttre arbetets kompetenser.  Vi vill här påpeka 

att uppsatsens huvudsakliga fokus ligger på användarnas reflektioner kring 

bibliotekariernas kompetenser och det är dessa vi med denna studie vill nå en fördjupad  

kunskap om. 
 

Valet att förlägga undersökningen till ett specifikt bibliotek gör vi då vi ej har som mål 

att generalisera uppsatsens slutsatser. Vad vi vill är att djupare undersöka användarnas 

förväntningar på, samt bibliotekariernas uppfattningar kring, de kompetenser som finns 

vid en specifik folkbiblioteksfilial. Vi anser det finnas en risk att uppsatsen blir 

ofokuserad om vi väljer att studera vilka förväntningar ett slumpmässigt urval av 

biblioteksanvändare har på bibliotekariers kompetenser överlag. 
 

Vår avgränsning till att undersöka det yttre arbetets kompetenser gör vi då det är det 

yttre arbetet som är synligt för användarna, och det är förväntningarna på de 

kompetenser som krävs där vi finner intressanta att undersöka. En stor del av 

biblioteksarbetet sker vid den inre tjänsten, detta arbete är dock osynligt för 

biblioteksanvändarna och vi anser det inte troligt att de har några djupgående 

funderingar kring detta.  
 

Valet att undersöka vuxna, vana biblioteksanvändare gör vi då vi tror att dessa genom 

ett aktivt och kontinuerligt nyttjande av biblioteken har en tydligare uppfattning om vad 

de förväntar sig av de bibliotekarier de möter och därav kommer kunna bidra med mer 

material i intervjusituationen. Att undersöka andra gruppers förväntningar, till exempel 

barns och  ickeanvändares, vore också intressant, men detta faller utanför denna uppsats 

ramar.  

1.5 Begreppsdefinitioner 

Yttre tjänst - De arbetsuppgifter som utförs i den offentliga bibliotekslokalen räknas till 

den yttre tjänsten. Vid det yttre arbetet är bibliotekarien tillgänglig för 

biblioteksbesökarna för att svara på frågor och vägleda användaren fram till den 

information som efterfrågas. 
 

Kompetens - För att precisera begreppet kompetens har vi utgått från ett avsnitt i Per-

Erik Ellströms bok Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet (1994). Han menar 

att kompetens är den handlingsförmåga som en individ använder sig av i relation till en 

uppgift eller ett problem i en särskild situation eller kontext. Uppgiften kan lösas 

manuellt och/eller intellektuellt samt med eller utan verktyg och annan utrustning (1994, 

s. 21). Vi ämnar återkomma till Øroms resonemang kring kompetenser i kapitel 6 där vi 

presenterar vår analysmodell. 
 

Yrkesidentitet - Vi menar i denna uppsats att yrkesidentiteter skapas av de kompetenser 

som är nödvändiga att besitta för att kunna utföra den yttre tjänstens arbetsuppgifter. I 
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andra definitioner av detta begrepp kan fler faktorer tänkas spela en roll i skapandet av 

yrkesidentiteter, dessa faktorer är i vårt fall ej aktuella. 
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2 Tidigare Forskning 

I detta avsnitt kommer vi först att kort redogöra för hur vi har gått tillväga vid våra 

informationssökningar. Efter detta presenteras den forskning vi har funnit som vi anser 

vara relevant för vår undersökning. Vi har tematiserat forskningen efter 

användarperspektivet och bibliotekarieperspektivet på yrkets kompetenser. Vi har för 

tydlighetens skull valt att skapa underrubrikerna yrkesmässiga kompetenser samt 

sociala kompetenser. 

2.1 Informationssökningsprocessen 

Vi påbörjade vår informationssökningsprocess med att söka efter magisteruppsatser 

inom vårt valda uppsatsområde i Borås Högskolas akademiska digitala arkiv, BADA, 

samt Lunds Universitets dito, LUP. Vi vände oss också till hemsidorna för Svensk 

Biblioteksförening och Kungliga Biblioteket för att se om de bedrivit forskning inom 

områden som skulle kunna vara intressant för oss att ta del av. Från de adekvata 

uppsatser och rapporter vi fann vid våra första sökningar tog vi oss vidare via 

litteraturförteckningar och referenser. Vi har även vänt oss till Google Scholar och den 

biblioteks- och informationsvetenskapliga ämnesdatabasen LISA. Vi har i detta 

forskningsavsnitt valt att fokusera på texter som beskriver bibliotekariers syn på yrkets 

kompetenser samt texter som undersöker biblioteksanvändares syn på kompetenserna. 

För att fånga upp användarnas syn på de sociala kompetenserna har vi fått vända oss till 

forskning som handlar om bemötande. Vår uppfattning är att bibliotekarierna i 

undersökningarna för en något mer fördjupad diskussion kring den sociala 

kompetensen, medan användarna fokuserar mer på de delar som berör det konkreta 

bemötandet. Vi anser dock att den forskning kring bemötande som vi har funnit ringar 

in användarnas syn på de sociala kompetenserna. 

2.2 Biblioteksanvändarnas syn på bibliotekariers kompetenser 

Vi kommer under denna rubrik att redogöra för forskning som handlar om vilken syn 

biblioteksanvändare har på folkbibliotekariers yrkesmässiga och sociala kompetenser. 

2.2.1 Yrkesmässiga kompetenser 

Svensk Biblioteksförening undersöker i sin, av Anna Kåring Wagman författade,  

rapport Olika syn på saken - Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och 

personal (2011) vilken syn de grupper som återfinns i titeln har på biblioteket, vad det 

är och vad det bör vara (s. 3). De delar av rapporten som handlar om användarnas 

perspektiv ger en viss insikt i vilka förväntningar de har på bibliotekariens kompetenser.  

I undersökningen har 800 slumpvis utvalda personer ringts upp och fått svara på frågor 

som handlar om folkbibliotek. Det visar sig att biblioteksanvändarna tycker att det 

viktigaste hos biblioteket är att där ska finnas kunnig personal, och det näst viktigaste är 

att personalens bemötande ska vara bra (Kåring Wagman 2011, s. 10-11). Det 

framkommer också att drygt 35% av de tillfrågade har angett att personalens förmåga 

att komma med relevanta boktips är mycket viktig (Kåring Wagman 2011, s. 11). 
  
I rapporten Olika syn på saken förs det ingen diskussion kring vad som definierar 

begreppet kunnighet, men i en annan undersökning som utfördes vid ungefär samma 

tidpunkt framkommer det mer tydligt vad biblioteksanvändarna räknar som kunnighet. 

Denna undersökning har titeln Medborgardialog om framtidens bibliotek (2010) och är 

utförd i samarbete av Medborgaranalysen och Svensk Biblioteksförening för att få en 

ökad vetskap om hur medborgare ser på folkbibliotekets framtida roll i samhället (s. 3). 

Undersökningens vana användarrespondenter menar att bibliotekariens kompetenser är 
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av stor vikt för biblioteket; de anser att bibliotekarien ska vara en guide i den stora 

informationsmängd som är en del av dagens komplexa samhälle. Bibliotekarien ska 

kunna lära folk att söka efter information samt synliggöra all den kunskap som finns på 

biblioteket (Medborgaranalysen 2010, s. 6). Bibliotekariernas kompetenser vad det 

gäller litteratur anses också vara väldigt viktig. Användarna menar att bibliotekarierna 

ska kunna inspirera till läsning samt ge handfasta lästips. De önskar dock att 

bibliotekarierna var bättre på att hjälpa till i situationer när användarna inte är helt säkra 

på vad det är de efterfrågar. Det finns en känsla av att man kan störa bibliotekarien och 

att det material som tas fram till dem oftast är precis vad som har efterfrågats, det 

presenteras inga alternativ. I samband med detta efterfrågas också mer 

specialkompetenser kring specifika ämnesområden, användarna vill ha bibliotekarier 

med stor sakkunnighet (Medborgaranalysen 2010, s. 10-11). Rapportens författare 

menar i sin analys att de utifrån intervjuerna har kunnat utläsa vissa kompetenser som 

efterfrågas, nämligen de som som handlar om informationssökande, kunskapsbildning 

och källkritik. Biblioteksbesökarna verkar anse att detta är kompetenser som det 

kommer bli viktigare och viktigare för bibliotekarierna att besitta (Medborgaranalysen 

2010, s. 25). 
  
Susanne Leek och Pernilla Magnusson undersöker i sin magisteruppsats “...trevlig först, 

och sen kan man prata om det sakliga...” -  En studie om bemötande på folkbibliotek 

(2007) hur bibliotekarier och biblioteksbesökare ser på bemötande och om det finns 

skillnader mellan deras syn på detta (s. 5). Vi väljer att placera deras uppsats under 

denna rubrik då det framkommer att besöksinformanterna ofta reflekterar kring det vi 

kallar för yrkesmässiga kompetenser då de talar om bemötande. Författarna har i sitt 

intervjumaterial identifierat tre kategorier som användarna likställer med ett bra 

bemötande, dessa är vänlighet, hjälpsamhet och kunnighet (Leek & Magnusson 2007, s. 

35). Under rubriken hjälpsamhet visar det sig att vissa informanter anser att 

bibliotekarien ska hjälpa dem att söka vidare efter information om denna inte finns 

tillgänglig på biblioteket. Informanten exemplifierar detta med hjälp att söka i databaser 

eller fjärrlåna böcker (Leek & Magnusson 2007, s. 36). Även i kategorin kunnighet 

finns det exempel på bra bemötande som snarare drar mot praktiska kompetenser. Vissa 

informanter definierar i detta sammanhang kunnighet som att ingenting ska vara 

omöjligt för bibliotekarien och att denna ska kunna ordna allt inom biblioteksområdet, 

medan andra menar att boktips och guidning genom informationsdjungeln är exempel 

på kunnighet (Leek & Magnusson 2007, s. 36-37). 

2.2.2 Sociala kompetenser 

Stina Jonsson och Ingrid Svensson har i sin magisteruppsats Högskolestudenters 

upplevelser av folkbibliotekariers bemötande och kunskap (2002) undersökt hur 

biblioteksanvändare uppfattar bibliotekariers kunskap och bemötande samt om 

bemötande är viktigare än kunskap (s. 5). I uppsatsens intervjuer framkommer det att 

biblioteksanvändarna lägger stort värde vid bemötandet. Av uppsatsens tolv informanter 

anser nio att ett positivt bemötande är viktigare än en kunnig bibliotekarie (Jonsson & 

Svensson 2002, s. 41). När informanterna talar om vad de anser vara ett gott bemötande 

nämner vissa av dem bland annat den hjälp de får med att få tag på böcker, de bedömer 

alltså bibliotekariens bemötande efter vilken hjälp de får. De menar att det är 

bibliotekariens jobb att till exempel gå och hämta böckerna, endast en av informanterna 

visar ett intresse för att lära sig att söka information mer självständigt på biblioteket 

(Jonsson & Svensson 2002, s. 36). 
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Informanterna vill att bibliotekarierna ska vara trevliga och de vill bli uppmärksammade 

med ögonkontakt eller en hälsning när de kommer in på biblioteket. De anser också att 

bibliotekarierna ska vara glada och serviceinriktade, de behöver dock inte uppträda 

servilt. Hos vissa av informanterna finns det skilda önskemål om hur bibliotekarierna 

ska bemöta dem vid biblioteksbesöket. En av informanterna känner sig väldigt osäker 

på biblioteket och är därför rädd för att själv be bibliotekarien om hjälp och önskar att 

de ska ta kontakt med henne. En annan av informanterna vill hellre röra sig självständigt 

på biblioteket och ser helst att det faller på henne att ta kontakt med bibliotekarien när 

hon känner att hon behöver (Jonsson & Svensson 2002, s. 38). Det blir i detta exempel 

tydligt att informanternas förväntningar på bibliotekariens bemötande är varandras 

motsatser, men det finns en önskan att bibliotekarien ska kunna läsa av deras skilda 

önskemål. Författarna till uppsatsen menar att även om merparten av informanterna i 

deras undersökning anser bemötande vara viktigare än kunskap är detta subjektiva 

åsikter och det är endast de enskilda biblioteksanvändarna som kan säga vad som är 

viktigast för dem (Jonsson & Svensson 2002, s. 51). 

2.3 Bibliotekariers syn på sina kompetenser 

Vi kommer under denna rubrik att redogöra för forskning som kretsar kring vilken syn 

bibliotekarier har på sina kompetenser 

2.3.1 Yrkesmässiga kompetenser 

Peter Almerud har i sin rapport Biblioteken, bibliotekarien och professionen (2000) låtit 

bibliotekarier i de nordiska länderna utifrån en frågelista beskriva sin roll som 

bibliotekarier och de kompetenser denna bör besitta. Många av de deltagande 

bibliotekarierna framhäver vikten av att ha kunskaper i informationssökning och denna 

kompetens beskrivs ofta av bibliotekarierna som en form av "detektivarbete" vilket 

skänker tillfredsställelse när det lyckas (Almerud 2000, s. 18). Att 

informationssökningskompetens är av yttersta vikt för den praktiserande bibliotekarien  

framkommer även i Kerstin Asks och Anneli Johanssons magisteruppsats 

Bibliotekariens syn på utbildning och kompetens (2008). Författarna har gjort intervjuer 

dels med bibliotekarier som studerat vid Bibliotekshögskolan när utbildningen var 

yrkesinriktad, såväl som med bibliotekarier som studerat där efter att den gjordes om 

1995 för att bland annat undersöka vilka kompetenser som krävs på folkbiblioteken 

(Ask & Johansson 2008, s. 7). Båda bibliotekariegrupperna framhäver vikten av 

kunskaper i informationssökning. Med detta verkar det medfölja en kunskap i att 

identifiera sökvägar för att hitta svar på frågeställningar, främst på internet men även 

sökningar i äldre icke-digitalt material (Ask & Johansson 2008, s. 42). Gemensamt för 

många av de texter vi studerat är att informationssökning aldrig riktigt definieras, utan 

verkar vara en så självklar kompetens att bibliotekarierna inte går på djupet kring vad 

som avses med begreppet. Det är dock tydligt att informationssökningen i stor 

utsträckning sker i relation till referenssamtalet och förmedlingsarbetet. 
  
Då användargruppen på ett folkbibliotek är så pass mångfacetterad  kan det dyka upp 

frågor om i stort sett vad som helst menar respondenterna i Ask och Johanssons 

undersökning, det är därför bra att ha en bred allmänbildning, att kunna lite om mycket. 

I förlängningen handlar denna allmänbildning inte bara om rena fackkunskaper utan 

respondenterna menar att man som bibliotekarie även bör hålla sig uppdaterad i 

mediaflödet kring aktuella händelser, vad som sker i samhället samt vad folk pratar om 

och engagerar sig i. Även kunskaper i samhällskunskap och utbildningsfrågor betonas 

samt att det är nyttigt att ha ett särskilt kompetensområde som man har större kunskaper 

i vid mer avancerade frågor som kan dyka upp under arbetspasset (2008, s. 45-46). 
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 I Christina Hurtig och Eva Johanssons magisteruppsats Folkbibliotek på lika villkor 

framkommer det att kunskaper i IT är grundläggande för att kunna bidra med kompetent 

informationssökning. Man måste som bibliotekarie behärska datorer då de ständigt 

används i referensarbetet och vid sökningar i katalogen (2004, s. 38). IT- och 

informationssökningskunskaper är grundläggande för att veta vika sökvägar som är 

lämpliga för olika sorters låntagare (2004, s. 30). Ina Fourie skriver i sin artikel 

Librarians and the claiming of the new roles: how can we try to make a difference 

(2004) att bibliotekarier idag befinner sig i en värld där mängden information konstant 

ökar och att de informationsbehov som användarna har ständigt blir större (s. 62). 

Fourie menar att då biblioteket är en användarcentrerad verksamhet som finns till bland 

annat för att hjälpa användarna att söka mening i en informationsrik omvärld är  IT-

kompetenser ej förhandlingsbara (2004, s. 69). Hon påpekar dock tidigare i artikeln att 

varje bibliotekarie inte behöver vara en IT-expert, det är viktigare att identifiera den del 

av IT-området man behärskar och fokusera på den (Fourie 2004, s. 67).  
 

Bibliotekarierna i Ask och Johanssons undersökning menar att kunskaper i 

klassificering och klassifikationssystemet SAB i synnerhet utgör grunden för att kunna 

återvinna och använda information. Man måste veta hur man sätter upp böcker och 

förstå hur informationen är ordnad, men framför allt är dessa kunskaper viktiga för att 

förstå bibliotekets "flöde" från inköp till gallring (Ask & Johansson 2008, s. 46-47). Det 

kan anses att kunskaper i klassificering främst hör till den inre tjänstens administrativa 

sidor. Vi argumenterar för att dessa kunskaper även är en central del av den yttre 

tjänsten då de är nödvändiga för att kunna förstå var bibliotekets material är placerat 

rent fysiskt. Att hitta rätt i hyllorna är något som kan tänkas vara komplicerat för 

användarna och bibliotekarierna fungerar då, med sina kunskaper om bibliotekets 

uppbyggnad, som en en slags guide.  
  
Att kunskaper i litteratur är a och o för bibliotekarier blir tydligt när vi återvänder till 

Almeruds rapport. Hans respondenter lägger tyngd vid litteraturkunskaper men påpekar 

att den inte bara bör vara teoretisk utan även av praktisk form, man ska inte enbart ha 

kunskaper om litteratur utan även ha en kännedom kring hur denna kunskap förmedlas 

till användarna (Almerud 2000, s. 27). I Hurtig och Johanssons text framkommer det att 

flera av de intervjuade bibliotekarierna anser att goda kunskaper i litteratur och 

litteraturförmedling är en viktig kompetens inom yrket. De menar att man som 

folkbibliotekarie inte nödvändigtvis behöver ha läst alla böcker som finns på biblioteket, 

men att man bör ha en viss kunskap om böcker för att kunna ge låntagaren boktips och 

svar på sina frågor om litteratur (2004, s. 30). En annan av de intervjuade 

bibliotekarierna bekräftar detta och menar på att själva genrekunskapen är viktig för att 

kunna rekommendera böcker som liknar varandra (2004, s. 36). Dessa tankegångar 

bekräftas även i Ask och Johanssons magisteruppsats där en av respondenterna menar 

att det viktigaste är att försöka hålla sig uppdaterad kring vad som ges ut snarare än att 

ha en tung litteraturvetenskaplig kunskap i ryggen. Vidare betonar hon vikten av att 

bredda sig så mycket som möjligt i sitt läsande för att förstå användarnas behov på ett 

mer adekvat vis (Ask & Johansson 2008, s. 45). 

2.3.2 Sociala kompetenser 

Enligt Almeruds norska respondenter är kontakten med användarna det centrala och 

mest givande med yrket. De betonar att yrket är ett omväxlande serviceyrke där det 

underlättar om man har ett intresse i människor och kontakten med dem (Almerud 2000, 

s. 30). Respondenterna i Hurtig och Johanssons uppsats talar även de om att en god 

människokännedom är viktig eller att man som folkbibliotekarie åtminstone bör ha ett 
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stort intresse av människor, hur de reagerar samt vad som intresserar dem (2004, s. 42). 

De lägger även fokus på att man i yrket bör besitta en rad sociala färdigheter då 

biblioteksarbetet till så pass stor del består av personliga kontakter med låntagare som 

alla i sin tur har olika behov (Hurtig & Johansson 2004, s. 29). Då många besökare har 

svårigheter att formulera sina frågor och behov finns det enligt flera av respondenterna 

ett likhetstecken mellan social kompetens och ett intresse för att kunna kommunicera 

med, lyssna på och försöka förstå dessa behov (2004, s. 46). Ask och Johanssons 

respondenter är, likt Almeruds dito, överens om att bibliotekarieyrket är ett serviceyrke 

och att man således bör besitta en viss social kompetens. Exempel på vad den sociala 

kompetensen innebär är bland annat att drivas av en vilja att hjälpa till, att bemöta alla 

med respekt, att "kunna ta alla sorter", att tycka om människor samt att kunna prata med 

användarna på deras nivå. Respondenterna betonar även vikten av att vara utåtriktad, 

tolerant, snäll och empatisk (2008, s. 42-43). 
 

Pedagogiska kompetenser kan förekomma såväl hos yrkeskunskaperna som i de sociala 

kompetenserna eller kan ses som en förutsättning för att kunna förmedla 

yrkeskunskaperna. Vi har tidigare visat på hur kunskaper i informationsökning är en 

viktig kompetens för bibliotekarierna, men i förlängningen är det lika viktigt att kunna 

förmedla dessa kunskaper. Hurtig och Johanssons respondenter menar att pedagogisk 

kunskap inte enbart handlar om att ha kunskaper i hur man lär människor att söka 

information eller får dem att läsa mer, utan även om att kunna förmedla dessa vidare till 

besökarna (2004, s. 47). I den pedagogiska kompetensen ingår det att kunna begränsa 

informationen, det vill säga att inte bidra med för mycket på en gång och därmed 

skrämma besökaren (Hurtig & Johansson 2004, s. 38). Pedagogisk kompetens handlar 

även om att tolka besökarnas frågor på rätt vis, att agera ödmjukt och försöka att lägga 

sig på rätt nivå när man förmedlar litteratur och information (Hurtig & Johansson 2004, 

s. 41). 
  
Mark Stover diskuterar i sin  artikel The reference librarian as a non-expert: a 

postmodern approach to expertise (2004) hur bibliotekarien kan utföra bättre 

referenssamtal genom att utgå från sig själv som en icke-expert. Med detta menar han 

att även om bibliotekarien har expertis som är grundad i teori, regler och kunskap så 

måste det även ingå en form av emotionell expertis såsom empati och andra sociala 

kompetenser om referenssituationen ska bli lyckad (Stover 2004, s. 289-290). Stover 

menar att bibliotekarier likt terapeuter bör arbeta med människor och med hjälp av 

kommunikation komma fram till lösningar på problem. Referensarbetet bör, enligt 

Stover, anta formen av ett samtal och inte en monolog (2004, s. 286). Genom  att lägga 

sig på samma nivå som användarna hen möter och på så vis bryta hierarkiska barriärer 

blir bibliotekarien en mer ödmjuk icke-expert för användaren och luckrar på så vis upp 

de annars alltför statiska rollerna (Stover 2004, s. 291). Vi ser tydliga kopplingar mellan 

Stovers bibliotekarie som icke-expert och de åsikter som vädrats om att försöka förstå, 

lägga sig på samma nivå som och ta varje användare som den är i den tidigare 

forskningen. 
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3 Metod 

Vi valde den kvalitativa semistrukturerade intervjun som metod för att samla in denna 

undersöknings empiriska material. I följande stycken kommer vi att beskriva varför vi 

anser att denna kvalitativa metods kunskapsanspråk svarar mot vårt formulerade syfte. 

Vi kommer också att redogöra för de etiska reflektioner som har varit aktuella vid 

genomförandet av våra intervjuer samt hur vi har gått tillväga vid respondenturvalet och 

intervjutillfällena. 

3.1 Semistrukturerad intervju 

Med hjälp av den semistrukturerade intervjuformen ansåg vi oss ha möjligheten att 

erhålla ett rikt och komplext empiriskt material att arbeta med i uppsatsens 

analyskapitel. Då vi var intresserade av att undersöka vilka kompetensförväntningar ett 

antal vuxna, vana biblioteksanvändare har på ett specifikt biblioteks bibliotekarier och 

hur dessa förväntningar relaterar till bibliotekariernas beskrivningar av sina 

kompetenser bestämde vi oss för att en kvalitativ informationsinsamlingsmetod svarade 

bäst mot undersökningens syfte. Jan Trost definierar den kvalitativa intervjun som en 

metod där man försöker förstå hur den intervjuade tänker, vilka erfarenheter personen 

har och hur dennes föreställningsvärld ser ut (Trost 2005, s. 23). Vi anser att denna 

definition samspelar väl med vad vi har som mål att uppnå med denna uppsats. 
  
Steinar Kvale och Svend Brinkmann menar att intervjuguiden för semistrukturerade 

intervjuer bör formuleras med kategorier, följt av förslag till frågor (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 146). Vi valde därför att identifiera en rad teman som så tydligt som 

möjligt kunde härledas tillbaka till vårt syfte och de efterföljande frågeställningarna. 

Utifrån dessa teman formulerade vi ett antal förslag på frågor vilka vi under intervjuns 

gång ville beröra. Trost påpekar vikten av att ha intervjuguiden “i ryggmärgen” och att 

kunna förhålla sig relativt fritt till den (2005, s. 50). Vi lade därför fokus på att studera 

vår guide noga innan vi påbörjade intervjuerna. På inrådan från Kvale och Brinkmann 

ansträngde vi oss för att frågorna skulle vara relativt kortfattade samt lätta att förstå 

(2009, s. 147).  

3.2 Urval 

Trost varnar för att skaffa sig ett allt för stort och ohanterligt material som blir svårt att 

överblicka (2005, s. 123). Utifrån detta resonemang ansåg vi att tio respondenter var 

tillräckligt för att tillhandahålla ett empiriskt material som vi skulle kunna utläsa resultat 

ur, men som samtidigt inte blev svåröverskådligt rent mängdmässigt. Av de tio 

intervjuer som utfördes var fyra stycken med bibliotekarier och sex stycken med 

biblioteksanvändare. Vi anser denna uppdelning mellan respondentgrupperna vara 

representativt för uppsatsens huvudsakliga fokus vilket ligger på användarnas 

förväntningar. 
  
Urvalet vad det gäller bibliotekarierna föll sig naturligt då det på biblioteket vi valt att 

utföra vår studie vid arbetar fyra bibliotekarier. Som det framkommer i uppsatsens syfte 

bestämde vi oss för att välja användarrespondenter som är vana biblioteksbesökare vilka 

vi antar kommer att ha en mer genomtänkt uppfattning av de kompetenser som 

efterfrågas hos bibliotekarierna. För att få kontakt med vana användare valde vi att 

tillbringa en dag på biblioteket där vi iakttog besökarna för att finna personer som 

verkade använda biblioteket på ett, för oss, intressant sätt. Med detta menar vi att de 

rörde sig i stora delar av lokalen, att de tog kontakt med en bibliotekarie under sitt besök 

samt andra indikationer på att de verkade känna sig hemma i miljön. Då vi tog kontakt 
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med de personer som verkade passande att intervjua frågade vi också hur ofta de 

besöker biblioteket.  
 

Trost menar att urvalet vid kvalitativa intervjuer bör vara “heterogent inom den givna 

homogeniteten” (2005, s. 117). För vår undersökning betydde detta att homogeniteten 

utgjordes av den grupp som vi avgränsade oss till, det vill säga vana, vuxna 

biblioteksbesökare. Inom den homogena gruppen ville vi däremot bredda oss och 

fokuserade därför på att hitta respondenter av varierande kön och ålder. I slutändan 

genomfördes intervjuer med två manliga och fyra kvinnliga biblioteksanvändare av 

varierande ålder. Denna uppdelning mellan könen motsvarade enligt bibliotekarierna väl 

hur den generella könsuppdelning av bibliotekets besökare ser ut.  
 

Ett problematiskt antagande vi gjorde i samband med urvalsprocessen var att 

användarna troligtvis inte skiljer på utbildade bibliotekarier och de i personalstyrkan 

som ej är utbildade inom biblioteks- och informationsvetenskap. Ser användarna 

biblioteksassistenter som sysslar med bokuppsättning och andra liknande enkla, men 

viktiga, arbetsuppgifter blir eventuellt resultatet att detta antas vara den sortens 

arbetsuppgifter en bibliotekarie främst sysslar med och bedömer kompetenserna 

därefter. Detta betyder att vi inte kan säkerställa att den empiri vi får med oss från 

intervjuerna med användarna uteslutande handlar om förväntningar på utbildade 

bibliotekarier och det kan uppstå en viss skevhet vid jämförelser mellan användarnas 

och bibliotekariernas intervjusvar. Sålunda är detta problem något som vi kommer att 

vara uppmärksamma på när vi påbörjar analysen av empirin. 

3.3 Intervjutillfällena 

Vi utförde undersökningens intervjuer tillsammans. Trost menar att man kan få ut en 

större informationsmängd och en bättre förståelse av intervjuerna om vi som utför dem 

är samspelta som par (2005, s. 46). Vi har vid ett flertal tillfällen under utbildningens 

gång arbetat ihop med gott resultat och ansåg därför att vi borde komplettera varandra 

väl vid intervjutillfällena. Vi ansåg också att vi vid författandet av uppsatsens resultat- 

och analyskapitel skulle ha mycket att tjäna på att vi båda närvarat vid alla intervjuer. 

Innan samtalen med respondenterna påbörjades såg vi till att bestämma vem av oss som 

skulle ha huvudansvar för att ställa frågor och följdfrågor för att inte ge ett rörigt 

intryck. Den av oss som höll sig mer i bakgrunden fick givetvis ställa följdfrågor när 

intressanta uttalanden uppmärksammades som den med huvudansvar verkade ha missat. 
 

Efter att de första intervjuerna med de båda respondentgrupperna blivit gjorda märkte vi 

att vi blev mindre beroende av vår guide och intervjuerna antog efterhand mer och mer 

formen av ett samtal. Vid intervjuerna med biblioteksanvändarna gjorde vi vårt bästa för 

att undvika användandet av akademisk språk för att skapa ett så lättförståeligt och 

avslappnat samtal som möjligt. Under intervjuerna med så väl användarna som 

bibliotekarierna besvarades vissa av våra frågor innan vi hunnit ställa dem och vi såg då 

till att bocka av dem i vår intervjuguide för att inte respondenterna skulle behöva 

upprepa sådant som redan blivit sagt. Vi uppmärksammade att en av de frågor vi hade i 

vår användarintervjuguide var otydligt formulerad och att den snarare skapade 

förvirring än ledde till klarhet. I stället för att formulera om frågan valde vi att inte 

använda oss av den över huvud taget då vi upplevde att respondenterna utifrån andra 

frågor i guiden gav oss den information vi efterfrågade
1
.  

 

                                                           
1
 Frågan vilken togs bort löd ”På vilket sätt bör bibliotekarierna förmedla den hjälp/information du ber 

om?”. 
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Intervjuerna med bibliotekarierna utfördes i bibliotekariernas arbetsrum på det bibliotek 

där vi befann oss. Då intervjuerna genomfördes under bibliotekariernas arbetstid var 

detta den naturliga platsen att utföra dem på. När det kom till intervjuerna med 

användarna var det inte riktigt lika självklart var dessa skulle äga rum. Då vi tog den 

initiala kontakten med respondenterna och gav förslag på olika platser där intervjuerna 

skulle kunna äga rum verkade alla anse att biblioteket kändes som den bästa platsen att 

utföra dem på. Vi antog även att det skulle vara lättare och mer inspirerande att tala om 

biblioteket när respondenterna faktiskt befann sig på plats och med hjälp av själva 

biblioteksrummet lättare kunde reflektera kring bibliotekarier och deras kompetenser. 

Intervjuerna med bibliotekarierna tog i regel längre tid än de vi utförde med användarna. 

Dessa varade i cirka trettio minuter medan intervjuerna med användarna tog mellan 

femton och tjugo minuter. Vi anser att intervjuernas längder var adekvata eftersom vi 

vid samtalens slut upplevde att respondenterna hade fått sätta ord på sina tankar och 

inget mer verkade finnas att tillägga från deras sida. Bibliotekarierna var överlag mer 

självgående än användarna i samtalen, något vi inte finner förvånansvärt då de i sin 

yrkesroll gissningsvis ofta reflekterar kring de teman vi samtalade om. Som 

intervjulängderna antyder hade användarna inte lika mycket att säga som 

bibliotekarierna och vi fick i dessa samtal anta en mer aktiv roll. Vi var dock noga med 

att vid förtydligande av frågor inte styra samtalet i någon riktning utan försökte i stället 

att omformulera frågorna snarare än att exemplifiera med vad för sorts svar vi var ute 

efter.  Vi anser att det empiriska material vi fick med oss från samtalen har varit 

tillräckligt omfattande och komplext för att kunna genomföra denna uppsats analytiska 

del.  
  
Intervjuerna spelades in vilket godkändes av alla så länge vi lovade att det endast var vi 

två som skulle lyssna på inspelningarna. Vi valde att transkribera intervjuerna i sin 

helhet för att garantera att eventuella citat skulle kunna återges korrekt och för att inte 

riskera att missa något intressant som sades under intervjuerna. 
 

Alla respondenter erbjöds att ta del av den färdigskrivna uppsatsen. De fyra 

bibliotekarierna och tre av användarna uppgav att de önskade få den skickad till sig i sin 

helhet via e-post. 

3.4 Etiska reflektioner 

De etiska principer vi tog fasta på inför intervjuerna var den om informerat samtycke 

samt konfidentialitetsprincipen. Detta innebar att vi före intervjuerna informerade våra 

respondenter om syftet med undersökningen, samt såg till att de var införstådda med att 

deras deltagande var frivilligt och att de när som helst hade möjligheten att välja att 

lämna undersökningen (Kvale & Brinkman 2009, s. 87). Konfidentialitetsprincipen 

innebär att den data som kan tänkas avslöja vilka deltagarna i undersökningen är inte 

kommer att användas (Kvale & Brinkman 2009, s. 88). Utifrån dessa tankegångar valde 

vi att ge våra respondenter fingerade namn för att göra dem så svåra som möjligt att 

identifiera. Vi kommer inte heller att avslöja vid vilket bibliotek vi valt att genomföra 

vår undersökning. 
 

Då vi valde att utföra intervjuerna med användarna på biblioteket anser vi det 

nödvändigt att föra ett resonemang kring vad detta kan betyda för empirins 

tillförlitlighet samt de etiska aspekter som spelar in i och med detta val. Trost menar att 

respondenterna bör känna sig trygga i miljön där intervjuerna äger rum (2005, s. 44), 

och vi upplevde det som naturligt för respondenterna att välja att genomföra 

intervjuerna på biblioteket. Intervjuerna utfördes i en undanskymd del av biblioteket för 
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att se till att det var lugnt omkring oss. Vi tar dock med oss att valet att förlägga 

intervjuerna i själva biblioteket kan ha färgat respondenternas svar. Att bibliotekarierna 

rörde sig i lokalen och kunde tänkas höra vad som sades samt det faktum att 

respondenterna var medvetna om detta kan ha orsakat att de anpassade sina svar efter 

omgivningens förutsättningar. Vi kan inte heller garantera användarna full 

konfidentialitet i och med att bibliotekarierna kan ha uppmärksammat vilka användare 

vi intervjuade. Att användarna såg det som en självklarhet att ändå utföra intervjuerna 

på plats anser vi legitimera valet av intervjuplats. 
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4 Analysmodell 

Vi kommer i detta kapitel att presentera den modell vi har valt att använda oss av vid 

analys av vårt empiriska material. Grunden till vår modell kommer från en artikel av 

Anders Ørom i vilken han identifierar ett antal bibliotekarieidentiteter. För att kunna 

fånga upp de sociala kompetenser vilka det enligt den tidigare forskningen finns 

förväntningar på har vi valt att utöka Øroms modell med Per-Erik Ellströms resonemang 

kring dessa kompetenser. I kommande stycken presenteras först bakgrunden till Øroms 

identiteter. På detta följer en genomgång av Ellströms resonemang kring sociala 

kompetenser. Därefter definieras identiteterna och i samband med detta beskriver vi 

också vilka sorts kompetenser som går att härleda till de olika identiteterna. Kapitlet 

avslutas med en genomgång av hur vi tänker använda oss av modellen vid analys av 

vårt empiriska material. 

4.1 Øroms bibliotekarieidentiteter 

Den analysmodell vi valt att arbeta med grundar sig på Anders Øroms modell över 

bibliotekarieidentiteter vilken presenterades i artikeln Bibliotekariske identiteter, 

formidlingsarbejde og arbejdsorganisering (1993)
2

. Ørom skriver att de 

samhällsförändringar som skett under de senaste årtiondena har spelat en stor roll för 

hur bibliotekarier uppfattar sin yrkesroll (1993, s. 37). Från 1960-talet och fram till 

artikelns publiceringsår har det skett en stor teknologisk utveckling vilken har påverkat 

bibliotekariernas yrkesroll. Det har också skett en förändring vad det gäller de behov 

biblioteken förväntas tillfredsställa. Från att tidigare ha haft fokus på den allmänna 

medborgarens behov väljer biblioteken nu att se till de skilda behov som finns hos olika 

samhällsgrupper, detta har lett till en förändring i vilken sorts information biblioteken 

förmedlar (Ørom 1993, s. 39). Utifrån denna förändrade värld som biblioteken existerar 

i har Ørom identifierat sju bibliotekarieidentiteter. Vi har valt att använda oss av de fem 

som vi anser kunna kopplas till de kompetenser som är aktuella i det yttre arbetet. De 

två vi har val bort är socialarbetaridentiteten och informationsorganisatören. Den första 

av dessa två definieras av ett uppsökande arbete som riktar sig till specifika grupper, 

enligt den ursprungliga definitionen oftast barn, kvinnor och arbetarklass (Kåring 

Wagman 2008, s. 8). Informationsorganisatören definieras av förmågan att identifiera 

de informationsbehov olika aktörer och verksamheter har för att kunna skapa ett 

förmedlande informationssystem (Kåring Wagman 2008, s. 8). Vi anser att dessa 

identiteter inte är användbara i vår undersökning som fokuserar på de kompetenser som 

är aktuella vid mötet mellan användaren och bibliotekarien i den yttre tjänsten. Øroms 

modell har senare utökats av Trine Schreiber med ytterligare en identitet, den 

upplevelseförmedlande identiteten. Denna identitet grundar sig i Øroms resonemang 

kring bibliotekens nya målgrupp som definieras av mångsidighet och inte en allmän 

biblioteksanvändartyp. Ørom döpte och definierade aldrig denna identitet, detta gjordes 

dock av Trine Schreiber i texten Bibliotekarieprofessionen siden 1960’erne (2006, 

s.39).  

4.2 Ellströms affektiva och sociala kompetenser 

Per-Erik Ellström, docent i pedagogik vid Linköpings universitet, har skrivit boken 

Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet (1994) som behandlar frågor om 

yrkeskunnande, utbildning och kompetensutveckling i arbetslivet. I texten presenterar 

Ellström fem faktorer som enligt honom gemensamt definierar begreppet kompetens. 

                                                           
2
 Anna Kåring Wagman har översatt Øroms modell till svenska och vi har i de kommande definitionerna 

av Øroms identiteter till viss del tagit hjälp av hennes översättning. 
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Dessa är psykomotoriska faktorer, kognitiva faktorer, personlighetsfaktorer, affektiva 

faktorer samt sociala faktorer (Ellström 1994, s. 21). Utifrån den tidigare forskning som 

vi tagit del av fann vi att Øroms modell över bibliotekarieidentiteter saknade en form av 

identitet som är mer känslobetonad samt fokuserar på de sociala bitar som efterfrågas av 

såväl användare som bibliotekarier. Vi valde därför att bygga ut vårt analytiska ramverk 

med Ellströms affektiva och sociala faktorer för att göra modellen mer adekvat för vår 

undersökning. De affektiva faktorerna är känslomässiga handlingsförmågor, 

engagemang och värderingar (Ellström 1994, s. 20-21). Dessa kan exempelvis handla 

om att bibliotekarien sätter sig in i användarens situation och tankebanor för att bättre 

kunna ge svar på frågor. De sociala faktorerna handlar om sociala färdigheter och 

kommunikationsförmåga (Ellström 1994, s. 21). Vi har valt att sammanfatta Ellströms 

resonemang i en gemensam identitet vilken vi i fortsättning titulerar den affektiva och 

sociala identiteten. 

4.3 Presentation av bibliotekarieidentiteterna 

I de bibliotekarieidentiteter som presenteras i detta avsnitt är det möjligt att skönja hur 

kompetenser och identiteter relaterar till varandra. Vi har valt att i texten som följer visa 

hur de relaterar till varandra för att tydliggöra hur vi ämnar koppla identiteterna till 

kompetenserna vid analys av vårt empiriska material. I stycke 4.4 beskriver vi 

utförligare hur vi kommer att använda oss av analysmodellen.  
 

Informationsförmedlaridentiteten – Denna identitet handlar om bibliotekarieyrkets 

tekniska sida och hur information kan förmedlas till biblioteksanvändarna med hjälp av 

olika tekniska lösningar. För bibliotekarien som informationsförmedlare är det därför 

viktigt att behärska tekniska förmedlingssystem   (Kåring Wagman 2008, s. 9). I denna 

identitet finner vi kompetenser som har med IT att göra, det kan exempelvis röra sig om 

datorvana, internetanvändande, informationssökning samt ett kunnande vad det gäller 

läsplattor och dylik teknik. 
  
Kulturförmedlaridentiteten - Denna identitet utgår från en förmedling av litteratur och 

kulturella uttryck som tar avstamp i mer etablerad och "erkänd" kultur. Utifrån klassiska 

bildnings- och upplysningstankar blir bibliotekariens roll att förmedla dessa uttryck till 

allmänheten. Kunskaper som värderas högt är estetik, allmänbildning och en god 

uppfattning om bibliotekets samlingar (Kåring Wagman 2008, s. 8). I denna identitet 

finner vi kompetenser som har med kunskaper om ”god” litteratur och kultur att göra. 

Förmågan att förmedla och söka information är också aktuell. 
  
Den upplevelseförmedlande identiteten - Denna identitet beskrivs som förmedling mot 

alla de samhällsgrupper som konsumerar massmedier. Till skillnad från 

kulturförmedlaridentiteten lägger den upplevelseförmedlande bibliotekarien inte några 

innehållsmässiga värderingar i medierna den förmedlar (Schreiber 2006, s. 39). I denna 

identitet finner vi kompetenser som har med mer populärkulturell litteratur och andra 

massmedier att göra. Förmågan att förmedla och söka information är också aktuell här. 
  
Ämnesspecialistidentiteten - Denna identitet har ett mer specialiserat kunnande och bör 

vara väl bevandrad i fackområden samt inneha en vetenskaplig allmänbildning för att 

kunna hjälpa besökare med specifika spörsmål (Ørom 1993, s. 38). I denna identitet 

finner vi kompetenser som har med en fördjupad kunskap inom specifika 

ämnesområden att göra. Vi kopplar även reflektioner kring allmänbildning till denna 

identitet då en sådan bildning är viktig när bibliotekarien ska förstå vad användaren är 

ute efter samt bidrar till en större skicklighet vid informationssökningen. 
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Dokumentalistidentiteten - Denna identitet handlar snarare om den hantverksmässiga än 

om den intellektuella delen av biblioteksarbetet. Ørom beskriver 

dokumentalistidentiteten som knuten till den "biblioteksfackliga kärnan", det vill säga 

klassifikation, katalogisering och referensarbete (Ørom 1993, s. 38-39). I denna identitet 

finner vi kompetenser som har att göra med bibliotekariens färdigheter vad det gäller att 

lokalisera de fysiska böckerna i biblioteksrummet samt förståelsen för hur samlingen är 

ordnad. 
  
Den affektiva och sociala identiteten - Denna identitet fokuserar på en känslomässig 

förståelse för användarna och deras behov samt på sociala färdigheter och 

kommunikationsförmåga (Ellström 1994, s. 20-21). I denna identitet finner vi 

kompetenser som har att göra med bibliotekariens förmåga att bemöta användarna samt 

hur väl de kan sätta sig in i varje enskilds användares behov och förmågan att utgå från 

den individ som är delaktig i mötet. Den handlar också om pedagogiska färdigheter och 

hur skickliga bibliotekarierna är på att kommunicera med användarna. 

4.4 Användande av analysmodellen 

För att förtydliga hur vi ämnar använda oss av dessa identiteter vid analysen av vårt 

empiriska material har vi i analysmodellen placerat in de kompetensområden vi utifrån 

den tidigare forskningen identifierat som synliga vid bibliotekariens yttre tjänst. Vid 

genomgång av intervjuerna kommer vi att använda oss av modellen för att tolka och 

kategorisera upp en rad kompetenser som vi i och med detta kommer kunna koppla till 

de olika identiteterna. Modellens identiteter erbjuder en möjlighet att strukturera upp 

vårt empiriska material samt hjälpa oss att tolka hur respondenterna uttrycker sig då vi 

har identiteternas definitioner att utgå från. Genom att göra detta kommer vi kunna 

koppla identiteterna till användarnas beskrivningar av sina förväntningar på 

bibliotekariernas kompetenser. På samma vis kommer vi även kunna koppla 

identiteterna till bibliotekariernas beskrivningar av sina kompetenser för att se hur väl 

de båda respondentgruppernas utsagor relaterar till varandra. Denna förklaring av hur vi 

ämnar använda modellen blir aktuell i kapitel 6 där vår analys presenteras. 
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5. Resultat 

Under denna rubrik presenterar vi först kortfattat den aktuella biblioteksfilialen och 

därefter följer resultatet av våra intervjuer. Vi presenterar först intervjuerna med 

användarrespondenterna. Dessa intervjuer har vi valt att presentera var och en för sig. 

Användarnas förväntningar grundar sig till stor del på deras behov, och då dessa behov 

skiljer sig åt från person till person anser vi att intervjuernas innehåll tydliggörs på ett 

bättre sätt då de behandlas separerade från varandra. I slutet av användarresultaten 

kommer vi att sammanfatta de kompetensområden som vi identifierat utifrån 

biblioteksanvändarnas resonemang. Efter detta presenteras intervjuerna med 

bibliotekarierna i vilka de beskriver vilka kompetenser de anser sig besitta. I denna 

resultatpresentation har vi valt att fläta samman de fyra intervjuerna då bibliotekarierna 

till stor del tydligt tog upp samma kompetenser och många av svaren var snarlika.  

5.1 Presentation av biblioteksfilialen 

Den filial vi har valt att utföra vår undersökning vid har cirka 400-800 besök per dag. 

Verksamheten riktar sig mot alla åldersgrupper men besöks främst av yngre barn och 

personer från 20 år och uppåt. För de yngre besökarna erbjuds det sagostunder och 

under skolloven brukar det arrangeras diverse aktiviteter under dagarna. De vuxna 

biblioteksbesökarna kan gå på stickcafé, deltaga i bokcirklar med inriktning på både 

skönlitteratur och facklitteratur samt besöka lunchföreläsningar som anordnas med 

jämna mellanrum. Biblioteket har ett relativt stort bestånd och vuxenavdelningen 

fokuserar på både skön- och facklitteratur. Det finns också en hylla där biblioteket 

samlat ihop böcker som handlar om lokalsamhället där biblioteket är beläget. Utöver 

böcker finns det tillgång till ett flertal tidskrifter och dagstidningar, cd-skivor, dvd-

filmer samt tre bokningsbara datorer. 

5.2 Intervjuer med användarrespondenter 

I kommande stycken presenteras resultaten av intervjuerna med biblioteksanvändarna. 

5.2.1 Peter 

Peter är 47 år gammal och söker sig till biblioteket några gånger per månad. Hans 

främsta anledning till att besöka biblioteket är att låna böcker och till viss del cd-skivor. 

När det kommer till litteratur är Peter något av en allätare och läser gärna biografier, 

deckare och fantasy, men även en del facklitteratur. Det som Peter framförallt behöver 

hjälp med när han befinner sig på biblioteket är att lokalisera sig bland hyllorna för att 

hitta de böcker han sökt upp i katalogen och planerar att låna. Därför är det 

grundläggande för honom att bibliotekarierna har goda kunskaper om såväl 

hyllplaceringar som katalogen då han ibland behöver hjälp med reservationer. Peter 

betonar även vikten av ”de mer traditionella delarna av bibliotekariearbetet” som att 

hålla ordning på de medier som köps in för att därefter katalogisera dessa och sortera in 

dem i hyllorna. Utöver detta påpekar han hur viktigt det är för bibliotekarien att ha en 

bred allmänbildning och att det inte skadar om de enskilda bibliotekarierna har ett eget 

specialområde som breddar deras samlade kompetens. 
 

När det kommer till själva mötet med bibliotekarierna så hoppas Peter att dessa har ett 

genuint människointresse. Han menar att det viktigaste inte nödvändigtvis är att lösa 

problemet med att hitta den bok han är ute efter. Han tycker att bibliotekarierna först 

och främst ska uppmärksamma det faktum att “här står det en människa som kommit till 

mig för att få hjälp” och i samband med detta försöka förstå vilka behov som har fört 

denna person till biblioteket. 
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5.2.2 Werner 

Werner är 65 år gammal och besöker biblioteket flitigt. Han uppskattar att han beger sig 

till biblioteket fyra till fem gånger per vecka och då stannar i cirka två timmar. Werner 

äger själv ingen dator och använder därför bibliotekets datorer för att söka upp artiklar 

som han säger att han “skriver ut och sitter hemma och läser om nätterna”. Werner har 

ett stort intresse för världspolitik samt världsekonomi och är den av våra respondenter 

med mest specifika intressen. För hans del är det av största vikt att han kan få hjälp med 

datorerna då han själv inte är ”hyperhaj på det här med datorer”. Han anser sig ha blivit 

bättre på datorer med tiden, men fick tidigare ofta be bibliotekarierna om hjälp med 

olika inställningar och utskriftsjobb. Han förväntar sig inte att bibliotekarierna ska ha 

sådan spetskompetens så att de kan hänga med i det han intresserar sig för, även om han 

tycker att det är trevligt när kunskaperna finns. Det viktigaste för Werner är att 

bibliotekarierna ska ha en bred allmänbildning och menar att det är väsentligt att en 

bibliotekarie är väldigt bildad för att tillgodose alla de behov som användare av ett 

folkbibliotek har. Nästan lika viktig är litteraturkännedomen som Werner menar ingår i 

den breda allmänbildningen och ligger till grund för bibliotekariernas förmåga att 

förmedla boktips. 

5.2.3 Mimmi 

Mimmi är 39 år gammal och har under den senaste tiden börjat besöka biblioteket mer 

frekvent. Hon uppskattar att hon är där en till två gånger i veckan och för det mesta 

brukar hon låna böcker, en del skönlitteratur, men även de kursböcker hon kommer över 

vilka kan användas i hennes jobb som lärare vid SFI (Svenska För Invandrare). Mimmi 

har ganska höga förväntningar på de bibliotekarier hon möter och förväntar sig att 

kunna få hjälp med det mesta. Framförallt har hon förväntningar på deras förmåga att 

kunna rekommendera en bok som “gärna ligger lite utanför det man själv tänker på” 

eller att de kan rekommendera en liknande bok som den hon har efterfrågat men som 

inte är tillgänglig på biblioteket. Det Mimmi uppfattar som ett bra bemötande från 

bibliotekarierna är att de bör vara serviceinriktade och att de i utförandet av denna 

service ska lyssna på henne och förstå vad hon efterfrågar. 
 

Mimmi förväntar sig att bibliotekarierna ska ha en bra översikt över biblioteket och 

kunskaper om hur man hittar material på hyllorna. Hon pratar om att klassificeringen 

inte är helt lätt att förstå sig på och att det för användarna inte alltid är självklart vad 

som exempelvis skiljer en ungdomsroman från en vuxenroman. Hon menar att hon kan 

känna sig dum när hon frågar, “även om jag vet att det inte alls är dumt”. Utöver att veta 

var materialet finns tycker hon det är viktigt att det finns en förståelse från 

bibliotekariens sida om att det inte alltid är helt lätt att hitta i hyllorna och att de därför 

bör följa med henne ut i biblioteksrummet, inte bara peka i en riktning. 

5.2.4 Lisen 

Lisen är 22 år gammal, arbetar som sjuksköterska och besöker biblioteket ungefär en till 

två gånger per månad. Hon söker sig till biblioteket då det ligger nära hennes hem och 

använder dess tjänster främst för att hämta upp böcker som hon reserverat på nätet, men 

även för att låna facklitteratur som hon har nytta av i jobbet och som hon anser vara för 

dyr att köpa. När det kommer till de förväntningar hon har på bibliotekariernas 

kompetenser så rör dessa sig, likt de flesta andra respondenters, kring förmedlandet av 

litteratur. Hon menar även att bibliotekariernas kunskaper kring litteratur bör grunda sig 

i en utbildning som bidrar till breda kunskaper kring ”olika böcker, vad de handlar om 

och vilka författarna är” samt att de bör ha en vilja att hålla sig uppdaterade kring 

litteratur. Hon förväntar sig att bibliotekarierna ska kunna tipsa henne om böcker och 
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tycker att det är positivt då de behärskar en särskild litterär genre. Lisen berättar att hon 

gärna läser fantasy och lyfter ett positivt exempel då hon mötte en bibliotekarie som var 

väl bevandrad i genren, förstod vad hon tyckte om och kunde ”tipsa om böcker på ett 

sätt som en annan kanske inte skulle kunna ha gjort”. 
 

Lisen förväntar sig att bibliotekarierna ska ha en god insikt i hur biblioteket är 

organiserat och var böcker är placerade på hyllorna. De ska även se till så att in- och 

utlåning fungerar samt att bibliotekets medier placeras på rätt plats. Skulle det vara 

något tekniskt problem med in- och utlåningsmaskinen förväntar hon sig att 

bibliotekarierna ska ha kunskaperna för att kunna hantera en sådan situation. Hon 

efterfrågar också allmänbildning och utvecklar detta med begreppet kunnighet, något 

som hon beskriver som ”viljan att lära sig saker och utvecklas”. Lisen diskuterar 

bemötande och hur hon förväntar sig att bibliotekarien ska förmedla ett hjälpsamt 

intryck så tidigt som möjligt i mötet. Framförallt menar hon att de bör göra sig 

tillgängliga för henne som biblioteksanvändare, att bibliotekarien bör titta upp, gärna 

med ett leende, hälsa och visa att ”det är okej, du kan komma till mig, jag jobbar här”. 

5.2.5 Gunvor        

Gunvor är 68 år gammal och den av våra respondenter som besöker biblioteket allra 

flitigast. Hon uppskattar att hon befinner sig på biblioteket i stort sett varje dag och 

anledningen till att hon söker sig dit är främst för att använda internet, låna böcker och 

cd-skivor samt för den sociala samvaron. Då Gunvor läser väldigt mycket skönlitteratur 

anser hon att bibliotekarierna främst ska vara kunniga när det kommer till litteratur och 

kunna hjälpa henne med boktips. Hon förväntar sig att bibliotekarierna ska vara 

betydligt kunnigare än vad hon är och att hon genom deras kompetens lär sig mer om 

såväl författarskap som olika genrer och får avancerade rekommendationer. Hon menar 

att bibliotek är till för litteratur och böcker, men då hon även använder datorn och 

internet en hel del under sin tid på biblioteket så förväntar hon sig att hon ska kunna få 

hjälp med den tekniska biten kring detta. Gunvor berättar att det hon mest använder sig 

av på internet är Facebook och Gmail. När hon ber sina barnbarn om hjälp “så går det 

jättesnabbt och sen är det klart, de är ju så duktiga så de gör det i sin egen takt”. Hos 

bibliotekarierna får hon hjälp med sina datorfrågor på ett mer yrkesmässigt och anpassat 

vis som barnbarnen inte kan bidra med. 
 

Flera av de andra respondenterna har påpekat hur viktigt det är att bibliotekarierna har 

kunskaper om hur biblioteket är organiserat och kan hitta på hyllorna. Gunvor visar på 

vikten av detta med ett exempel då hon frågat efter en särskild bok som hon inte kunde 

hitta på hyllan. Bibliotekarien i fråga hade då genast förslag på vilka andra hyllplatser 

den skulle kunnat hamna på istället och lyckades lokalisera den på en plats där den 

egentligen inte borde befinna sig. Hon anser också att även om hon själv vet hur hon gör 

sökningar i katalogen så ska hon kunna lita på att bibliotekarierna kan komplettera 

henne med mer avancerade katalogsökningar.  
 

Gunvor pratar under intervjuns gång om att en bibliotekarie eventuellt måste besitta en 

del psykologikunskaper då denne dagligen träffar olika sorters människor och till och 

med måste agera kurator från och till.  

5.2.6 Alva 

Alva är 23 år och beroende på vad för behov hon har för stunden besöker hon 

biblioteket några gånger per månad, ibland mer och ibland mindre. Alva har väldigt 

höga tankar om biblioteket och söker sig hellre dit när hon behöver ta reda på något än 
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använder internet. Hon har gått från att läsa mycket skönlitteratur till att intressera sig 

mer för facklitteratur och tycker det är trevligare att sitta på biblioteket och läsa än att 

sitta hemma. En viktig förväntan som hon har på bibliotekarierna är att de ska inneha en 

viss personkännedom vilket underlättar när det gäller att se till personens behov. Alva 

berättar om en situation när en bibliotekarie hjälpte henne att registrera ett konto som 

tillät henne att ladda ner böcker och lyssna på dem. Detta menar Alva var till stor hjälp 

då hon är dyslektiker och gärna läser på just detta sätt. Bibliotekarierna bör även vara 

öppna och kunna möta många olika sorters människor och ha samma goda syn på alla 

som besöker biblioteket. Alva tycker att ett bra bemötande är viktigt, inte nödvändigtvis 

att bibliotekarien behöver kasta sig över henne då hon ”gillar att vara anonym och gå 

och skrota för mig själv”, utan att de helt enkelt visar att de sett henne och att det finns 

ett intresse för henne som besökare. Alva vidgar detta resonemang och påpekar att det 

inte bara handlar om henne utan att alla biblioteksbesökare bör bemötas individuellt och 

utan fördomar.  
 

I likhet med undersökningens övriga respondenter talar Alva om vikten av att 

bibliotekarierna ska ha god kännedom kring var materialet är placerat i biblioteket för 

att snabbt kunna hitta det hon efterfrågar. De bör även inneha en allmänbildning som 

kommer av många års studier. Alva påpekar att hon förväntar sig att en bra bibliotekarie 

ska kunna gå in i en yrkesroll, ”att vara professionell när privatpersonen kommer in, för 

man är ju på jobbet”. Slutligen talar Alva om internet och om hur “allt man hittar där 

trots allt inte är skit”, hon anser därför att det är av yttersta vikt att bibliotekarier är 

kunniga när det gäller att söka på nätet och värdera vilka informationskällor som är bra 

av de som dyker upp. 

5.2.7 Sammanfattning 

Det finns en rad kompetensområden som vi tydligt kunnat identifiera utifrån 

bibliotekarieanvändarnas perspektiv i det empiriska materialet. Det som är mest 

framträdande enligt respondenterna är att bibliotekarierna ska inneha en god kunskap 

om litteratur. Vanligtvis handlar det om skönlitteratur, men ett par av respondenterna 

efterfrågar även kunskaper kring snävare facklitteratur. Det finns en förväntan på en 

bildning hos bibliotekarierna och respondenterna talar om vikten av allmänbildning, att 

kunna lite om mycket. Men som vi kan se en bit ovan har några av dem smalare 

intressen vilket i sin tur bidrar till att det finns vissa förväntningar på att bibliotekarierna 

även bör ha kunskaper kring mer specifika ämnesområden. Respondenterna förväntar 

sig att bibliotekarierna ska ha en god kännedom kring hur biblioteket och dess bestånd 

är organiserat. Att hitta fram till det eftersökta materialet på bibliotekets hyllor är något 

som våra respondenter förväntar sig att bibliotekarierna ska kunna hjälpa till med. En 

god kunskap om IT är något som bibliotekarierna förväntas besitta och detta kan röra sig 

om allt från datorinställningar och utskriftsjobb till hjälp med DAISY-konton. Flera av 

respondenterna uttrycker en önskan att bli trevligt bemötta, att bibliotekarierna ska 

kunna möta olika sorts människor samt att bibliotekarierna “ser” dem och utgår från 

deras behov. Dessa förväntningar på ett mer empatiskt förhållningssätt definieras av 

kompetenser som har att göra med pedagogik, kommunikation, bemötande samt 

förmågan att förstå användarnas behov och förutsättningar. 

5.3 Intervjuer med bibliotekarierespondenterna 

I kommande stycken presenteras bibliotekarierespondenterna och resultaten av 

intervjuerna med dem. 
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5.3.1 Presentation av respondenterna 

Birgitta har arbetat som bibliotekarie i 26 år och arbetar just nu mot vuxna. Utöver sin 

bibliotekarieexamen har hon en fil. kand. inom sociologi, nationalekonomi och 

statskunskap. 
 

Gisela har arbetat som bibliotekarie i ungefär fem år och den tjänst hon har just nu riktar 

sig mot både barn och vuxna. Utöver studierna i biblioteks- och informationsvetenskap 

har hon läst på förvaltningslinjen där hon studerade nationalekonomi och 

statsvetenskap. Hon har också läst historia, konsthistoria och litteraturhistoria.  
 

Tanja har arbetat som bibliotekarie i ungefär fyra år och hennes tjänst riktar sig mot 

både vuxna och barn. Innan hon tog sin bibliotekarieexamen utbildade hon sig till 

förskolelärare. 
 

Sam har arbetat som bibliotekarie i ungefär fem år och har just nu en tjänst som riktar 

sig mot vuxna. Utöver examen i biblioteks- och informationsvetenskap har han studerat 

sociologi, filosofi, litteraturvetenskap och religionsvetenskap.  

5.3.2 Bibliotekariernas beskrivningar av yrkesmässiga kompetenser 

Alla bibliotekarierespondenter betonar vikten av en god IT-kompetens och det 

framkommer även att detta är en kompetens de alla skulle behöva utveckla för att till 

fullo kunna leva upp till de förväntningar som ställs på dem. Vid de yttre passen får de 

ofta svara på frågor som exempelvis handlar om svårigheter med att ladda ner e-böcker 

och ljudböcker samt hur läsplattor fungerar. De får också ofta svara på enklare 

spörsmål, som hur man gör för att bifoga en fil i ett mail eller hur man använder sig av 

vissa funktioner i Microsoft Word. Tanja beskriver det som att hon behöver kunna allt 

från “basic internetgrejer till tyngre saker”.  
 

IT-kompetensen dyker också upp när respondenterna kommer in på 

informationssökningsmomentet. Här menar alla fyra att internetanvändande bidrar till 

stora möjligheter vad det gäller effektiva informationsökningar. Som exempel nämner 

Sam att om en låntagare kommer in och frågar efter en specifik dikt till en begravning 

eller ett bröllop är det oftast lättast att med internets hjälp komma fram till vilken dikt 

det rör sig om och antingen skriva ut den eller ta reda på var den finns i tryckt form och 

ordna fram boken. Sam, Gisela och Tanja beskriver internet som ett komplement till det 

bibliotekssystem de arbetar i och menar att bibliotekssystemets strikthet vad det gäller 

till exempel stavning ofta är hämmande, och de vänder sig då direkt till en sökmotor på 

internet för att snabbare hitta fram till det som eftersöks. Gisela menar att sökande efter 

och beställning av böcker upptar en stor del av den yttre tjänsten och därför är det 

viktigt att vara duktig på sökningar för att kunna få upp en snabbhet i arbetet. 
 

Alla bibliotekarier lyfter fram en god kunskap om litteratur som en nödvändig 

kompetens när det gäller den yttre tjänsten. Den gemensamma åsikten är att det är 

viktigt att ha en bredd i sitt kunnande. Sam beskriver det som att han behöver ha 

kunskap om allt från den smalaste poesin till de vanligaste deckarna. Han menar vidare 

att han tycker att det krävs ett intresse för hela kulturområdet i stort och att det är viktigt 

att vara insatt i andra kulturområden än litteratur som till exempel musik. Sam, Tanja 

och Birgitta talar alla om vikten av att hålla sig uppdaterade och att hänga med i de 

kulturella strömningar som är aktuella i samhället. Gisela beskriver sig uttryckligen som 

en traditionell bibliotekarie och menar att det är viktigt att vara kunnig när det gäller 

genrer och författarskap för att kunna orientera sig i litteraturen och menar att detta är 
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viktigt för att på ett bra sätt kunna söka efter och förmedla rätt litteratur. Tanja säger att 

det har varit svårt att placera in litteraturkännedomens vikt för yrket tidigare då hon 

upplevt att det under utbildningen inte varit något fokus på att detta är en nödvändig 

kompetens att ha. Men efter att ha arbetat ett tag har hon insett att en bibliotekarie ska 

vara en läsande människa med en bred kunskap om litteratur. Hon menar att det är 

viktigt för att kunna utföra de arbetsuppgifter hon har i den yttre tjänsten. 
 

Som det tidigare framkommit talar Sam, Tanja och Birgitta om vikten av en kulturell 

allmänbildning. Gisela antar ett mindre snävt förhållningssätt och menar att det är 

viktigt att till en viss gräns även kunna en del inom ämnen som faller utanför 

humaniora. Hon upplever att denna bredd på sin egen allmänbildning gör det lättare att 

navigera bland facklitteratur och underlättar förståelsen för vad användarna är ute efter. 
 

Birgitta är den enda av respondenterna som talar om värdet av att kunna navigera sig 

själv och användarna bland hyllorna. Hon menar att det är viktigt att veta var de olika 

böckerna är placerade och hon är noga med att följa med användarna ut i 

biblioteksrummet för att visa var en specifik bok är placerad i stället för att bara peka i 

dess riktning. 
 

Det framkommer i intervjusvaren att förmågan att kunna förmedla är en kompetens som 

bibliotekarierna värderar högt. När de svarar på frågorna om en situation där de känner 

att de levt upp till de förväntningar som ställts på dem och en situation där de ej levt upp 

till förväntningarna beskriver alla fyra möten som har med lyckad och misslyckad 

förmedling att göra. De lägger stort värde i att kunna förstå vad användarna är ute efter 

och att lyckas leta fram det till dem. Tanja beskriver det som att hon får en kick när hon 

känner att hon har kunnat hjälpa till och lägger inget värde i uppgiftens storlek, 

huvudsaken är att kunna förmedla det som efterfrågas. Sam menar även han att det 

känns bra när användarna lämnar biblioteket nöjda och har fått med sig det de kom och 

frågade efter. Han poängterar att en lyckad förmedling som kombinerar förmågan att 

förstå vad användaren är ute efter och hans eget litterära och/eller kulturella kunnande 

skänker honom tillfredsställelse. Respondenterna talar överlag om förmedling som en 

uppenbar kompetens och det är tydligt att de måste besitta denna. De situationer som 

berör möten då förväntningar ej uppfyllts handlar inte om att bibliotekarierna inte har 

kunnat hjälpa till utan snarare om när omkringliggande faktorer kommit i vägen för 

förmedlandet. Gisela beskriver ett referenssamtal som på grund av kringliggande 

faktorer blev för kort, och när hon en stund senare, då användaren lämnat biblioteket, 

kom på vilken bok det antagligen var som efterfrågats ville hon “nästan rusa efter 

honom”. 

5.3.3 Bibliotekariernas beskrivningar av empatiska och sociala kompetenser 

Alla respondenter menar att vid den yttre tjänsten är det användarna och deras behov 

som står i centrum. De yttre passen präglas av möten med en väldigt varierande 

användargrupp och Birgitta säger att “om man inte gillar människor är biblioteket inte 

en bra arbetsplats”. När bibliotekarierna talar om vad som är viktigt vid mötet med 

användarna nämner de alla enklare exempel på ett bra bemötande som att vara trevlig 

och hälsa på användare. Gisela menar att detta gör att användarna vågar låta mötet 

fortsätta, det är ett enkelt och effektivt sätt att vinna deras förtroende. Det största fokuset 

i deras resonemang ligger dock på vikten av att förstå användarnas behov och att ha en 

förståelse för att alla människor är enskilda individer. Sam menar att det är viktigt att 

vara lyhörd för deras behov och att alltid ställa den där extra frågan, dels för att ge 

användaren en chans att verkligen få förklara vad den är ute efter men också för att han 
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ska kunna förstå vem det är som står framför honom och hur han ska gå till väga för att 

bemöta och förmedla till denna person på bästa sätt. Tanja uttrycker sig på ett liknande 

sätt men talar också om vikten av lyhördhet för att veta hur hon ska anpassa sig 

språkligt, vilken nivå hon ska lägga sig på för att göra sig förstådd. Gisela menar att det 

vid förmedlandet är viktigt att “leva sig in i den andra personen som står framför en” för 

att undvika att förmedla sådana böcker hon själv är intresserad av. Sam beskriver detta 

på ett liknande sätt, men han menar att ett lyckat möte där han verkligen förstår 

personen han möter ger honom en möjlighet att utmana denna person lite i 

förmedlandet. Han säger att “när jag luskat ut vad de vill ha behöver jag ju inte alltid ge 

dom det uppenbara, jag vill gärna utmana lite”.  
 

Något respondenterna berör är respekten gentemot användarna. Birgitta säger att “alla 

användare är olika och vi måste kunna bemöta alla sorters människor”. Även Sam 

resonerar mycket kring detta och säger att “det är ju mycket kufar och folk med olika 

sorters problem här”. Han poängterar i samband med detta resonemang att det är viktigt 

att inte värdera användarna som besöker biblioteket och att man som bibliotekarie ska 

förstå att alla individer som är där ska behandlas respektfullt.  
 

Respondenterna menar att den sociala förmågan och förståelsen för hur man ska bemöta 

och förstå användarna är halva yrket. Utan de färdigheter som krävs för att göra detta 

skulle inget av det vidare förmedlingsarbetet kunna genomföras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

6 Analys  

I sammanfattningen i stycke 5.2.7 presenterar vi utifrån användarnas perspektiv ett antal 

kompetensområden vilka vi anser ringar in de skilda delarna av den yttre tjänstens 

arbetsuppgifter. Dessa är IT-kompetenser, allmänbildning och specialkompetenser, 

organiseringskompetenser,  litterära kompetenser samt kompetenser som har att göra 

med förmågan att inta ett empatiskt förhållningssätt till användarna. Vi har valt att i 

detta analyskapitel utgå från de fyra första av dessa som rubriker då vi anser att en god 

strukturering av denna uppsatsdel är viktig för textens tydlighet.  
 

Vi har under arbetets gång upptäckt att de kompetenser som definierar det empatiska 

förhållningssättet är närvarande under hela analysen och dessa diskuteras därför löpande 

under samtliga rubriker. Vi finner dock respondenternas resonemang kring det 

empatiska förhållningssättet mycket intressanta och väljer därför att sist i detta kaptitel 

diskutera den identitet där detta återfinns, den affektiva och sociala identiteten. Detta 

avsnitt kommer i sin uppbyggnad skilja sig från de andra då vi där analyserar en hel 

identitets funktion samt hur den yttre tjänstens kompetenser relaterar till denna. 
 

Under analysens gång kommer vi att koppla respondenternas resonemang om 

kompetenser till identiteterna i vår analysmodell. En utförligare beskrivning av hur vi 

har använt analysmodellen återfinns i stycke 4.4. 

6.1 IT-kompetensen 

6.1.1 Användarnas förväntningar på IT-kompetensen 

I intervjuerna berör tre av våra användarrespondenter förväntningar på bibliotekariernas 

IT-kompetenser, dessa användare är Werner, Alva och Gunvor. Werner säger att han 

har fått, och tycker det är viktigt att kunna få, hjälp med datorinställningar och dylikt 

men för inte ett djupare resonemang kring detta. Gunvor talar dock mer reflekterande 

kring de förväntningar hon har på bibliotekariernas IT-kunnighet. När Gunvor talar om 

IT identifierar vi att hon utgår från ett pedagogiskt perspektiv då hon menar att 

bibliotekarierna, utöver att kunna erbjuda henne hjälp med den tekniska biten, också ska 

kunna ge henne enklare förklaringar kring hur hon arbetar med till exempel Gmail och 

Facebook. Då det är viktigt för Gunvor att bibliotekarierna lägger sig på rätt nivå och 

anpassar sina förklaringar efter hennes kunskapsnivå krävs det att de kan sätta sig in i 

Gunvors behov samt att de har pedagogiska och kommunikativa kompetenser. Utan 

dessa har bibliotekarierna ingen möjlighet att leva upp till Gunvors förväntningar. Även 

Alva talar om IT-kompetensen ur ett liknande perspektiv. Vi menar att hennes berättelse 

om bibliotekarien som utifrån en förståelse för hennes dyslexi hjälpte henne att skapa ett 

DAISY-konto beskriver en bibliotekarie som sätter sig in i hennes situation för att 

därefter nyttja sin kompetens om IT vid skapandet av ett för Alva adekvat, tekniskt 

informationsförmedlingssystem. 
  
Vi kan från dessa tre intervjuer dra tydliga kopplingar till Øroms 

informationsförmedlaridentitet vilken handlar om bibliotekariers tekniska kunnande 

samt förmågan att använda informationsteknologiska redskap. Alvas exempel och 

definitionen av denna identitet är väldigt lika varandra då det i hennes fall tydligt har 

handlat om att med IT-kompetensens hjälp skapa ett tekniskt 

informationsförmedlingssystem. Alvas och  Gunvors vidare resonemang anser vi oss 

också kunna koppla till ytterligare en identitet, den affektiva och sociala identiteten. 

Denna identitet definieras bland annat av en känslomässig förståelse för användaren 

samt en god kommunikationsförmåga, två aspekter som är viktiga för att bibliotekarien 
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ska kunna förstå Gunvors behov och lägga sig på hennes kunskapsnivå när problem som 

har uppstått framför datorn ska lösas. Även i Alvas exempel var det viktigt att 

bibliotekarierna fokuserade på att förstå hennes behov för att därefter kunna hjälpa 

henne med tekniskt anpassade medier. 

6.1.2 Bibliotekariernas beskrivningar av IT-kompetensen 

I intervjuerna med bibliotekarierna menar samtliga att IT-kompetensen är  viktig och 

talar om denna kompetens ur två tydliga perspektiv. Det första perspektivet handlar om 

det tekniska kunnandet, att till exempel kunna svara på frågor om läsplattor, e-böcker 

och hjälpa till att lösa problem som uppstår när användarna nyttjar bibliotekets datorer. 

Det andra perspektivet handlar om nyttjandet av IT vid informationssökningsmomentet 

och hur detta moment underlättas markant av en god IT-kunskap då internetsökningar 

ofta får ersätta eller komplettera sökningar i bibliotekssystemet. Detta resonemang 

stämmer väl överens med det som framkommer i Hurtig och Johanssons uppsats där de 

menar att bibliotekarier måste besitta en IT-kompetens för att kunna utföra ett adekvat 

och effektivt referensarbete (2004, s. 38). Våra respondenters fokus på 

informationssökning ligger också helt i linje med det som  bibliotekarierna i Ask och 

Johanssons undersökning har. Dessa framhäver värdet av att kunna identifiera sökvägar 

för att finna svar på frågor och menar att internet är den vanligaste att använda sig av 

(Ask & Johansson 2008, s. 42). 
  
De identiteter vi kopplar till bibliotekariernas beskrivning av sina IT-kompetenser är 

först och främst informationsförmedlaridentiteten. De talar uttryckligen om vikten av att 

ha kunskap om den fysiska tekniken så som läsplattor och datorer. Den del av deras 

resonemang som handlar om underlättandet av informationssökningar kopplar vi till 

kulturförmedlaridentiteten och den upplevelseförmedlande identiteten. Dessa identiteter 

definieras bland annat av att kunna söka fram litteratur och information till användaren 

och det är i dessa sammanhang som bibliotekarierna talar om nyttan av IT-

kompetensen. 

6.1.3 Jämförelser mellan respondentgrupperna 

Hos användarrespondenterna finns det tre representanter som har uttalade förväntningar 

på bibliotekariernas IT-kompetenser medan alla fyra bibliotekarier beskriver den som en 

av de kompetenser de bör ha i den yttre tjänsten. Att det inte är en unison förväntning 

hos användarna anser vi inte vara förvånande då det är tydligt att alla användare utgår 

från sina individuella behov då de talar om de förväntningar de har på bibliotekarierna. 

Vi finner det intressant att se i vilken kontext respondenterna placerar in IT-

kompetensen. Werner förväntar sig handfast hjälp med inställningar och utskrifter, 

Gunvor förväntar sig pedagogiska och välformulerade förklaringar som är anpassade 

efter hennes kunskapsnivå medan Alva indirekt talar om IT-kompetensen som ett 

hjälpmedel för att tillgodose och underlätta hennes individuella informationsbehov. 

Detta visar på att IT-kompetensen är värdefull i ett flertal olika avseenden och att den 

vid nyttjande kan agera i kombination med andra kompetenser, i Gunvors och Alvas fall 

de som ingår i den affektiva och sociala identiteten. Vi kan från bibliotekariernas 

resonemang utläsa att de utgår från såväl användarnas behov som sina egna. Precis som 

användarna berör bibliotekarierna de tekniska verktygen och talar till exempel om 

tekniskt kunnande vad det gäller datorer för att kunna svara på frågor som ställs och för 

att kunna visa hur användarna ska gå till väga då de behöver hjälp. Utöver detta har 

bibliotekarierna störst fokus på IT-kompetensen i relation till informationssökningen. Vi 

anser detta vara en naturlig följd av att bibliotekarierna under intervjuerna talar om att 

vikten av att snabbt kunna återfinna information under de yttre arbetspassen. För att 
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kunna tillfredsställa detta behov talar de om IT-kompetenser som viktiga. Att 

bibliotekariernas fokus på informationssökningen är större än användarnas finner vi inte 

förvånansvärt. Så väl våra respondenter som de som uttalat sig i den tidigare 

forskningen verkar anse att kunskap om hur de kan söka fram information utgör en bas 

att stå på för att kunna möta användarnas behov. Användarna i sin tur har störst fokus på 

att få sina behov tillfredsställda och utöver utsagor om att bibliotekarierna ska kunna 

arbeta i katalogen reflekterar de i intervjuerna  inte över vilka kunskaper som krävs för 

att kunna utföra adekvata informationssökningar. Det skulle kunna argumenteras för att 

bibliotekariernas effektiva och kompetenta informationssökningskunskaper även svarar 

mot användarnas behov att få tag på adekvat material inom en rimlig tidsrymd. Vår 

uppfattning av bibliotekariernas intervjusvar är dock att de i relation till 

informationssökningen kopplar IT-kompetensen till sina egna behov. Vi tror också att 

detta är en anledning till att vi inte kan koppla den affektiva och sociala identiteten till 

bibliotekariernas intervjusvar. 
  
Det är baserat på ovanstående resonemang vi menar att användarna och till viss del även 

bibliotekarierna utgår från sina egna behov när de placerar in IT-kompetensen i en 

kontext. Detta är en förklaring till varför vi  kan koppla respondentgruppernas utsagor 

till ett flertal skilda identiteter i vår analysmodell. Vi menar dock att det är tydligt att det 

hos användarna finns förväntningar på IT-kunskaper och att bibliotekarierna tydligt 

beskriver detta som en av deras kompetenser. 

6.2 Allmänbildning och specialkompetenser 

6.2.1 Användarnas förväntningar på allmänbildning och specialkompetenser 

Vi har identifierat att fyra av de användare vi intervjuade förväntar sig att 

bibliotekarierna bör ha en bred allmänbildning. Ur det empiriska materialet som berör 

Peter och Werner drar vi slutsatsen att det finns en förväntan på en bredare 

allmänbildning, men att det samtidigt är kul om det förekommer specialkunskaper som 

sammanslagna utgör en bredare kunskapsbas hos bibliotekarierna. Dessa förväntningar 

är betydligt mer ödmjuka när det kommer till bibliotekariernas bildningsnivå än de som 

vi hittar i Medborgaranalysens undersökning. I nämnda undersökning framkommer det 

snarare att medborgarna i högre grad efterfrågar mer specialkompetenser kring specifika 

ämnesområden och en större sakkunnighet (Medborgaranalysen 2010, s. 11). I det här 

fallet misstänker vi att valet av intervjuplats kan ha färgat Peter och Werners 

resonemang. Deras resonemang ligger i linje med det respondenterna för i 

Medborgaranalysens undersökning, men Peter och Werner intar ett betydligt 

försiktigare förhållningssätt. Hade vi inte befunnit oss på Peter och Werners 

hembibliotek, där de trots allt vistas en hel del och trivs med personalen, så finns det 

anledning att tro att förväntningarna på bibliotekariernas bildning hade varit högre. Alva 

nämner allmänbildning väldigt flyktigt och det är främst ur Lisens resonemang vi tycker 

oss kunna tolka vad som menas med begreppet. Likt respondenterna från ovan nämnda 

undersökning menar Lisen att allmänbildning är en form av kunnighet som enligt henne 

handlar om att lära sig nya saker och att utvecklas. I Medborgaranalysens undersökning 

definieras denna kunnighet utifrån att kunna sålla i den stora informationsmängd som 

finns i dagens samhälle, att lära medborgarna att söka information samt att synliggöra 

all den kunskap som finns på biblioteket (2010, s. 6). Den kunskapstörst och utveckling 

som Lisen definierar som allmänbildning är enligt oss en förutsättning för att kunna 

agera likt den kunniga informationsguide som Medborgaranalysens respondenter 

eftersöker. 
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I alla respondenternas fall går det att härleda deras resonemang till Øroms 

ämnesspecialistidentitet. Må så vara att de inte direkt förväntar sig specialkompetenser 

inom särskilda ämnesområden, men då såväl Werner som Peter uttrycker en önskan 

vilken drar åt det hållet tycker vi oss kunna utläsa en förväntan på att bibliotekarierna 

bör ha en del specifika ämneskompetenser. Alla fyra respondenter är dock rörande 

överens om att en bred allmänbildning är något som bibliotekarierna förväntas inneha. 

Utifrån ovanstående resonemang anser vi att det finns en förväntan på bibliotekariernas  

breda allmänbildning som definitivt kan kopplas till ämnesspecialistidentiteten.  

6.2.2 Bibliotekariernas beskrivningar av allmänbildning och specialkompetenser 

Från bibliotekariernas håll verkar allmänbildning främst utgå från en bevandring inom 

skönlitteratur och kulturområdet i stort. Flera av våra respondenter talar om vikten av att 

ha god uppsikt över genrer och författarskap. Vi ser på detta som att bibliotekarierna 

uttrycker sig kring de förväntningar de tror att biblioteksanvändarna har på dem, det vill 

säga förmågan att vid referenssamtal kunna tipsa om böcker eller berätta mer om 

enskilda författarskap. I och med detta blir det aktuellt att lyfta fram att för våra 

bibliotekarierespondenter går allmänbildning och litteraturkunskap in i varandra och 

verkar vara svåra att separera. Vi anser det därför vara lämpligare att analysera och 

diskutera deras reflektioner kring litterär allmänbildning i kapitel 6.4.2 som behandlar 

de litterära kompetenserna. Gisela är egentligen den enda av våra 

bibliotekarierespondenter som påpekar att det finns en poäng i att bredda sin 

allmänbildning så att den sträcker sig förbi kulturområdet och in på mer specifika 

fackkunskaper. Hon menar att hon på så sätt kan förstå användarnas önskemål ännu 

bättre. Till hennes resonemang finner vi det adekvat att koppla såväl 

ämnesspecialistidentiteten som den sociala och affektiva identiteten. Grunden ligger i 

att hon har en bred kunskapsbas att stå på vid förmedlingsarbetet, men denna 

kunskapsbas innebär även att hon stärker sin förmåga att kunna möta användarna utifrån 

deras förutsättningar och särskilda intressen för att bistå med mer kompetent assistans. 

6.2.3 Jämförelser mellan respondentgrupperna 

Vanligtvis brukar användarna i vår undersökning till stor del utgå från sina egna behov 

när de talar om de förväntningar de har på bibliotekariernas kompetenser. En intressant 

iakttagelse i det här fallet är hur tydligt bibliotekarierna utgår från användarnas behov 

när de definierar vad allmänbildning är. I Ask och Johanssons magisteruppsats blir 

synen på allmänbildning betydligt bredare. Här talas om allt från att hänga med i vad 

som händer inom kultursfären till att ha ett finger på den samhälleliga pulsen samt ha 

kunskaper kring utbildningsfrågor. Däremellan ingår även en allmänbildning vad det 

gäller skön- och facklitteratur (Ask & Johansson 2008, s. 46). När våra intervjuade 

bibliotekarier talar om allmänbildning handlar resonemanget nästan uteslutande om en 

god litteratur- och kulturkännedom. Vi tolkar detta som att våra respondenter 

huvudsakligen utgår från användarnas behov, behov som vi utifrån det empiriska 

materialet kan se handlar väldigt mycket om just skönlitteratur. Användarna anlägger ett 

bredare perspektiv när de talar om allmänbildning. Även hos dessa finner man en 

förväntan på litterär allmänbildning, men de diskuterar snarare kring allmänbildning 

som en fristående kategori där de anser att bibliotekarien helt enkelt ska kunna väldigt 

mycket. Bibliotekarien Gisela är den enda av respondenterna som diskuterar att en 

större bildning kan hjälpa henne att skapa en förståelse av användarnas behov. 

Användarna för inte ett lika djuplodande resonemang och för dem verkar det vara en 

självklarhet att bibliotekarierna ska vara bildade för att kunna erbjuda dem hjälp. För 

Gisela är bildningen i hög grad knuten till hennes förmedlingsförmåga vilket i sin tur 

bidrar till att hon placerar in bildningskompetenser i en annan kontext än användarna. I 
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det här fallet kan vi som sagt se att användarnas förväntningar på bibliotekariernas 

bildning skiljer sig relativt mycket från det som bibliotekarierna själva anser att de bör 

ha med sig i form av allmänbildning.  

6.3 Organiseringskompetensen 

6.3.1 Användarnas förväntningar på organiseringskompetenser 

Fem av sex respondenter förväntar sig att bibliotekarierna ska ha kunskaper kring hur 

biblioteket och dess hyllor är organiserade. Peter och Lisen utgår från att bibliotekarien 

ska ha en organisatorisk överblick för att hålla ordning på biblioteket, att se till att 

utlåning och inlämning av böcker fungerar samt att materialet ställs upp på rätt 

hyllplats. Alva, Gunvor, men även Peter utgår mer från sina egna behov, alltså att de i 

jakten på en särskild bok snabbt ska kunna få hjälp då bibliotekarien har god kännedom 

kring var bibliotekets material befinner sig. Gunvor är aningen mer resonerande och 

anser att bibliotekariernas organiseringskompetenser gör att de kan tänka ett steg längre 

och därmed ha en uppfattning om var “försvunna” böcker kan ha hamnat. Den som vi 

anser skiljer sig från de andra respondenternas mer praktiska resonemang är Mimmi. 

Hon tycker, likt de andra, att bibliotekarien ska ha kännedom om var bibliotekets 

material finns, men anlägger även ett känslomässigt perspektiv där hon vill att 

bibliotekarierna ska förstå att klassificeringssystemet inte är helt självklart för henne 

som användare. Denna förståelse ska inte enbart ske på ett mentalt plan utan bör rent 

fysiskt ta sig uttryck i att bibliotekarierna följer med ut till hyllan och visar var 

materialet finns. I Jonsson och Svenssons magisteruppsats anser respondenterna att det 

ingår i bibliotekariernas arbetsuppgifter att hämta böcker på hyllan åt dem (Jonsson & 

Svensson 2002, s. 36). Vi ser i fallet med Mimmi en liknande önskan som dock grundar 

sig i ett annat resonemang. Där Jonsson och Svenssons respondenter i högre grad verkar 

utgå från ett renodlat servicetänk grundar sig Mimmis önskemål istället på en förväntad 

förståelse för henne och hennes förutsättningar. 
 

De förväntningar som användarna har på bibliotekariernas kunskaper kring hur 

bibliotekets samlingar är organiserade kan tydligt härledas till Øroms 

dokumentalistidentitet. För Alva, Peter och Gunvor grundar sig detta främst i att de ska 

få sina behov tillfredsställda i form av att böcker som efterfrågas ska kunna lokaliseras 

och lånas ut, medan Lisen och även Peter förväntar sig att bibliotekarierna ska kunna 

hålla ordning på biblioteket och dess material. I Mimmis fall anser vi att det även går att 

applicera den sociala och affektiva identiteten till hennes tankegångar. Dessa bygger 

som vi tidigare nämnt på en känslomässig förståelse för användarna samt deras behov 

och det är just en sådan förståelse som Mimmi förväntar sig finna hos bibliotekarierna. 

6.3.2 Bibliotekariernas beskrivningar av organiseringskompetensen 

Den enda av de bibliotekarier vi intervjuade som talar om vikten av att kunna navigera 

sig i biblioteket och veta var böckerna är placerade är Birgitta. Likt Mimmi tycker vi oss 

kunna koppla såväl dokumentalistidentiteten som den sociala och affektiva identiteten 

till hennes resonemang. Å ena sidan anser hon att de rent praktiska kunskaperna kring 

hur biblioteket är organiserat är viktiga, men talar i relation till dessa även om att hon är 

noggrann med att alltid följa med användaren till hyllan istället för att bara peka i rätt 

riktning. Vi anser att detta visar på en djupare förståelse kring att det som är självklart 

för henne som bibliotekarie inte behöver vara lika tydligt för användarna och att det 

därmed finns ett behov av fysisk guidning i biblioteksrummet. 
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6.3.3 Jämförelser mellan respondentgrupperna 

Vi finner det intressant att användarna nästan uteslutande ser på kunskaper kring 

bibliotekets organisering som en viktig kompetens medan endast en av bibliotekarierna 

berör ämnet. I Ask och Johanssons magisteruppsats resonerade 

bibliotekarierespondenterna kring vikten av att kunna SAB för att veta var böcker ska 

placeras på hyllorna samt hur informationen är ordnad överlag (Ask & Johansson 2008, 

s. 47). Man skulle kunna tro att de bibliotekarier vi intervjuat resonerar på samma sätt, 

men det är faktiskt bara Birgitta som lyfter frågan när hon talar om att det är viktigt för 

såväl henne som användarna att hon lätt kan orientera sig i biblioteksrummet. Vi tolkar 

detta som att organiseringen av biblioteket antagligen är en så självklar del av 

bibliotekariernas kunskaper att de själva inte reflekterar över den inneboende svårighet 

som vissa av användarna tycker sig se kring hur hyllornas innehåll är uppställt enligt 

SAB-systemet. Vi tycker oss se att när bibliotekarierna inte är uppmärksamma på den 

osäkerhet som användarna känner inför hylluppsättningen skapas en hierarkisk barriär 

mellan de båda grupperna som i förlängningen kan leda till att användarna känner sig 

obekväma med att närma sig bibliotekarierna med frågor kring var bibliotekets material 

är lokaliserat.  

6.4 Litterära kompetenser 

6.4.1 Användarnas förväntningar på litterära kompetenser 

När användarrespondenterna talar om litteratur blir det återigen tydligt för oss att de i 

stor utsträckning tar avstamp i sina egna behov. Werner som har ett stort intresse för 

facklitteratur menar att han inte har förväntningar på att bibliotekarierna ska ha en 

specialkompetens som motsvarar hans egen inom dessa intresseområden. Vi finner det 

intressant att Werner under intervjuns gång går utanför sina behov då han inte läser 

mycket skönlitteratur nu för tiden men ändå påpekar att han tycker att bibliotekarier ska 

ha en god litteraturkännedom för att kunna tillfredsställa de skönlitterära behov som 

finns hos användarna. Vi kan se tydliga likheter mellan Mimmi, Lisen och Gunvor när 

de talar om förväntningar på bibliotekariernas litterära kompetenser. De säger att de 

förväntar sig kunna få boktips och vi finner det tydligt att de menar att bibliotekarierna 

ska kunna mer än dem om litteratur. Gunvor säger detta uttryckligen medan Mimmi 

förklarar att hon vill att bibliotekarierna ska kunna tipsa om böcker som ligger lite 

utanför det hon själv tänker på. Vi kan också se likheter  mellan Lisen och Gunvor då de 

talar om en något fördjupad kunskap hos bibliotekarierna om olika författarskap. 

Mimmi berör inte detta med lika stor tydlighet som de andra men vi tolkar hennes 

önskan om att kunna bli tipsad om böcker som liknar den hon ursprungligen bett om 

som en förväntan på att bibliotekarierna ska kunna se likheter mellan författarskap och 

känna till hur de skriver. Dessa respondenters förväntningar på litterärt kompetenta 

bibliotekarier stämmer väl överens med vad den tidigare forskningen säger. Enligt Leek 

och Magnusson är en kunnig bibliotekarie någon som kan erbjuda handfasta boktips. I 

sin uppsats exemplifierar de med citat från sina intervjuer och där finns det 

förväntningar från användare som liknar de vi finner hos våra, nämligen på 

bibliotekariens förmåga att kunna förmedla det som ligger lite utanför vad som 

efterfrågas. Respondenterna förväntar sig även att få tips på författarskap som kan likna 

det som ursprungligen efterfrågats (Leek & Magnusson 2007, 36-37). 
 

Något vi finner intressant, och också något förvånande, är det faktum att Alva och Peter 

inte talar om några förväntningar om bibliotekariernas litterära kompetenser trots att 

boklån är det behov som till störst del ligger till grund för deras biblioteksanvändande. 

Peter anser att bibliotekarier bör ha en bred allmänbildning men kopplar inte denna 
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bildning till litteraturkunskaper. En förklaring till detta som vi finner i Peters 

resonemang är när han talar om att det viktiga i mötet med bibliotekarien inte är vilken 

bok som ska lokaliseras utan att bibliotekarierna uppmärksammar att det står en 

människa framför dem som vill bli förstådd. Enligt vår tolkning ser Peter en god 

allmänbildning som ett verktyg för att i första hand kunna nyttja den affektiva och 

sociala identitetens kompetenser och inte för att navigera sig genom litteraturen. Vi 

finner ett liknande resonemang hos Alva; även hon har överlag ett stort fokus på samma 

kompetenser i sina förväntningar. Precis som Peter nämner hon kunnighet och 

allmänbildning som en viktigt del av bibliotekariernas kompetenser men inte heller hon 

kopplar detta till litteratur. En möjlig förklaring till detta anser vi kunna vara det faktum 

att Alva oftast rådfrågar bibliotekarierna när det handlar om att lokalisera material hon 

redan vet finns på hyllorna och att hon överlag verkar vara relativt självgående i sin 

informationssökning. 
 

Då vi kopplar användarnas kompetensförväntningar till analysmodellens identiteter är 

det den kulturförmedlande och den upplevelseförmedlande vi anser oss finna 

beskrivningar av hos Werner, Lisen, Mimmi och Gunvor. I definitionen av dessa 

identiteter skiljs de åt av vilken inriktning de har då den kulturförmedlande ringar in 

mer ”värderad” litteratur och den upplevelseförmedlande mer populärkulturell dito. 

Respondenterna gör ingen uppdelning av litteratur då de beskriver sina tankar kring 

bibliotekariens kompetenser. Enligt oss talar de om denna kompetens som att de ska 

kunna få böcker förmedlade till sig oavsett vilken sorts litteratur det handlar om. De 

verkar efterfråga en bredd vilken vi anser ringas in av dessa två identiteter. Vi kan också 

se en koppling till den affektiva och sociala identiteten, och denna koppling finner vi 

tydligast hos Mimmi. Hon menar att hon gärna vill bli tipsad om böcker som ligger 

utanför det uppenbara, något vi menar enbart blir möjligt om bibliotekarierna har 

förstått vem hon är och vad hon är ute efter. 

6.4.2 Bibliotekariernas beskrivningar av litterära kompetenser 

Våra bibliotekarierespondenters intervjusvar påminner mycket om den tidigare 

forskning vi har redogjort för som handlar om bibliotekariers inställning till litterära 

kompetenser. Hurtig och Johansson beskriver i sin uppsats att deras respondenter 

värderar den litterära kunskapen högt och att den är viktig för att kunna ge boktips och 

förmedla (2004, s. 30). Precis som respondenterna i Asks och Johanssons undersökning 

(2008, s.45) menar våra respondenter att det är viktigt att hålla sig uppdaterad i vad som 

ges ut och att ha en bredd på sin litterära kompetens. Sams uttalande om att kunna allt 

från den smalaste poesin till de vanligaste deckarna anser vi ringa in detta väl. Som vi 

kan se i den tidigare forskningen handlar litteraturkompetenser inte enbart om att ha 

djupa kunskaper kring litteratur, utan även hur bibliotekarierna förmedlar denna till 

användarna (Almerud 2000, s. 27). Detta resonemang återkommer även i vårt empiriska 

material. Sam menar till exempel att en lyckad förmedling utmärks av en kombination 

av förmågan att kunna identifiera användarens behov och hans litterära kompetenser 

vilka underlättar hans navigerande i litteraturen. Han talar också om att han finner det 

tillfredsställande att kunna utmana användarna lite i sin förmedling och inte alltid ge 

dem det uppenbara, men detta först efter att verkligen ha förstått vad det är de är ute 

efter.  
 

De identiteter vi kan koppla till bibliotekariernas beskrivningar av de litterära 

kompetenserna är samma som de vi fann hos de fyra användarna. Det är den 

kulturförmedlande, den  upplevelseförmedlande samt den affektiva och sociala 

identiteten. 



31 
 

6.4.3 Jämförelse mellan respondentgrupperna 

Då vi jämför hur merparten av användarna beskriver sina förväntningar och hur 

bibliotekarierna beskriver sina kompetenser ser vi att det finns en stor samstämmighet. 

Bibliotekarierna gör, i likhet med användarna, ingen värderande uppdelning av olika 

litteraturtyper utan är tydliga med att det är en bred litterär kompetens som är viktig. 

Sam talar förvisso om smal poesi och populära deckare men vi uppfattade det snarare 

som ett exempel på bred kunskap än reflekterande kring kvalité. Vi kan också se 

likheter mellan användarnas önskan om att bibliotekarierna ska kunna mer än dem om 

litteratur och Sams resonemang om att kunna utmana användarna lite i den litteratur han 

rekommenderar till dem. Här ligger Mimmis och Sams intervjusvar väldigt nära 

varandra och Sams beskrivning av sina kompetenser motsvarar Mimmis förväntningar i 

stor utsträckning. Vi ser också stora likheter i hur de empatiska och sociala 

kompetenserna tar sig uttryck i de båda gruppernas intervjusvar. Det är tydligt att så väl 

användare som bibliotekarier menar att de litterära kompetenserna i en bibliotekskontext 

finns till för användarnas skull och det är först efter att ha förstått vad användarna är ute 

efter som litteraturkunskaperna fyller en adekvat funktion. Giselas resonemang om att 

leva sig in i användarna för att undvika att förmedla sådant hon själv är intresserad av 

anser vi ringa in detta väl. 
 

Vi menar att de båda gruppernas resonemang om de litterära kompetenserna och hur de 

nyttjas överlag ligger väldigt nära varandra. Detta understryks av att samma identiteter 

kunnat kopplas till de båda grupperna, men det vi finner mest intressant här är att de 

båda grupperna till stor del uttrycker sig på samma sätt. Användarrespondenterna har 

tydliga och reflekterande förväntningar på denna kompetens som visar på en fördjupad 

förståelse för hur bibliotekarierna bör nyttja dessa kompetenser i det förmedlande 

arbetet. I samband med detta resonemang anser vi det intressant att konstatera att det 

dock finns skillnader i hur de båda grupperna formulerar sina tankar om förmedling. 

Användarna talar om lyckad förmedling som att få sina behov tillfredsställda och om att 

få tips på böcker som kan tänkas passa dem utan att uttryckligen använda sig av ordet 

förmedling. Bibliotekarierna i sin tur använder ofta ordet förmedling och verkar med 

detta begrepp, enligt vår tolkning, syfta på samma saker som användarna. Vi anser att 

de båda respondentgrupperna tydligt synliggör den förmedlingskompetens som är 

aktuell i både den kulturförmedlande och den upplevelseförmedlande identiteten. 

6.5 Den sociala och affektiva identiteten 

Vi anser att den affektiva och sociala identiteten bör diskuteras i ett särskilt stycke då 

den löper som en röd tråd genom i stort sett samtliga delar av analysen och beskrivs av 

både användare och bibliotekarier som en viktig del av yrket.  
 

I de tidigare delarna av detta analysavsnitt framkommer det att både bibliotekariernas 

och användarnas resonemang kring IT-kompetenser, organiseringskompetenser och 

litterära kompetenser går att koppla till den affektiva och sociala identiteten. När vi ser 

till de resonemang som förekommer i relation till denna identitet blir det tydligt att de 

ofta handlar om lyhördhet samt bibliotekariernas förmåga att sätta sig in i och anpassa 

sitt förmedlingsarbete efter den individuella biblioteksanvändare som de möter. Våra 

respondenter, såväl användare som bibliotekarier, nämner enklare exempel på 

bemötande som att le och hälsa på användarna men det största fokuset ligger från båda 

håll på att sätta sig in i användaren och identifiera dennes behov.  Det som framkommer 

i vår undersökning får stöd av det Jonsson och Svensson kommer fram till i sin uppsats. 

I denna konstateras det att bibliotekarierna bör vara glada och serviceinriktade, men 

desto viktigare är att de kan läsa av användarnas skilda önskemål och möta dem utifrån 
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deras förutsättningar (Jonsson & Svensson 2002, s. 51). Det är intressant att se att denna 

slutsats går att koppla till både användarnas och bibliotekariernas utsagor. Det råder en 

tydlig samstämmighet hos de båda grupperna, både vad det gäller beskrivningar av de 

kompetenser som går att koppla till den affektiva och sociala identiteten samt värdet av 

att de används på rätt sätt. 
 

Den strävan som våra bibliotekarierespondenter har efter att i bemötandet leva sig in i 

och förstå den person de har framför sig tycker vi exemplifieras tydligast i ett av Peters 

resonemang. Till skillnad från de andra respondenterna ligger inte hans egentliga fokus 

på att nödvändigtvis få tag på just den boken han för stunden letar efter. Hans 

resonemang grundar sig i betydligt mer empatiska tankegångar där det viktiga för 

honom snarare handlar om att bibliotekarien uppmärksammar honom som en individ 

vilken uppsökt biblioteket med målet att få sina behov identifierade och efter detta 

hjälpas rent praktiskt. Detta önskemål om att bibliotekarien tillgängliggör sig och agerar 

intresserat återkommer även i Lisens resonemang. Hon menar att bibliotekarien bör titta 

upp och hälsa när hon kommer in på biblioteket för att visa att denna finns tillgänglig 

för henne som användare. Vi kan se tydliga paralleller mellan våra 

användarrespondenters resonemang och de som Mark Stover för i sin artikel The 

reference librarian as a non expert. Han menar att för att kunna ha användning av sin 

yrkeskunskap så måste bibliotekarierna först och främst ha en emotionell expertis för att 

referenssituationen ska bli lyckad (Stover 2004, s. 289). När Lisen, men framförallt 

Peter talar om att bli synligjorda av bibliotekarierna så utgår de först och främst från att 

den sociala och affektiva identitetens kompetenser ska vara synliga, medan de 

kompetenser som är knutna till bibliotekariens bildning och praktiska yrkeskunskaper 

kommer i andra hand.  
 

I detta analyskapitel har vi, som vi tidigare nämnt, utifrån intervjuerna med båda 

respondentgrupperna kunnat identifiera den affektiva och sociala identiteten i relation 

till ett flertal olika kompetenser. En förklaring till detta finner vi i uttalandet om att 

denna identitet är halva yrket. Både användarna och bibliotekarierna verkar mena att de 

skilda kompetenser som är aktuella i den yttre tjänsten inte fyller en funktion om de inte 

är anpassade efter varje enskild användares behov. Det är först efter att ha skapat en 

förståelse för vem användaren är och varför denna person befinner sig på biblioteket 

som de yrkesmässiga kompetenserna kan användas på ett adekvat sätt och det är först då 

de individuella användarnas kompetensförväntningar kan levas upp till.  
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7 Slutsatser och kritiska reflektioner 

Vi kommer här att presentera de slutsatser vi har kommit fram till genom att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Efter att slutsatserna presenterats resonerar vi kort om hur 

tillförlitligt vi finner vårt empiriska material. Vi lyfter också några kritiska reflektioner 

vi under arbetets gång haft om Anders Øroms bibliotekarieidentiteter. Därpå följer ett 

kort stycke om denna uppsats kunskapsanspråk samt några personliga reflektioner om 

vad vi tar med oss från arbetet med vår uppsats. Kapitlet avslutas med förslag på vad 

vidare forskning inom vårt valda ämne kan behandla. 

7.1 Hur beskriver användarna bibliotekariernas kompetenser? 

När användarna beskriver bibliotekariernas kompetenser har vi identifierat att de främst 

utgår från sina egna behov. Även om användarna under intervjuerna aldrig explicit 

nämner begreppet förmedlingsarbete så finns det en förväntan på att bibliotekarierna bör 

ha en bred kunskap när det kommer till litteratur. De bör kunna anpassa sitt 

förmedlingsarbete utifrån en förståelse för användarnas preferenser vilket bidrar till att 

de kan erbjuda dem boktips som passar deras smak, men som även ligger utanför vad de 

vanligtvis själva skulle välja. Användarna resonerar på liknande vis när det handlar om 

bibliotekariernas IT- och organiseringskunskaper. Det grundläggande är att 

bibliotekarierna ska kunna identifiera användarnas behov och förutsättningar för att 

sedan utifrån dessa bistå med sitt tekniska och organisatoriska kunnande och erbjuda 

dem hjälp som är anpassad efter de individuella behoven. Den enda gång som 

användarna inte kopplar affektiva och sociala tankegångar till sina resonemang är när de 

talar om en allmänbildning som är bredare och inkluderar mer än endast 

litteraturkunskaper. 
 

Som vi har kunnat se är förväntningarna på de kompetenser som bidrar till att 

bibliotekarierna kan skapa en förståelse för användarnas förutsättningar grundläggande 

för att de i nästa skede ska kunna använda sina mer praktiska kunskaper vid 

tillfredsställande av deras behov. Det finns alltså en förväntan på att dessa kompetenser 

bör vara djupare än att bara le och vara trevlig, användarna menar att de bör grunda sig i 

en förståelse för personen som bibliotekarierna har framför sig. 

7.2 Hur beskriver bibliotekarierna sina egna kompetenser? 

När bibliotekarierna beskriver sina kompetenser utgår de både från sina egna och 

användarnas behov. Tydligast blir deras egna behov då de talar om IT-kompetensen i 

relation till informationssökning. I denna situation behöver de goda IT-kunskaper för att 

bland annat kunna utföra effektiva och adekvata informationssökningar. I övrigt 

beskriver de sina kompetenser ur ett användarperspektiv. Litteraturkunskaper, bildning 

och den reflektion som handlar om organiseringskompetensen beskrivs alla som viktiga 

för att tillgodose användarnas behov. 
 

Bibliotekarierna menar att de kompetenser som knyter an till den sociala förmågan samt 

förståelsen av användarnas förutsättningar och behov utgör halva yrket. Det är först 

efter att ha förstått vem användaren framför dem är som de kan arbeta med att 

tillfredsställa deras behov med hjälp av övriga kompetenser.  
 

Under intervjuerna lyfter respondenterna överlag samma kompetenser och för 

reflekterande samtal kring dessa. Undantagen är att endast en av bibliotekarierna 

diskuterar organiseringskompetensen och i frågan om allmänbildning och 
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specialkompetenser är det endast Gisela som för ett resonemang kring att dessa bör ha 

ett större omfång än enbart litterär allmänbildning.  

7.3 Hur relaterar biblioteksanvändarnas kompetensförväntningar till 

bibliotekariernas beskrivningar av sina kompetenser? 

Vi anser att båda respondentgrupper till stor del talar om samma kompetensområden. 

När förväntningarna från användarna inte motsvaras av bibliotekariernas beskrivningar 

menar vi att detta kan bero på att de till viss del identifierar skilda användningsområden 

för kompetensen.  
 

Användarnas och bibliotekariernas resonemang om IT-kompetensen liknar i viss 

utsträckning varandra. Båda respondentgruppers resonemang kan härledas till den 

informationsförmedlande identiteten. Det som skiljer dem åt är att 

bibliotekarierespondenternas kompetensbeskrivningar kopplas till den 

kulturförmedlande och den upplevelseförmedlande identiteten medan användarnas 

förväntningar sammanlänkas med den affektiva och sociala identiteten. Bibliotekarierna 

lägger större fokus på IT-kompetens som en tillgång vid informationssökningar medan 

vissa av användarna vill att den tekniska information eller de tekniska 

förmedlingssystem som erbjuds dem ska vara anpassade efter deras förutsättningar och 

behov. 
 

Vid bägge respondentgruppers resonemang kring allmänbildning och 

specialkompetenser blir det tydligt att det är användarnas behov de utgår från. Tre av 

bibliotekarierna har stort fokus på litterära kunskaper när de talar om allmänbildning 

och specialkompetenser. I vårt empiriska material kan vi se att skönlitteratur är en stor 

anledning till att användarna tar sig till biblioteket och vi tror att bibliotekarierna är 

medvetna om detta och därför fokuserar på kunskaper om skönlitteratur. Bibliotekarien 

Gisela och användarrespondenterna för dock liknande resonemang om specialkunskaper 

och allmänbildning. De placerar in dessa i ett större perspektiv och talar om att kunna en 

hel del inom många ämnesområden. Till användarnas resonemang kan vi koppla 

ämnesspecialistidentiteten. Giselas beskrivningar av sina kompetenser kan även de 

härledas till ämnesspecialistidentiteten, men också till den affektiva och sociala 

identiteten. Vi gör detta då hon, till skillnad från användarna, menar att en god bildning 

kan vara en väg till att lättare identifiera deras behov. 
 

Användarna efterfrågar i hög grad att bibliotekarierna ska vara kompetenta nog att guida 

dem på biblioteket då mediernas fysiska placering i rummet uppfattas som svår att 

förstå. Med undantag för en av bibliotekarierespondenterna reflekterar dessa inte kring 

de organisatoriska kompetenserna. Vi menar att detta är en följd av att denna kompetens 

är en så självklar del av deras arbetsuppgifter att de inte ser på den som en specifik 

yrkeskompetens. Vi kan således länka dokumentalistidentiteten samt den sociala och 

affektiva identiteten till användarrespondenternas resonemang. Birgitta är den enda av 

bibliotekarierna som diskuterar organiseringskompetensen och till hennes resonemang 

kan vi koppla dokumentalistidentiteten. Även den affektiva och sociala identiteten blir 

aktuell då Birgitta uttrycker en förståelse för att det inte är lika självklart för användarna 

som för henne att hitta rätt bland hyllorna. Även om vi kan härleda samma identiteter 

till båda respondentgruppers utsagor om organiseringskompetenser finner vi det viktigt 

att poängtera att enbart en av bibliotekarierna uttalade sig om denna kompetens. 
 

De kompetenser som det verkligen råder konsensus kring mellan våra 

respondentgrupper är de  litterära samt de som ingår i den sociala och affektiva 
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identiteten. Bibliotekarierna anser att de bör ha en god litterär bildning vilken de har 

användning av vid förmedling av litteratur till användarna. Användarna i sin tur hyser 

en liknande förväntan då de tycker att bibliotekarierna ska vara tillräckligt litterärt 

bevandrade för att kunna bidra med, för dem, utmanande och intressanta boktips. Vi 

kopplar den kulturförmedlande, den upplevelseförmedlande samt den sociala och 

affektiva identiteten till både de förväntningar användarna har på bibliotekariernas 

litterära kompetenser samt de uppfattningar som bibliotekarierna själva uttrycker kring 

samma kompetenser.  
 

När våra respondenter diskuterar kompetenser som ingår i den sociala och affektiva 

identiteten grundar sig dessa i en överenskommelse kring att alla möten som äger rum 

på biblioteket börjar med att det från bibliotekariernas sida finns en förmåga att förstå 

de behov som personen de möter har. Användarna förväntar sig att denna förståelse ska 

finnas för att de ska bli förstådda och på så vis få sina behov tillfredsställda och 

bibliotekarierna menar att dessa kompetenser mer eller mindre utgör halva jobbet. 
 

Vi anser att användarnas sammanslagna förväntningar relaterar relativt bra till hur 

bibliotekarierna beskriver sina kompetenser. Vi kan konstatera att de båda 

respondentgrupperna, med enstaka undantag, utgår från användarnas behov. Eftersom 

bibliotekarierna relaterar sina kompetenser till bibliotekets alla användare fångar de upp 

hela denna grupps behov när de talar om sina kompetenser. Vi anser detta vara en 

förklaring till varför de enskilda bibliotekariernas intervjuer visar på en bredd när de 

beskriver vilka kompetenser de anser sig besitta. De enskilda användarna utgår till 

största del från sina egna behov när de talar om vilka kompetenser de har förväntningar 

på. Vi menar att detta är en anledning till att de enskilda användarrespondenterna inte 

berör alla de kompetenser som bibliotekarierna beskriver att de har i denna 

undersökning. Detta betyder att om vi ser till användarrespondenterna en och en 

motsvarar deras förväntningar enbart delar av bibliotekariernas beskrivningar. Sett till 

användarrespondenternas förväntningar sammanslaget motsvarar de dock 

bibliotekariernas beskrivningar av sina kompetenser i stor utsträckning, även om de, 

som vi tidigare i detta avsnitt påpekade, identifierar skilda användningsområden för 

vissa kompetenser. Dessa skilda användningsområden har vi kunnat identifiera då vi vid 

analysen har kunnat koppla respondentgruppernas utsagor kring samma kompetenser till 

olika identiteter i analysmodellen. 

7.4 Reflektioner kring metodval och analysmodell 

Vi har under arbetet med denna uppsats identifierat ett antal faktorer som kan tänkas 

påverka hur stor tillförlitligheten är i vårt empiriska material samt hur väl analysen av 

detta material har kunnat utföras. I följande stycken diskuteras dessa faktorer samt 

vilken effekt de kan tänkas ha haft på uppsatsens tillförlitlighet. 
 

I avsnitt 3.2 identifierar vi en problematik som handlar om huruvida användarna kan 

identifiera de utbildade bibliotekarierna bland all personal som kan tänkas röra sig på 

biblioteket i form av till exempel assistenter och praktikanter. Vi kan fortfarande inte 

med säkerhet påstå att användarrespondenterna medvetet uttalar sig om utbildade 

bibliotekarier. Ser vi till den empiri som intervjuerna producerade menar vi dock att 

användarna till största del uttalar sig om kompetenser som vi anser vara aktuella vid den 

utbildade bibliotekariens yttre tjänst. Detta påstående anser vi styrkas av det faktum att 

bibliotekarierna talade om samma kompetenser som användarna. Att användarna är 

vana biblioteksbesökare kan ha färgat deras redogörelser då de troligen besöker fler än 

endast ett bibliotek. Det finns alltså en risk att utsagor som dök upp under intervjuernas 
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gång kan ha behandlat eller färgats av besök vid andra biblioteksfilialer. För att 

minimera risken att få svar som handlade om andra bibliotek gjorde vi vid intervjuernas 

början det klart för respondenterna att frågorna rörde det för undersökningen aktuella 

biblioteket.  
 

I avsnitt 3.3 nämner vi att vi ansträngde oss för att inte låta vår förförståelse inom ämnet 

styra användarrespondenterna och färga deras svar under intervjuerna. Vi tror oss i stor 

utsträckning ha lyckats med detta då det är tydligt att användarintervjuerna skiljer sig åt 

från varandra och att de alla utgår från sina egna behov under samtalen. Att intervjuerna 

är relativt korta menar vi styrker detta resonemang. Hade vi aktivt styrt samtalen mot 

alla de kompetenser vi ville prata om hade vi antagligen kunnat få respondenterna att 

även resonera kring de som inte svarar mot deras behov och på så sätt slutat upp med 

längre intervjuer. 
 

Vårt beslut att utföra användarnas intervjuer på biblioteket kan ha påverkat hur dessa 

respondenter formulerade sina intervjusvar. Vi lyfter i analysavsnitt 6.2.1 detta som en 

potentiell orsak till varför våra respondenter uttrycker sig mer ödmjukt om 

bibliotekariers specialkunskap och allmänbildning än vad som framkommer i annan 

forskning. Det finns en risk att fler av respondenternas uttalanden kan vara färgade av 

vårt val av intervjuplats. Vi har dock inte kunnat identifiera fler tydliga exempel än det 

vi uppmärksammar i analyskapitlet. Vi anser detta vara en indikation på att vårt 

empiriska material är tillförlitligt, men vill poängtera att vi ej kan hävda detta med 

säkerhet. 
 

Utifrån vad vi fann i den tidigare forskningen identifierade vi tidigt i uppsatsprocessen 

att Anders Øroms modell fokuserar på de praktiska yrkeskompetenserna. Detta betyder 

att hans modell inte fångar upp de bakomliggande känslobetonade och sociala 

kompetenserna vilka gör det möjligt för bibliotekarierna att i nästa skede arbeta med 

sina praktiska kompetenser. Då vi misstänkte att ett resonemang liknande de vi 

identifierat i den tidigare forskningen skulle föras även i de intervjuer vi planerade att 

utföra valde vi att lyfta in Per-Erik Ellströms diskussion kring affektiva och sociala 

kompetenser som en identitet i vår analysmodell. I vår analys och de slutsatser vi kunde 

dra från denna framkommer det tydligt att så väl användarnas förväntningar samt 

bibliotekariernas beskrivningar av sina kompetenser ofta kunde kopplas till den 

affektiva och sociala identiteten. Grundat på detta resonemang anser vi att Øroms 

modell skulle tjäna på att uppmärksamma de kompetenser som ingår i den affektiva och 

sociala identiteten vilka framhålls som viktiga i både vår undersökning och i den 

tidigare forskning vi har tagit del av under arbetets gång. Vi menar att analysen av vårt 

empiriska material hade varit svår att genomföra om vi inte hade valt att bygga ut 

Øroms modell med den affektiva och sociala identiteten. 

7.5 Uppsatsens kunskapsanspråk och personliga reflektioner 

Med en färdig uppsats i ryggen anser vi det vara intressant med en kort reflektion kring 

våra slutsatser. Vår kvalitativa metodologiska ansats gör att vi ej kan dra några generella 

slutsatser. Det vi vet är vad sex vuxna, vana biblioteksanvändare har för förväntningar 

på de kompetenser som är aktuella i fyra bibliotekariers yttre tjänst. Baserat på det 

faktum att samtliga användare så tydligt utgår från sina egna behov då de talar om 

förväntningarna vågar vi oss dock på en gissning att detta kan vara en vanlig ingång till 

förväntningar även hos andra användare.  
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Vi anser det vara spännande och upplyftande att våra användarrespondenter har tydliga 

förväntningar på bibliotekarierna och att de under intervjuerna verkligen reflekterade på 

djupet kring dessa. Vi uppfattade tydligt att de alla har höga tankar om bibliotekarier 

och att de uppskattar den kompetenta hjälp de kan få av dem. På ett personligt plan 

tycker vi att det var väldigt givande att samtala med biblioteksanvändare kring denna 

uppsats syfte. Vi är båda vana vid att möta biblioteksanvändare i bibliotekarierollen då 

vi befinner oss bakom lånedisken, men de möten vi har fått uppleva i och med arbetet 

med denna uppsats har givit oss en helt annan sorts inblick i vad som får användarna att 

besöka biblioteket samt vad de förväntar sig att vi ska kunna hjälpa dem med i vår 

yrkesroll. 

7.6 Förslag på vidare forskning 

Vi skriver i kapitel 1.1 att en insyn i hur biblioteksanvändare ser på bibliotekariers 

kompetenser är viktig för att se hur bibliotekets samhälleliga funktion nyttjas av 

allmänheten. Ett förslag på vidare forskning är därför att bredda undersökningen och på 

så vis få en ännu djupare förståelse för hur biblioteken nyttjas av allmänheten. Vi tycker 

det skulle vara intressant att utöka undersökningen med ett större antal respondenter för 

att på så vis erhålla ett bredare perspektiv på de förväntade kompetenserna. I relation till 

detta anser vi att det kunde vara spännande att studera en grupp som inte är vana 

biblioteksbesökare eller rentav icke-användare för att se om deras 

kompetensförväntningar skiljer sig från de mer vana biblioteksanvändarna. Det skulle 

också vara intressant att se denna vidare forskning välja en annan metodologisk 

utgångspunkt än den semistrukturerade intervjun. Vi anser att intervjuer utförda med 

fokusgrupper skulle vara spännande att använda sig av för att se hur användargrupper 

reflekterar kring kompetenser då de har möjlighet att samtala med varandra och ta del 

av andra personers behov. Även en longitudinell studie skulle vara intressant att utföra 

för att se hur förväntningar kan tänkas förändras hos en användargrupp som över en 

längre tid får reflektera över liknande frågor som ligger till grund för vår studie. 

Slutligen föreslår vi att en komparativ studie mellan två eller fler bibliotek ytterligare 

skulle kunna ringa in de förväntningar på kompetenser som användarna anser vara 

relevanta. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjuguide - Användare 

1. Inledande frågor 

Hur ofta besöker du det här biblioteket? 

Vad gör du när du vistas på det här biblioteket? 

  

2. Yrkesmässiga kompetenser 

Vad har du för behov som biblioteksbesökare? 

När du ber bibliotekarien om hjälp, vad brukar det då röra sig om då? 

Vad förväntar du dig att bibliotekarierna här skulle kunna hjälpa dig med? 

Vad tror du att bibliotekarierna här inte kan hjälpa dig med? 

Är du nöjd med den service du får här? Varför/Varför inte? 

Vad tror du ingår i bibliotekariernas arbetsuppgifter här? 

  

3. Sociala- och pedagogiska kompetenser 

Hur tycker du att bibliotekarierna ska bemöta dig? 

 

4. Deskriptiva frågor 

Berätta om en situation när bibliotekarierna levt upp till dina förväntningar. 

Berätta om en situation då bibliotekarierna ej levt upp till dina förväntningar. 

Beskriv vilka kompetenser du tycker du att den utmärkta bibliotekarien ska ha? 
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Bilaga 2  

Intervjuguide – Bibliotekarier 

1. Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 

Vad har du för utbildning? Har du studerat något utöver bibliotekarieutbildningen? 

Arbetar du mot någon särskild målgrupp? 

Hur mycket yttre tjänst har du i veckan? 

  

2. Arbetsuppgifter - Yrkesmässiga kompetenser 

Vad är bibliotekariekompetenser enligt dig vid mötet med användare? Varför är dessa 

viktiga? 

Beskriv vad som ingår i den yttre tjänstens arbetsuppgifter. 

Vad anser du är viktigt att kunna i mötet med biblioteksanvändarna? Varför är detta 

viktigt att kunna? 

Vad för sorts service ger du användarna? 

Finns det kompetenser du skulle vilja utveckla mer? Varför? 

Vad krävs det av dig som bibliotekarie vid mötet med användarna? 

  

3. Sociala/Pedagogiska kompetenser 

Diskuterar ni något inom arbetsgruppen om sociala kompetenser eller bemötande? 

Om ja, hur går diskussionerna och varför är dessa viktiga? Om nej - varför tror du det 

diskuteras så sällan/inte alls?  

Varför är det viktigt hur man bemöter olika besökare/låntagare? 

Hur anser du att du får använda dig av pedagogiska kunskaper under arbetsdagens yttre 

tjänstgöring? Exemplifiera gärna. 
  

4. Deskriptiva frågor 

Berätta om en situation då du känt att du har levt upp till användarnas förväntningar. 

Berätta om en situation då du känt att du inte levt upp till användarnas förväntningar. 

Beskriv vilka kompetenser du tycker att du bör besitta för att kunna arbeta som en 

utmärkt bibliotekarie. 
 

5. Övriga övergripande 

Finns det några kunskaper som du har och tycker är viktiga i det yttre arbetet  som du 

har fått utanför bibliotekarieutbildningen? 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


