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Bakgrund 
I december 2017 fick Kungliga biblioteket i uppdrag att “under 2018–2020 
nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala 
biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder. Satsningen 
innebär i sin tur att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning 
av landets folkbibliotekarier för en digital kunskapshöjning” (Kulturdepartementet, 
2017, s. 1). Denna satsning resulterade i projektet Digitalt först med användaren i 
fokus, ofta förkortat Digitalt först - i den här rapporten använder vi oss av denna 
förkortning. Projektet bör inte förväxlas med regeringens program för digitalisering 
av den offentliga sektorn som genomförts mellan 2015 och 2018, och som också 
kallats “Digitalt Först” (Regeringskansliet, i.u). Uppdraget och projektet innehåller 
en förväntan att det i folkbibliotekariernas roll ingår att bilda och utbilda 
allmänheten i olika aspekter av digital kompetens.  
 
Forskare vid Bibliotekshögskolan (Högskolan i Borås) har följt projektet från 
augusti 2018 till augusti 2019 i syfte att nå ökad förståelse och kunskap om svenska 
folkbibliotekariers förväntningar och uppfattningar, dels om yrkesgruppens digitala 
kompetenser idag, dels om kompetensutvecklingsinsatserna inom ramen för 
Digitalt först, i relation till professionens syn på folkbibliotekets roll i ett digitalt 
samhälle.  Medan ett primärt intresse har varit att dokumentera, analysera och stödja 
den satsning som görs inom ramen för projektet har forskarlaget också varit måna 
om att anlägga ett kritiskt perspektiv och därigenom bidra till att informera, utmana 
och sporra det fortsatta arbetet. Studien har utgått från följande forskningsfrågor: 
 

●  Hur förhåller sig folkbibliotekarier i Sverige till uppdraget att främja 
digitala kompetenser hos medborgarna? 

●  Hur resonerar folkbibliotekarier kring vilka digitala kompetenser de 
själva har och behöver för att utföra sitt arbete? Varför? 

●  Vilka förväntningar har folkbibliotekarier på Digitalt först? 

Forskargruppen har huvudsakligen skapat sin empiri genom intervjuer med och 
observationer av bibliotekspersonal vid folkbibliotek i fyra regioner under våren 
2019 och analyserat den med stöd i en kombination av professionsteoretiska, 
sociotekniska och institutionella ansatser. Både skapandet av empiri och 
analysen har genomsyrats av ett sociokulturellt perspektiv som betonar samspel, 
deltagande och kontext.  
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Tidigare forskning och teoretisk 
vinkling/ram 
I den tidigare folkbiblioteksforskningen finns många exempel på hur folkbibliotek 
har förhållit sig till de behov, möjligheter och utmaningar som har uppstått i takt 
med den digitala utvecklingen (se t.ex. Hansson, 2010; Conrad, 2013; Lindberg, 
2012). Samtidigt lyfts i folkbiblioteksforskningen fram att det inte är självklart vilka 
digitala tjänster som folkbibliotek ska erbjuda och därmed vilka kompetenser som 
folkbibliotekarier förväntas ha (jämför Kronqvist-Berg, 2014). Begreppet digitala 
tjänster är mångtydigt (se Buchanan & McMenemy, 2010; Gould & Gomez, 2010) 
och innefattar tjänster som kan sträcka sig från att bibliotekarier bistår användare i 
det fysiska biblioteksrummet med informationssökning online (se t.ex. Sigler et al., 
2011) till att användare deltar i digitala aktiviteter och interagerar digitalt med såväl 
bibliotekarier som andra biblioteksanvändare (se t.ex. Balling, Alsted Henrichsen 
& Skouvig, 2008; Mon, 2012). Därmed kan folkbibliotekariers upplevda 
kompetensbehov skifta beroende på hur de ser på vilka tjänster som förväntas 
erbjudas och vilken roll som folkbiblioteket förväntas inta i samhället. 
Folkbibliotekarier har valt att profilera sin verksamhet bland annat beroende på hur 
de lokala behoven uppfattas. Profileringen anknyter till grundläggande 
ställningstaganden inom bibliotekarieprofessionen när det gäller bibliotekariers 
relation till användarna och bibliotekets identitet.  

Studiens analytiska ramverk utgörs i huvudsak av bidrag från tre källor, närmare 
bestämt professionsteori och pragmatisk institutionell teori som betraktas ur ett 
sociotekniskt perspektiv. Med gemensamma grundantaganden om samhällets, 
teknikens och kunskapens sociala beskaffenhet, hjälper oss dessa tre perspektiv att 
undersöka olika aspekter av våra frågeställningar. I det följande presenteras de 
analytiska influenserna närmare, för att sedan mynna ut i de analysverktyg som har 
använts i studien. 

 
Förhållningssätt till teknik och det digitala 
Vår studie syftar främst till att nå större kunskap om folkbibliotekariers förståelse 
och uppfattningar kring, å ena sidan, den egna digitala kompetensen och, å andra 
sidan, arbetet för medborgarnas digitala kompetenshöjning. För att kunna närma 
oss ämnet behöver vi förhålla oss till de intensivt använda, men sällan klart 
definierade, begreppen digitalisering och digital kompetens. Wiebe Bijker (2006) 
uppehåller sig vid frågan om vad som egentligen avses med uttrycket teknik, 
förvisso på en mer generell nivå, men principen förefaller giltig även för den 
digitala tekniken. Han talar då om tre förekommande betydelser, nämligen teknik 
som artefakter, teknik som aktiviteter och teknik som kunskap. Utan att fördjupa 
oss närmare i de olika aspekterna här, kan Bijkers treklöver ändå illustrera vår 
poäng - att begrepp som teknik och digitalisering har flera förekommande 
konnotationer, och att de olika synsätten är en sorts grundförutsättning för vår 
undersökning. En vid repertoar av definitioner ryms sannolikt även i vårt 
studieobjekt, och resultatet av undersökningen kan därför inte förmodas ge enhetlig 
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eller samstämmig bild av vad digitalisering “egentligen är” för landets 
folkbibliotekarier. Detta är i sig inte något problem för studien (möjligen i 
bibliotekariernas dagliga arbete) utan sätten som informanterna talar om det digitala 
på blir snarast att betrakta som intressanta delar av studiens resultat. Av den 
anledningen presenterar vi heller inte någon bestämd arbetsdefinition för begreppen 
digitalisering och digital kompetens1 - deras användning öppnas istället upp för 
empirisk belysning.  

För att ändå kunna diskutera fenomenet digitalisering på ett kritiskt undersökande 
sätt anlägger vi ett sociotekniskt perspektiv baserat på socialkonstruktionistisk 
forskning om teknikens roll och formande i en social kontext. Den sociala 
kontexten utgörs här av folkbibliotekariers yrkespraktik och dess omvärld. Vårt 
perspektiv är inspirerat av tidigare analyser av hur teknik - genom ord och handling 
- ges mening i olika sociala sammanhang. Bijker (2006) beskriver exempelvis den 
teknikdeterminism som är höggradigt närvarande i debatten, och som kommer till 
uttryck i normativa föreställningar om tekniken som en mer eller mindre obeveklig 
kraft i samhällsutvecklingen. Bijker ser faror i den ödesmättade determinismen och 
anför goda argument för ett alternativt, konstruktivistiskt synsätt på teknikens 
beskaffenhet och roll. Med det konstruktivistiska synsättet framhåller han vikten av 
att i högre grad placera initiativet till utveckling hos mänskliga aktörer - att göra 
tekniken till föremål för politik och mänsklig styrning.    

Vi bygger också vidare på en tidigare empirisk studie av Lindberg (2012) som visat 
hur olika synsätt på teknik kommit till uttryck i debattexter om folkbibliotekariers 
arbete och redskap under det senaste decenniet. I en modell som sammanfattar 
huvuddragen i Lindbergs studie tar vi här särskilt fasta på föreställningar om vem 
som för och följer i relationen profession - teknik, och även de diskurser kring ny 
teknik som framträder i Lindbergs analys. Det teknikdeterministiska synsättet på 
teknik kommer där till uttryck i “Tåget-går-logiken” - det vill säga en föreställning 
om tekniken som en obeveklig kraft som antingen kräver anslutning och acceptans 
(Missa inte tåget!) eller som man bör rädda sig undan (Varning för tåget!). De mer 
konstruktivistiska förhållningssätten kommer till uttryck i en mer instrumentalistisk 
metafor, nämligen “vägvalslogiken” där tåget betraktas som ett medel för resans 
mål (Välj destination och tåg!). Här har Lindbergs modell anpassats för den aktuella 
studien genom ett införlivande av professionsbegreppet.  

  

                                                 
1 För aktuella etablerade definitioner på området se Digital kompetens på 
www.regeringen.se  eller - för en ingående, språkligt inriktad analys - Hallpers 
(2019). 

http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/
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  TÅGET-GÅR-LOGIKEN VÄGVALSLOGIKEN 

Syn på teknik Deterministisk Konstruktivistisk 

Relationen 
människa -  
teknik 

Tekniken styr utvecklingen som 
människor har att förhålla sig till 

Människor styr utvecklingen och 
väljer redskap och 
användningsområden 

Relationen 
profession -
teknik 

Tekniken som autonom kraft – 
professionens roll reaktiv 

Teknik som professionellt objekt – 
professionens roll (pro)aktiv 

Diskurser 
kring ny 
teknik 

OPTIMISTISK 
  
-Missa inte 
tåget! 

SKEPTISK 
  
-Varning för 
tåget! 

SELEKTIV/ 
INSTRUMENTALISTISK 
  
-Välj destination och tåg! 
  

Tabell 1. Logiker kring ny teknik; relationerna människa – profession – teknik  
(efter Lindberg 2012) 

 
Folkbibliotekarier som professionell grupp  
Vi har utgått från en vid definition av folkbibliotekarier som “anställda vid 
folkbibliotek” som stämmer överens med målgruppen för projektet Digitalt först:s 
utbildningsinsatser. I den gruppen ingår huvudsakligen, men inte endast, 
bibliotekarier som har genomgått en utbildning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Folkbibliotekarier betraktas i studien som en delgrupp 
inom den samlade bibliotekarieprofessionen. För att närma sig frågan om hur 
folkbibliotekarier resonerar om och förhåller sig till den egna kompetensen och 
arbetet finns det anledning att beakta gruppens framväxt och 
professionaliseringsprocess under det gångna seklet (se Lindberg, 2012).  Flera 
samverkande faktorer har bidragit till att forma och stärka professionen över tid, 
såsom den gemensamma yrkesorganisationen, de yrkesetiska riktlinjerna, den 
gemensamma facktidskriften Biblioteksbladet, och - inte minst - den sedan 1993 
akademiska och professionsförberedande utbildningen inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap.  
 
Professioners roll och ställning i samhället har historiskt främst studerats inom 
sociologin, men i anslutning till framväxten av en ny typ av professioner i 
efterkrigstidens välfärdssamhälle, märks en utveckling där nya grupper, i kraft av 
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akademisering och ämnesutveckling, bedriver forskning om den egna professionen 
(jfr Nolin, 2008). Bland dessa så kallade välfärdsprofessioner (jfr Brante, 2009) 
framstår bibliotekarier som ett intressant exempel. I tidigare studier framkommer 
ofta olika synsätt på den egna professionella kunskapen och kompetensen inom 
gruppen, vilket ibland kan ge ett splittrat eller ambivalent intryckt. Ambivalensen 
handlar sannolikt mindre om vad man som bibliotekarie faktiskt har för 
arbetsuppgifter, än om skillnader i hur det professionella inslaget i arbetet uppfattas 
och får konsekvenser för självbilden och olika förhållningssätt inom gruppen. 
Bibliotekarieyrket präglas ju delvis av sin äldre historia med förekommande 
uppfattningar om yrket som en sorts kall i folkbildningens och den goda ordningens 
namn. Samtidigt förekommer idag helt andra synsätt, där folkbibliotekariens 
kunnande förstås som professionell expertis inom exempelvis informationssökning, 
litteraturkännedom och förmedling (Lindberg, 2015). Att tillhöra en 
välfärdsprofession handlar i praktiken om att både individuellt och kollektivt agera 
inom den här typen av spänningsfält med proaktivt orienterade medlemmar 
tillsammans med mer reaktiva. En proaktiv hållning kopplas här till större anspråk 
på expertis och autonomi gentemot yttre styrning av arbetet. Med ett sådant 
förhållningssätt blir det också eftersträvansvärt att inom den professionella gruppen 
både definiera arbetets centrala problem och utforma deras lösningar, medan ett 
mer reaktivt inriktat förhållningssätt orienteras mot skicklighet och följsamhet i 
utförandet av givna arbetsuppgifter (jfr Brante, 2009). 
 
I tidigare biblioteks- och informationsvetenskapliga studier framgår hur ny teknik 
ofta utmanat och ofta berikat bibliotekarieprofessionen, bland annat vid 
folkbiblioteken (t.ex. Lindberg, 2012). Föremålen skiftar men relationen mellan 
professionen och ny teknik är ständigt aktuell - en relation som rymmer såväl hot 
som löften. Förändringstakten på teknikområdet är hög, och i linje med samhällets 
framstegsinriktade logik har professionen ofta agerat framsynt och nyfiket i 
förhållande till nya arbetsredskap och medier. Under 1980-talets datoriseringsvåg 
låg exempelvis landets folkbibliotek i framkant, och bibliotekariernas expertis inom 
kunskapsorganisation visade sig särskilt användbar vid realiseringen av det så 
kallade informationsuppdraget som ålades biblioteken (Lindberg 2012). Den nya 
tekniken kan i sådana fall sägas ha utgjort en hävstång för folkbibliotekariers 
professionella intressen och strävanden.  
 
Fenomenet digitalisering har över tid fått stort inflytande över samhällets olika 
institutioner, globalt som nationellt. Det märks inte minst i folkbibliotekens arbete 
där det digitala imperativet fått genklang i såväl retorik som praktik (jfr Hallpers 
2019, s. 1). Den nationella satsningen Digitalt först och dess biblioteksspecifika 
lillasyster “...med användaren i centrum” kan betraktas som ett tydligt uttryck för 
det. Men där tidigare studier visat att professionen stärkts av exempelvis 1980-talets 
informationsuppdrag och datoriseringsvåg (Lindberg, 2012), har förutsättningarna 
förändrats ifråga om folkbibliotekariers roll och kompetens i relation till 
digitalisering. Bibliotekens resurser är nu relativt små i jämförelse med 
mediemarknadens kommersiella aktörer, och såväl bibliotekarier som övriga 
medborgare anses idag behöva stärka sin digitala kompetens.  
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I den analys som görs inom studiens ramar tar forskarlaget främst stöd i 
professionsteorin för att förstå vad som händer i mötet mellan ett initiativ som 
Digitalt först: med användaren i centrum och folkbibliotekarier som professionell 
grupp med ett visst mått av autonomi. Spänningsfältet mellan reaktiv och proaktiv 
orientering har fungerat som ett sätt att belysa variationer i folkbibliotekariers 
förhållningssätt och agerande.  
  

Arbetets legitimitet 
För att fördjupa vår analys av hur och varför folkbibliotekarier förhåller sig till 
fenomenet digitalisering i relation till hur man upplever det egna uppdraget 
använder vi oss av neo-institutionell och pragmatisk institutionell forskning om hur 
aktiviteter kan legitimeras. Legitimitet är ett centralt begrepp inom den neo-
institutionella traditionen inom folkbiblioteksforskningen. För vår analys har vi 
funnit det värdefullt att se det som beroende av två dimensioner: upplevt förtroende 
och upplevt behov (se Suchman, 1995). Legitimitet genom (upplevt) förtroende 
innebär att en organisation, i detta fall folkbibliotek, upplevs som legitimt när det 
erbjuder de tjänster som det finns förväntningar på att folkbibliotek ska erbjuda, till 
exempel från allmänhet, kommunpolitiska beslutsfattare eller nationella organ. 
Legitimitet genom (upplevt) behov innebär att en organisation, i detta fall 
folkbibliotek, upplevs som legitimt när det upplevs erbjuda tjänster som svarar på 
de behov som finns (eller åtminstone upplevs finnas) i ett (digitaliserat) samhälle. 
Dessa två beskrivna dimensioner av legitimitet kan givetvis bidra till och stärka 
varandra, men de kan också stå i konflikt med varandra. Om folkbibliotek erbjuder 
tjänster som svarar på identifierade behov i sin omvärld, kan detta stärka 
folkbibliotekens legitimitet hos sina användare, men samtidigt kan sådana tjänster 
upplevas ligga utanför det som användarna förväntar sig att folkbiblioteket bör 
erbjuda. Även om sådana tjänster erbjuds utan att folkbibliotekets personal upplevs 
ha kompetens för att utföra dem, kan legitimiteten utmanas.  
 
Legitimitet förknippas med hur andra upplever ens institution eller verksamhet. I 
vår studie kan vi inte utsäga hur legitimt folkbibliotekets verksamhet “är” relaterat 
till digitalisering i samhället, utan snarare analyserar vi vad folkbibliotekarier 
hänvisar till för att legitimera sin verksamhet. Till exempel hänvisar 
folkbibliotekarier ofta till de abstrakta uppdrag som beskrivs i bibliotekslagen för 
att uppmärksamma, rättfärdiga eller utmana de konkreta val som gjorts i den 
praktiska verksamheten. Pamela Schultz-Nybacka benämner det som en 
uppdragslogik (Schultz-Nybacka 2013, s.81; Schultz-Nybacka 2019, s.35) som kan 
användas både för att rättfärdiga ett reaktivt eller ett proaktivt professionellt 
förhållningssätt. För att analysera på vilka ytterligare grunder folkbibliotekarier 
legitimerar sitt professionella förhållningssätt till digitalisering har vi inspirerats av 
Boltanski och Thévenots pragmatiskt institutionella ramverk. Boltanski och 
Thévenot (1991/2006) beskriver hur aktörer söker stöd för sina handlingar och sina 
förhållningssätt i socialt konstruerade “värdesystem” som byggs upp runt centrala 
principer (se Fredriksson och Pallas, 2013). I de olika värdesystemen framstår olika 
objekt och tillstånd som mer eller mindre eftersträvansvärda och man kan använda 
sig av verktyg som är mer eller mindre legitima för att uppnå dessa. Individer kan 
söka stöd i flera olika världar och växla mellan dem för att motivera sina handlingar 
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i olika situationer. Boltanski och Thévenot (1991/2006) beskriver sex sådana 
världar med samlande principer som kreativitet, tradition, marknaden eller den 
industriella produktionen. Forskare som Cloutier och Langley (2013) och 
Fredriksson och Pallas (2013) sammanfattar huvuddragen i värdesystemen i 
tabellform. Även vi har i samband med analysarbetet skapat en tabell med 
inspiration från ovan nämnda författare samt Boltanski och Thévenot (1991/2006) 
för att fånga in de värdesystem som folkbibliotekarier och författare av projektets 
styrdokument rör sig inom när de tolkar bibliotekens uppdrag i förhållande till 
digitalisering som fenomen. I analyskapitlet sammanfattar vi vår analys både i 
tabellform och resonerar kring vad våra resultat betyder för en djupare förståelse av 
bibliotekariers motivation för att både ta del av, och utforma digital 
kompetensutveckling.  
 

Sammanfattning 
Vi beforskar folkbibliotekariers förhållningssätt till digitalisering som fenomen, till 
uppdraget att utbilda medborgare i digitala kompetenser och till projektet Digitalt 
först med användaren i fokus inom ramen för en socioteknisk förståelse av hur 
teknik ges mening i olika sociala sammanhang. I vår analys använder vi oss av en 
modell om professionens relationer till ny teknik som utvecklats med grund i 
Lindberg (2012) samt av spänningsfältet mellan proaktiva och reaktiva 
förhållningssätt som beforskats i professionsforskning. Dessa kombineras med 
resonemang om hur folkbibliotekarier arbetar med att legitimera bibliotekens 
verksamhet och de egna förhållningssätten som har sin grund i neo-institutionella 
och pragmatisk-institutionella forskningstraditioner.  



 13 

Metod och empiri 
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Metod och empiri 
I bakgrunden till regeringsuppdraget till KB som resulterat i projektet beskrivs först 
regeringens mål “att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter” (Kulturdepartementet 2017, s.2) och det medföljande behovet av en 
bred digital kompetenshöjning. Vidare hänvisas till den i Bibliotekslagen beskrivna 
uppgiften för biblioteket att verka för det demokratiska samhällets utveckling och 
allas delaktighet i demokratin, samt uppdraget att öka kunskapen om hur 
informationsteknik kan användas för bland annat lärande och delaktighet i 
kulturlivet. Som skäl till bibliotekens lämplighet för satsningen anges att 
“bibliotekens personal är van att läsa av behov i sin omgivning och att anpassa sina 
insatser till individers efterfrågan” (Kulturdepartementet 2017, s.2) och att 
folkbiblioteken åtnjuter högt förtroende. Idén till uppdraget sägs komma från ett 
förslag från Kungliga Biblioteket inom ramen för förslagen till en nationell 
biblioteksstrategi, om “en satsning på en bred digital kompetenshöjning för hela 
befolkningen med stöd i folkbiblioteken” (Kulturdepartementet 2017, s.3).  
 
Begreppet “Digitalt Först” kan kopplas till regeringens satsning på en digital 
utveckling av offentliga myndigheter med samma namn under 2015 till 2018. I 
detta sammanhang förklaras Digitalt först som “en princip som säger att digitala 
tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga 
sektorns kontakter med privatpersoner och företag” samt att “Vi måste tänka 
digitalt först och se förvaltningen som en digital förvaltning” (Regeringskansliet, 
i.u.).  
 
Projektet drivs av KB tillsammans med landets regionala och kommunala bibliotek. 
I projektledning och styrgrupp ingår representanter från KB och från 
regionbiblioteken, dock inte från kommunbiblioteken (Kungliga biblioteket, i.u). I 
projektplanen samt i en presentation av projektet framgår att satsningen är en del i 
regeringens digitaliseringsstrategi (projektplan för Digitalt Först med användaren i 
fokus 2018, s.1, samt Olsson, 2019) och digital kompetens definieras som “bland 
annat” (projektplan för Digitalt Först med användaren i fokus 2018, s.1) 
förtrogenhet med digitala verktyg och tjänster och medie- och 
informationskunnighet. Här beskrivs också folkbibliotekens (chefers) roll närmare, 
som är att dels arbeta med förankring, delta i självskattningstest, analysera 
(personalens) kompetensbehov, planera utbildning med personalen i dialog med 
regionbiblioteken och skapa förutsättningar för kompetensutveckling och slutligen 
“genomföra aktiviteter för allmänheten (individuell handledning, kurser etcetera.) 
med nära anknytning till kompetensutvecklingsinsatser” (projektplan för Digitalt 
Först med användaren i fokus 2018, s.2).  
 
Under en mobiliseringsfas (januari-augusti 2018) skapades ett självskattningstest 
för all bibliotekspersonal, där man använt sig av det europeiska ramverket 
Digicomp 2.0 och 2.1 för att definiera begreppet digital(a) kompetens(er) (se 
Andersdotter et al. 2017). 67 % av bibliotekspersonal genomförde 
självskattningstestet och resultaten analyserades både på nationell (Grenholm 
2018) och på regional nivå. Resultaten visade, kort sammanfattat, att det bland de 
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fem kompetensområden som ingår i ramverket både finns områden som 
folkbibliotekarier känner sig kompetenta inom och aspekter som de är mindre 
bekväma med (Grenholm 2018). Regionbiblioteken påbörjade arbetet med att 
planera workshops på de lokala biblioteken med grund i analyserna (projektplan för 
Digitalt Först med användaren i fokus 2018, s.3). Dessutom inventerades 
kompetensbehov “i ett biblioteksperspektiv” och befintliga lärresurser för 
kompetensområdena Analysera och bearbeta data och information; 
Kommunikation och samarbete, Skapa digitalt innehåll, Säkerhet, Problemlösning, 
Digitalt ledarskap och Tillgänglighet (projektplan för Digitalt Först med 
användaren i fokus 2018, s.3).   
 
Satsningar i genomförandefasen som kan antas vara direkt relevanta för 
folkbibliotekspersonalen i vår studie är dels planen att utveckla en lärplattform med 
lärresurser och möjligheter till distansutbildning och arbetsplatsförlagd utbildning 
som är grundade i analysen. Dels är det planen att samordna utbildningar “för 
biblioteksmedarbetare inom samtliga kompetensområden och särskilt för 
bibliotekens prioriterade grupper” (projektplan för Digitalt Först med användaren i 
fokus 2018, s.4). Inte alla aktiviteter hade påbörjats under våren 2019. 
Lärplattformen lanserades i augusti 2019, några månader efter att vårt empiriska 
underlag skapades.  
 
Innan och under den tid som följeforskningen av bibliotekspersonal har genomförts, 
har det inom ramen för Digitalt Först förutom självskattningstestet med påföljande 
workshops genomförts ett antal utvecklingsdagar i de utvalda länen/regionerna eller 
i angränsande län eller regioner som riktats till folkbibliotekspersonalen.  
 

Beskrivning av genomförd följeforskning  
I studien har personal från folkbibliotek i fyra regioner följts genom 
fokusgruppintervjuer, individuella intervjuer och observationer under våren 2019. 
Regionerna Blekinge-Kronoberg, Dalarna, Jämtland-Härjedalen och Halland 
valdes för att säkerställa en geografisk spridning. Folkbiblioteken valdes ut med 
viss hjälp av regionbibliotekens samordnare för Digitalt först. Forskarlaget strävade 
efter att hitta folkbibliotek i kommuner av varierande storlek och som kunde tänkas 
uppvisa en variation i förutsättningar för en satsning på digital 
kompetensutveckling. Det slutgiltiga urvalet landade på folkbibliotek från totalt 
fem kommuner.  En intervjuguide utarbetades i förväg och användes som stöd 
under intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna (se bilaga 1).  Information om 
följeforskningsprojektets syfte och arbetssätt förmedlades till intervjudeltagarna 
och alla personuppgifter har behandlats konfidentiellt. Tabell 2 sammanfattar 
empiriskapande metoder och material.   
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Region Intervjuer Fokusgruppintervjuer Observationer 

Blekinge- 
Kronoberg 

2 enskilda intervjuer med 
samordnare respektive chef.  
En intervju genomfördes på 
plats och dokumenterades 
genom anteckningar; en 
spelades in vid telefonsamtal.  

3 fokusgruppssamtal 
spelades in på plats. 

2 observationer 

Dalarna  4 enskilda intervjuer (två 
bibliotekarier, 1 
biblioteksansvarig och 1 
övrig personal). Intervjuerna 
genomfördes via 
konferensverktyget Zoom  

- 1 observation vid 
ett arbetsmöte 

Jämtland- 
Härjedalen 

7 enskilda intervjuer 
biblioteksmedarbetare. 
Intervjuerna genomfördes på 
plats.  

1 fokusgruppssamtal 
genomförd på plats med 4 
biblioteksmedarbetare 
 

- 

Halland  1 fokusgruppintervju på 
plats med projektgrupp för 
digitala tjänster  

1 observation vid 
ett arbetsmöte av 
projektgrupp för 
digitala tjänster (3 
timmar). 

Tabell 2. Empiriskapande metoder.  
 
Totalt genomfördes 13 enskilda intervjuer, fem fokusgruppsintervjuer och tre 
observationer på folkbibliotek. Den empiri som skapats genom dessa har 
analyserats gemensamt av forskarlaget vid tre analysträffar med utgångspunkt i 
forskningsfrågorna och den gemensamt skapade analysramen. Utöver dessa 
genomfördes kortare intervjuer eller samtal med regionsamordnare och andra 
representanter för den regionala nivån. Dessa tillsammans med styrdokument för 
och rapporter från projektet användes för att få en förståelse för hur man på en 
nationell och regional nivå arbetar med Digitalt först. Preliminära resultat har 
redovisats för projektledningen, styrgruppen och regionala utvecklingsledare i juni 
2019.  
 

Studiens folkbibliotek 
Nedan följer berättelser om hur personal vid de sex folkbiblioteken i 
följeforskningen reflekterar kring, arbetar med, och har förväntningar på, uppdraget 
att främja digitala kompetenser hos medborgare samt projektet Digitalt först. Vi har 
valt att inte definiera begreppen “digitalisering” eller “digitala kompetenser” själva 
utan låter begreppen fyllas med mening av de medverkande i vår studie. Vi har 
strävat efter att synliggöra den variation i förhållningssätt som uppvisas i vårt 



 17 

material snarare än att redogöra för etablerade synsätt. Kapitlet har strukturerats 
först efter regional tillhörighet och sedan efter våra forskningsfrågor.  
 

Halland 
Enligt Skl:s kommungruppsindelning finns folkbiblioteket i en 
lågpendlingskommun nära en större stad (grupp B5) i Region Halland. 71% av 
hushållen har tillgång till, inklusive absolut närhet till, bredband (PTS 
Bredbandskartan). Biblioteket består av ett huvudbibliotek och två filialer. 
Följeforskningen av Halland folkbibliotek har riktat in sig på en arbetsgrupp vid 
biblioteket som arbetar med digitala tjänster och särskilt med utformningen av en 
Digidel-verksamhet. Förutom de fem personer som är inblandade i projektet (varav 
en är bibliotekschefen) finns ytterligare tre biblioteksanställda som inte är lika 
involverade och som inte har intervjuats. En observation av ett arbetsmöte och en 
fokusgruppintervju har genomförts under våren 2019. Alla citat har tagits från 
fokusgruppintervjun och ingen röst har identifierats individuellt om inget annat 
anges i texten.  

Hur förhåller sig bibliotekspersonal till uppdraget att främja digitala 
kompetenser hos medborgarna? 
Vad talar biblioteksanställda om som “digitalt” i verksamheten? 
När informanterna ombeds att beskriva sitt bibliotek talar de först om det fysiska 
biblioteket och nämner sedan bibliotekets egna digitala tjänster, främst 
bibliotekskatalogen:  

“Då berättar jag om bibliotekskatalogen där man kan reservera och 
leta böcker, webbplatsen naturligtvis, våra sociala medier, 
bloggarna... vi har två olika bloggar med boktips. En för barn och 
unga, en för vuxna. Sen har vi våra nya roliga digitala tjänster med 
e-böcker och digitala tidskrifter som vi pushar mycket för just nu.”  

Man delar upp uppgifterna i dels det egna bibliotekssystemet och relaterade system, 
dels de sociala medier där biblioteket producerar eget material och dels “alla andra 
som de frågar efter hjälp med”. Fortfarande upplever man att många användare 
kommer till biblioteket eftersom de inte har fri tillgång till internet eller till en egen 
skrivare hemma. Biblioteket erbjuder stöd i “hur det funkar med digitala tjänster i 
huvudsak, inte bara här på bibblan utan via nätet med andra myndigheter som 
Skatteverket, Försäkringskassan eller Migrationsverket…”. Men även hjälp med 
“hur man handlar på nätet, till exempel skriva ut biljetter, skaffa en ny e-postadress, 
leta lägenheter”… erbjuds och har erbjudits länge. Det ses som en viktig del av 
bibliotekets uppdrag som är kopplat till digital informationshantering: “Här är det 
digitala viktigt för detta är ofta helt digitala processer, man ska skicka in digitala 
dokument och man ska anmäla sig till olika webbtjänster och är man då inte ens 
van vid att jobba med en dator, så är bara det en tröskel”. Ofta går bibliotekariens 
traditionella informationssökning och användningen av digitala tjänster heller inte 
att särskilja: “Jag använder Google maps och räknar avstånd om de letar efter 
[avstånd jorden runt] så det är väl också en digital tjänst?” 
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Särskilda målgrupper som nämns är dels “nyanlända”, icke-svensktalande 
användare, dels pensionärer, både när det gäller vilka som nås av bibliotekets egna 
digitala tjänster: “[med] Pressreader har vi en jättemöjlighet att nå människor med 
andra modersmål, till exempel” och när man funderar över vilka användare som har 
stort behov av att utveckla sina digitala kompetenser.  

Man arbetar med att starta upp ett Digidel-center som ska vara i delad regi mellan 
biblioteket och andra kommunala verksamheter. Här planeras det för aktiviteter 
som dels drop-in stöd, dels workshops, kurser och föreläsningar relaterade till både 
grundläggande och mer avancerade digitala kompetenser som att använda sig av 
datorer, källkritik och MIK med mera.  

Personalen nämner flera gånger vikten av biblioteket som en fysisk plats i 
kommunen, antingen en mötesplats eller en tyst fristad, och menar att “det 
personliga mötet och mötesplatsfunktionen kommer inte att försvinna på 20 år” och 
att den fysiska närvaron och platsen är viktig.  

Utmaningar i den digitala vardagen 
En utmaning som nämns i arbetet med att utbilda medborgare i digitala 
kompetenser är användares brist på intresse att låta biblioteket utbilda dem. 
Exempelvis skickar distansstudenter, hellre in en kurslista och låter bibliotekarien 
sköta arbetet med att leta fram böckerna än att leta upp litteraturen själva. Andra 
gånger tror bibliotekspersonalen att användare kan uppleva det som otäckt att blotta 
sin okunskap i den gemensamma bibliotekslokalen. Dessutom, menar 
fokusgruppen, förknippar användare inte utbildning i digitala kompetenser, såsom 
i källkritik, med bibliotekets roll: “Att man sedan inte riktigt förstår varför som 
medborgare, för de är lite vana vid [...] att vi står för det glada roliga läsfrämjandet 
[...] inte det här lite mer mot det fostrande hållet”. Om man försöker utbilda i 
källkritik t ex, är man rädd att biblioteket kommer att få en “tråkstämpel”. Då 
hoppas man kunna använda Digidel-centret som en avsändare: “sedan legitimiteten 
också, har du ett Digidel-center så blir det mycket mer legitimt att prata om 
källkritik [och] teknik, för folk tänker inte så kring bibliotek idag”. Till sist nämns 
brist på tid att hjälpa alla som behöver hjälp med “digitala frågor” flera gånger som 
en utmaning. 
 
Drivkrafter 
För flera av de intervjuade biblioteksanställda är drivkraften att arbeta på 
folkbibliotek att “man känner att man faktiskt kan hjälpa till och göra skillnad”, det 
gäller oavsett vad medborgarna frågar om eller behöver. Dessutom tycker de 
intervjuade att själva möten med användarna är en viktig drivkraft.  
 
När det gäller digitala tjänster upplever fokusgruppen att både behov och 
efterfrågan ökar, och att stöd till användare i digitala processer “är så viktiga saker 
för människor så det verkligen berör deras livssituation”. De intervjuade menar att 
det inte finns en annan aktör i kommunen som kan hjälpa till på samma sätt som 
biblioteket. Det nämns både mer “nyttobaserade” argument för att det är viktigt att 
utbilda medborgarna i digitala kompetenser: “först nyttan med det digitala, på vilket 
sätt det underlättar” och mer känslomässigt baserade: “gemenskap. Det var en dam 
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som var inne i [filialen] och hennes barnbarn var på resa och bloggade, men bara 
glädjen att kunna kommentera inlägget. Så var hon så nöjd”. Flera gånger 
återvänder fokusgruppen till bibliotekets roll att vara i demokratins tjänst och 
tillgängliggöra information och kunskap kostnadsfritt. Detta relateras till frågor om 
det digitala utanförskapet:  “att man har bestämt från regeringens sida att all 
myndighetsutövning ska ske digitalt i första hand, det ställer oerhörda krav på 
medborgarna för att kunna delta aktivt i detta … så vi har ett jätteuppdrag”. Någon 
nämner att “detta är ett lagstadgat arbete också, att arbeta med kunskapshöjande 
teknik”, och man hänvisar till bibliotekslagen §7.   
När fokusgruppen tillsammans försöker definiera “digitalisering” och bibliotekets 
roll i denna är man överens om att det inte räcker med “att man ska göra allt med 
datorer”, utan att det viktiga är att de digitala redskapen används för ett syfte “och 
att det är för en förbättring och inte bara att man ska göra det för görandets skull. 
Digitalisering kan användas till både ont och gott, om man vill”. Samtidigt som 
man menar att digitalisering är vad man gör det till, säger flera också att det “är 
inget vi kan välja bort. Det kommer användas så det gäller att hänga på och göra 
det bästa av det”. Som exempel anger man att man valde att använda sig av Koha 
för att kunna påverka mer själva, och därmed förbättra systemet för den egna 
verksamheten.  

Bibliotekspersonalens resonemang om kompetenser och de kompetensbehov 
som har med digitalisering att göra 
Både för egen del och för medborgarna gäller att man först får känna till den 
grundläggande tekniken för att sedan bygga på med andra digitala kompetenser:  

 
“man måste vara så bekant och förstå sig på verktygen så man förstår 
sig på hur man går vidare för att använda tjänsterna, sedan lära sig 
använda tjänsterna och då kommer man även in på MIK, att kunna 
söka och värdera och kritiskt förhålla sig till informationen eller 
tjänsten man använder” 

Någon lyfter fram att det också är viktigt för medborgarna att förstå vad det finns 
för digitala tjänster och vad de innebär, för att kunna tacka nej till att använda sig 
av dem.  
 
För det mesta har just denna grupp ett bra självförtroende när det gäller digitala 
kompetenser, både grundläggande teknikhantering, “roliga robotar” och mjukare 
kompetenser såsom källkritik och informationssökning. Men när det gäller 
informationssäkerhet är man mer osäker och säkerhet framstod också som det första 
utvecklingsområdet i analysen av självskattningstestet. De anställda vacklar lite 
mellan att vilja lära sig alla kompetenser de vill ha utlärda på Digidel-centret själva, 
och att dela ansvaret och kompetensen med de andra aktörerna som också ska finnas 
i centret: “Vi är generalister så vi vill kunna allt… så är det bara och vi vill lära 
andra”.  
 
Något man vill lära sig, bland annat, är hur man bäst undervisar på grundnivå av t 
ex en IT-pedagog i kommunen, samt lära sig av varandra eller genom egna kurser 
om hur viss teknik eller vissa program fungerar. Under planeringsmötet 
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framkommer att projektgruppen på sina studiebesök på andra bibliotek sett en 
annan inställning till behovet av kompetens, att man inte behöver vara experter på 
all teknik utan kan ställa fram ny teknik och lära sig tillsammans med användarna.  
 
Vilka förväntningar har bibliotekspersonal vid svenska folkbibliotek på 
Digitalt först? 
De intervjuade anställda har, i sitt projekt med att utveckla ett eget Digidel-center, 
utnyttjat de aktiviteter som organiserades inom ramen för Digitalt först tillsammans 
med aktiviteter som anordnats av andra aktörer (såsom Internetdagarna eller 
Internetstiftelsen) och studiebesök med mera. Man nämner några “fantastiska 
utvecklingsdagar” inom regionen eller i de angränsande regionerna, 
självskattningstestet och en efterföljande workshop, frukostföreläsningarna och 
bloggen. Med andra ord har denna grupp tagit del av allt det som erbjudits inom 
ramen för Digitalt först inom sitt närområde och digitalt. Man är osäker på 
gränsdragningen mellan Digitalt först och Stärkta bibliotek men också ganska 
ointresserad av vad som är vad.  
 
Nu väntar projektgruppen på lärplattformen där de vill “fokusera både på att spetsa 
till sig i de saker där man känner behov av det, men även se till att få upp en 
grundnivå inom de där man kanske känner att man är lite svagare och kunna lite 
skräddarsy utbildningar”. Dessutom hoppas de kunna få medel genom Digitalt först 
för att bjuda in egna föreläsare och ersätta vikarier för att delta på gemensamma 
utbildningar. Biblioteket har inte riktigt satsat på den egna interna 
kompetensutvecklingen av hela personalen ännu eftersom man har prioriterat den 
praktiska och logistiskt krävande planeringen av Digidel-centret. Men det planerar 
man att göra i ett nästa steg.  
 
Personalen har gjort självskattningstestet och fått återkoppling i en workshop med 
regionens utvecklare. Workshopen och testet har hjälpt dem att komma fram till 
“lite idéer om hur vi... själva ska jobba internt med vår vidareutbildning”, men den 
interna kompetensutvecklingen går inte att relatera rakt av till den utformning man 
planerar för Digidel-centret, där det mest handlat om grundläggande logistik och 
samordning och där man utgår från de upplevda behoven hos medborgarna. Dessa 
behov går inte så lätt att översätta till hur kompetenserna benämns i testet, menar 
bibliotekschefen.  
 

Blekinge-Kronoberg 
Fallstudien i Blekinge-Kronoberg är förlagd till en mindre kommun (kategori C6, 
mindre stad/tätort enligt SKL:s kommungruppsindelning) och tätorten kan 
beskrivas som politiskt “röd” av tradition. Kommunens bibliotekssamordnare 
beskriver att i synnerhet de omgärdande mindre orterna präglas av en stark 
lokalpatriotism. I synnerhet på lokalbiblioteken bedrivs verksamheten nära 
föreningslivet och användarna. Lokalbibliotek finns på fyra mindre orter. De 
anställda som arbetar där tjänstgör även på huvudbiblioteket. Kultur respektive 
Bibliotek utgör en gemensam organisatorisk enhet i kommunen. Man är 
samlokaliserade centralt i staden och arbetar också nära tillsammans.  
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83 % av hushållen i kommunen har tillgång till, inklusive absolut närhet till 
bredband, men utanför tätorter och småorter har endast 31% av hushållen tillgång 
till bredband. (PTS Bredbandskartan). 
 
I studien har just samordnaren (Int1) varit en viktig kontaktperson och 
intervjudeltagare. Hen är utbildad bibliotekarie och har genom sin professionella 
roll god inblick i bibliotekets verksamhet. Samordnaren ingår även i IT-gruppen, 
det vill säga de som uttalat arbetar med frågor kring “det digitala” inom 
organisationen. Övriga informanter i studien är enhetschefen (Int2) för Kultur och 
Bibliotek samt ytterligare 11 anställda som i sina respektive arbetslag (med 
inriktning mot olika delar av bibliotekslagen) har medverkat i fokusgruppssamtal 
(Fgr1, Fgr2, Fgr3). Observationer har även gjorts på huvudbiblioteket och vid den 
digitala labbverksamhet som bedrivs på en av de mindre orterna i kommunen. 
Totalt sträckte sig besöket och empiri-produktionen över tre dagar i april månad 
2019. 
  
Hur förhåller sig bibliotekspersonal till uppdraget att främja digitala 
kompetenser hos medborgarna? 
Vad talar biblioteksanställda om som “digitalt” i verksamheten? 
De intervjuer och samtal som förts med medarbetare och chefer under besöket ger 
ett intryck av att digitala medier, redskap och arbetsformer idag utgör en normal del 
av biblioteksarbetet. Tyngdpunkten ligger sällan primärt på arbetets tekniska 
aspekter utan på bibliotekets lagstadgade uppdrag. Det gradvisa och pågående 
inlemmandet av digitala redskap och tjänster i arbetet - såväl inom organisationen 
som riktat utåt mod medborgarna - beskrivs i flera fall som relativt mjukt. Idag 
tycks “det digitala” ha en begränsad laddning. 

 
- ”Jag tycker att det har smugit sig på, det är ingen plötslig satsning 
utan det har kommit pö om pö, tycker jag. Man har inte överraskats 
direkt.  
-Det förstärker det vi har, som finns... -...som vi redan håller på med 
i vår dagliga verksamhet. Fördjupa och förstärka... jag håller med 
(…) 
- …man har bara växt in i det” (Fgr2) 

När man resonerar om vad som kan rymmas inom det digitala erbjudandet till 
medborgarna så nämns inte bara specifika digitala tjänster utan det kan också 
handla om ”en digital bokcirkel eller en cirkel om digitala frågor” (Int1). Vanligt 
förekommande är en sorts hybridlösningar med både analoga och digitala inslag. 
Uttrycket digitala tjänster tycks för övrigt ha ganska specifika konnotationer bland 
informanterna i studien:   

”Man är ett litet folkbibliotek och man har inte… möjlighet att 
bygga några egna tjänster här utan är ganska lite i klorna på andra 
som producerar digitala tjänster och svårt att veta var information 
hamnar på någon utländsk server med brandväggar som vi inte 
tänker på i det dagliga, men som också är en del av det som vi 
erbjuder våra användare eftersom vi faktiskt erbjuder dem de här 
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tjänsterna”. (Fgr1) 

I samtalen märks en lång rad exempel på olika digitala inslag i verksamheten. Bland 
exemplen ryms även sådant som kanske inte uppfattas som vare sig tekniskt eller 
professionellt avancerat; det handlar snarare om service-uppgifter kopplade till 
olika tekniska prylar och IKT-redskap såsom kopiatorer, bankdosor, bokningar och 
användning av datorer, biljettköp och så vidare: 

”Kopiering är en stor grej också. Kopierar mycket. Det har blivit en 
bibliotekssyssla fast det egentligen inte ingår i uppdraget” (Fgr3) 

Sammantaget används uttrycket digital/t alltså i en en mängd olika kombinationer 
och meningar under våra samtal. Dels med specifika innebörder och dels på ett mer 
generellt och tänjbart sätt. Uttrycket digital kompetens som ju står på den nationella 
Digitalt först-satsningens agenda berör dels bibliotekariers kompetens och dels 
medborgarnas kompetens. Till frågan om bibliotekariers digitala kompetens 
återvänder vi något längre fram, men apropå det arbetet för medborgarnas digitala 
kompetens förs flera intressanta resonemang. Bibliotekssamordnaren betonar under 
vår intervju bland annat att hen för en kamp för att de anställda ska “se även dessa 
ärenden [vid kopiatorn] som möten med användarna. Möten där man kan lära något 
(skratt). Men här finns en stor frustration!” (Int1, vår kursiv) I en annan fokusgrupp 
framkommer att det inte är det tekniska i sig som är mest krävande, utan snarare att 
kunna arbeta pedagogiskt med olika typer av ärenden: “En del vill bara ha hjälp nu 
[…] men att vid kopiering och annat [behöver man] så mycket som möjligt…ha en 
liten pedagogisk tanke i bakhuvudet” (Fgr2).  

Till bibliotekets verksamhet hör sedan viss tid ett digitalt labb i anslutning till en 
skola på en av kommunens mindre orter. Beslutet att förlägga labbet dit togs på 
regional nivå, grundat på en förstudie. Här fanns en lämplig lokal kopplad till det 
nu integrerade folk-/skolbiblioteket. Kommunen fick i uppdrag från regionen att 
starta upp verksamheten – att göra inköp, ordna öppethållande och arrangera 
föreläsningsverksamhet. Delaktighet var initialt ett ledord för verksamheten. Såsom 
verksamheten har utvecklats över tid har även viss tyngd kommit att läggas vid på 
entreprenörskap – ”en lite svår koppling för folkbiblioteken”, uppger samordnaren 
(Int1). 

Upplevda utmaningar i den digitala vardagen 
Arbetet med och för digital kompetens möter flera utmaningar. Som framgått 
ovan är det exempelvis svårt att hinna vara genomtänkt och grundlig i vardagens 
arbete.  

”Exempelvis detta med bilder... ‘Varifrån kommer den här bilden?’ 
Man borde ju kolla sånt, men det hinns inte med. Istället hamnar det 
på en nivå där man får jaga folk. ‘Du glömde logga ut från mejlen!’ 
Man gör det för att få folk att skydda sig själva.” (Int1) 

Apropå det exempel som ges i citatet berättar samordnaren om att man på 
biblioteket varje morgon måste rensa alla publika datorer och “paddor”. Inget ska 
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sparas där och inga spår av den enskildes ärenden ska finnas kvar. Egentligen bör 
detta ske efter varje användningstillfälle men det ter sig praktiskt omöjligt, särskilt 
för snabbdatorerna som används i 15 minuterspass.  

Att arbeta pedagogiskt i möten med medborgare som inte specifikt söker ny 
kunskap utan service, har nämnts. Bibliotekssamordnaren fick också frågan om hur 
man kan arbeta pedagogiskt med “mindre heta frågor” om sådant som integritet, 
källkritik och bankdosor, när fokus gärna hamnar på mer spektakulära inslag i 
verksamheten såsom robotar, 3D-printers och artificiell intelligens. Svaret blev att 
det är “en delikat uppgift att skapa intresse kring det” (Int1). En sak är att det ingår 
i det uppdrag man fått, men bibliotekets utbud grundar sig samtidigt på 
medborgarnas frivilliga deltagande. Samordnaren berättar om hur 
biblioteksprogram på tema propaganda och digital källkritik haft svårt att få publik. 
För att nå fram har man nu försökt att vinkla frågorna mot föräldrar och att fokusera 
på sådant som spelande och säkerhet för barn. När frågorna uppfattas som 
brännande väcks också intresset. 

Ytterligare en stor utmaning, eller kanske snarare ett systematiskt problem, lyfts vid 
upprepade tillfällen. Det gäller relationen och det önskade samarbetet mellan 
biblioteksverksamheten (inklusive bibliotekets IT-grupp) och kommunens IT-
avdelning. Det är kommunens IT-avdelning som ansvarar för maskinparken och för 
att “att lösa problem” kopplade till datorer med mera. Samarbetet är enligt studiens 
informanter inte så nära som det kanske skulle kunna vara – “man felanmäler bara 
till IT-avdelningen och så kommer deras IT-killar och –tjejer och fixar” (Int1) 
Bibliotekssamordnaren uppger dock att IT-personalen har ett helt annat tänkande 
än biblioteket som prioriterar sitt uppdrag gentemot medborgarna.  Hen beskriver 
ett belysande exempel: Biblioteken har samma nätverk som 
utbildningsförvaltningen, trots skilda verksamheter. Det innebär att elevernas 
datorer automatiskt kopplar upp sig på nätverket när de kommer i närheten av 
bibliotek och skola. För att undvika att datorerna oavsiktligt kopplas upp mot 
bibliotekets wifi när eleverna är på väg in i skolan i grannlokalen beslöt IT-
avdelningen att ändra våglängden i bibliotekets wifi. Detta löste det omedelbara 
problemet för eleverna och skolan, men den nya våglängden fick oönskade 
konsekvenser för bibliotekets besökare. De som hade billigare och äldre 
mobiltelefoner kunde inte längre ansluta till wifi:et. “Alla ska kunna surfa – inte 
minst de som inte kan köpa de senaste prylarna” (Int1). 

Relationen till och kommunikationen med IT-avdelningen har också bäring på 
problematiken kring huvudbibliotekets publika skrivare/kopiator - centralt placerad 
i huvudbiblioteket. När en ny kopiator beställdes fanns en förmodan från IT-
avdelningen om att det handlade om en maskin för internt bruk på arbetsplatsen. 
När det sedan visade sig att kopiatorn skulle användas publikt var det för sent att 
påverka köpet. Användningen av kopiatorn kräver idag inloggning av 
bibliotekspersonalen och ideliga bistånd i handhavandet. Även den digitala 
beställningen av utskrifter via ett särskilt system fordrar vägledning. I nuläget 
tynger alltså flera tidsödande arbetsuppgifter denna potentiella självservice. Vid 
samtliga intervjutillfällen på arbetsplatsen har ledning och medarbetare tagit upp 
frågan om kopiatorn men lösningen verkar avlägsen.   
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Ännu en utmaning som framskymtar i materialet utgår från de skilda intressen och 
kunskapsklyftor som föreligger mellan olika biblioteksanvändare. Det kräver tid 
och arbete att anpassa bibliotekets nivå och innehållet i tjänster och utbud efter 
användarnas förutsättningar.  

”Vissa låntagare kan bli väldigt glada, oj då, har ni den här tjänsten? 
Gud, vad spännande, oj, vad enkelt... medan det finns andra som 
tycker att det är väldigt krångligt och som behöver hjälp hela vägen, 
som tycker att... nä, jag vill hellre ha det analoga.” (Fgr1) 

”Äldre och människor med funktionsnedsättning hamnar av olika 
samverkande skäl lätt utanför i den digitala utvecklingen.” (Fgr3) 

Ur ett samhällsperspektiv framhålls att det är problematiskt med stora skillnader i 
servicenivån för medborgare i olika kommuner och orter, exempelvis ifråga om 
hjälp med bankärenden och kopiering. Det man kan få hjälp med på ett ställe saknar 
stöd på ett annat. Förutom själva olägenheten att besökarna blir osäkra på vad de 
kan vänta sig av biblioteket beskrivs detta som ett reellt demokratiskt problem.  

Drivkrafter  
Studiens informanter uttrycker på flera sätt att mötena med bibliotekets besökare 
utgör ett centralt värde och en motiverande kraft i arbetet. Att kunna “hjälpa dem 
och göra ett bra jobb så de blir nöjda och går härifrån med en bok eller en film eller 
sina kopior” (Fgr3) beskrivs, så att säga, som ett kvitto på att man som yrkesperson 
har bidragit till att uppfylla bibliotekets uppdrag. Här görs ingen egentlig större 
åtskillnad mellan analoga och digitala tjänster - servicen beskrivs som relativt 
medieneutral. Behovet av mer pedagogiska insatser framställs dock ibland som 
större i relation till de digitala tjänsterna. Här märks också en tydlig strävan efter 
att utforma ett relevant utbud som kan attrahera flera målgrupper.   
 
Såväl ledningen som medarbetarna betonar även, ur sina respektive perspektiv, 
vikten av att tillgodose medborgarnas behov även utanför biblioteksrummets 
gränser, exempelvis i den uppsökande verksamheten och på webben. Här handlar 
det om medborgare som inte alltid aktivt har formulerar en efterfrågan och sökt sig 
till bibliotekets tjänster, men som ändå uppfattas ha behov av dem. Vid flera 
tillfällen betonas då det demokratiska uppdraget - att arbeta för social inkludering 
och rätten att utöva sitt medborgarskap.   

Bibliotekspersonalens resonemang om kompetenser och de kompetensbehov som 
har med digitalisering att göra 
Bibliotekssamordnaren betonar att ”Digitalt först, och vad det innebär, är redan ett 
uppdrag genom lagen” och kompetensfrågan är ständigt närvarande i det digitala 
arbetet. “Det handlar inte om fixa kunskaper utan om en förmåga att lära” (Int1, 
vår kursiv.). 
 

Samtidigt som de digitala redskapen och medierna idag uppges ha en naturlig plats 
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i biblioteksarbetet, så ges i det empiriska materialet exempel på att vägen dit inte 
varit helt jämn eller friktionsfri. Synsätten och kunnandet tycks skilja sig åt en del 
inom personalgruppen. Under de senaste åren har det förekommit olika satsningar 
med fokus på att köpa in och utbilda för användning av digitala redskap. I samband 
med en strategisk kompetensutvecklingsinsats för några år sedan införskaffades 
exempelvis en stor uppsättning IKT-redskap till biblioteket och de anställda: 

”Det var 2014… man märkte att det var många som kom och ville 
ha hjälp med mobiltelefoner och det var något nytt. Det hade vi inte 
haft innan och det kom surfplattor och vi köpte in en läsplatta vilken 
var ganska svåranvänd, men sen köpte vi in iPads istället och det 
började folk…. Vi kom precis i början och det var jättebra för det 
höjde kompetensen hos alla, för alla skulle gå igenom det här. Sen i 
slutändan fick vi ett diplom, tror jag, men då lärde vi oss Facebook 
och Twitter och… alla de här olika, vi lärde oss att filma, allt möjligt 
och alla gjorde det samtidigt vilket gjorde att det knöt samman 
personalen också. […] Jag som jobbar mycket med projekt och är 
mycket ute och träffar andra bibliotek märkte att vi låg ganska högt 
på den digitala kompetensen vilket är superviktigt om man ska 
kunna hjälpa folk.” (Fgr3) 
 
”Det är att kunna hantera många olika medier, datorer, surfplattor, 
telefoner… att ha ett hum om hur det fungerar även om inte alla ser 
likadana ut. Ha ett litet hum om att så här fungerar det, för att kunna 
vara till hjälp, känner jag. Det är en bit i alla fall.” (Fgr2) 

 
Även om alla i personalen inte känner sig lika insatta i “det digitala” tycks det ändå 
finnas en trygghet i att kompetensen finns distribuerad och tillgänglig inom 
organisationen: “Det väcker jättemånga frågor och där känner jag mig inte 
jättekompetent alltid, men jag brukar tänka att vi inte är ensamma” (Fgr1). Att det 
finns en relativt god grund att stå på (enskilt eller kollektivt) inom organisationen 
speglas i att informanterna sällan talar specifikt om det tekniska som den stora 
utmaningen i arbetet med att stödja användarnas digitala kompetens. Istället flyttas 
fokus till behovet av pedagogisk kompetens för att kunna möta de skiftande 
behoven. 
 

”[V]i har det andra projektet [...] där vi har pratat mycket om 
kompetens på sistone och vi har varit inne på det här med 
pedagogisk kompetens [...] jag tänker mig att yrket har ändrat sig 
ganska mycket från att man har varit en auktoritet som hittar rätt svar 
till att man kanske mer har uppdraget att medan man hjälper någon 
att hitta fram till ett svar också kompetensutvecklar den personen, 
speciellt när det handlar om det digitala. Man söker tillsammans, 
man visar olika söktjänster och ger alternativ till Google och man 
kan prata om källkritik på internet under tiden... så tänker jag, det är 
ett ideal” (Fgr1). 

Den pedagogiska uppgift som kopplats till satsningen Digitalt först nämns ganska 
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ofta i intervjumaterialet. Det handlar både om pedagogik i mötet med 
biblioteksbesökarna och viss kompetens inom kommunikation och marknadsföring 
i dialogen med medborgarna på bredare front: ”Man ska kunna nå ut med det!” 
(Fgr3) Vidare nämner både medarbetarna och ledningen behovet av att som 
biblioteksmedarbetare kunna analysera och möta de behov som finns i 
lokalsamhället.  

Att tydliggöra bibliotekets och bibliotekariens uppdrag är också något som 
diskuteras bland informanterna. För att undvika att hamna i ett ständigt adderande 
av arbetsuppgifter blir gränsdragningen väsentlig:  
 

”I detta tycker jag att det är viktigt att man tänker på, vad är det 
egentligen som är bibliotekets roll? Vad är min roll som 
bibliotekarie? Ska jag verkligen kunna allting och hjälpa till med 
allt? Det går lite hand i hand med Digitalt först för vi ska 
inte...samtidigt… 
 
Vi är inte IT-tekniker… 
 
Nä, vi ska inte göra allt. Vi har vår profession, man får inte tappa 
biblioteket i det här. (…)  man måste också ha klart för sig, tänker 
jag, den här gränsen. Nä, jag ska inte hjälpa till med precis allt.” 
(Fgr3) 

  
Vilka förväntningar har bibliotekspersonalen på Digitalt först? 
Flera informanter nämner den kompetensinventering som gjorts något år tidigare. 
Det handlar om det nationella självskattningstestet om folkbiblioteksanställdas 
digitala kompetens, vars lokala svar har brutits ut och särredovisats. Även om själva 
undersökningen är bekant så har de medverkande inte resultaten helt aktuella. 
Enhetschefen beskriver att testets resultat kommer att ligga till grund för en regional 
kompetensutvecklingsdag lite längre fram: 
 

”Det första steget var faktiskt för snart ett år sedan att vi inventerade 
vår kompetens och det är följdaktiviteterna därefter som vi nu väntar 
lite på, det är på gång, vi har vikit av den 21 maj här regionalt. Saker 
och ting händer.” (Int2) 

 
I en av fokusgrupperna diskuterades förekommande föväntningar på vad som kan 
möjliggöras genom satsningen:  

”[J]ag uppfattar den här statliga satsningen så är det på de regionala 
verksamheterna som ska utvecklas till någon typ av noder i ett 
nationellt kompetensförsörjningssystem, så min förväntan är att vårt 
regionala länsbibliotek ska utveckla någon typ av.… struktur för 
kompetensutveckling. Nu är de jätteduktiga på 
kompetensutveckling redan och det är säkert de flesta 
regionbiblioteken för det är deras uppdrag, men just att man ser till 
att det faktiskt blir något som kommer all personal till del på något 
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vis och det kanske är lättare nu under den här projekttiden. [...] Jag 
hoppas att det blir mer än bara en lärplattform utan att det faktiskt är 
något som gör att man kan få reda på hur andra gör och mötas kring 
de här frågorna. För det kan bli ganska ensamt, det kanske höjer min 
kompetens att jag kan sitta och göra en halvtimme kring... säkerhet 
eller informationssökning, men att det också handlar om vad som 
blir output sen.” (Fgr1) 

Det finns anledning att poängtera att det är bibliotekssamordnaren som resonerar i 
citatet från fokusgruppen. Inblicken i Digitalt först är sannolikt som störst i 
ledningsgruppen och bibliotekets IT-grupp där man har särskilt ansvar för 
uppdraget. informanter i en annan fokusgrupp beskriver också att frågor om det 
digitala utvecklingsarbetet ingår i arbetet som görs inom ramarna för satsningen 
Stärkta bibliotek “för vi riktar in oss på två spår där. Det ena är barn och unga och 
det andra är digitalt utanförskap [...] De vävs ihop, de här två” (Fgr3). 

Enhetschefen beskriver hur hen ser på relationen mellan med den digitala 
utvecklingen lokalt och satsningen Digitalt först.  

”[Digitalt först] nämndes när jag började här för ett år sedan och har 
varit med oss hela året och vi har väl försökt få in den i vårt egna 
naturliga... en naturlig del i vårt eget arbete, det ska inte vara någon 
vid-sidan-om-verksamhet att jobba mer med digital utveckling, 
tycker jag. Det har varit mycket prat, både på nationell och regional 
nivå om att få stöd i det här arbetet, vilket jag kanske... hade en 
förväntan att få mer till mig, men jag är på de här chefsmötena som... 
den regionala biblioteksutvecklingen har och det kanske inte går så 
fort som jag trodde att det skulle göra. Det känns som att saker och 
ting händer, men vi andas mycket av den digitala resan i vår 
verksamhet.” (Int2) 

Sammanfattningsvis kan sägas att de förväntningar som riktas mot satsningen 
Digitalt först framför allt är kopplade till den regionala biblioteksnivån. Det 
nationella initiativet förväntas operationaliseras genom specifika regionala insatser. 
Samtidigt har man lokalt tagit fasta på uppdraget att som kommunalt bibliotek verka 
för en digital kompetenshöjning hos medborgarna. Väl etablerade aktiviteter varvas 
med nya inslag i ett varierat utbud.  

De omvittnade utmaningar som möter i det lokala arbetet påverkar förstås 
förutsättningarna att uppfylla satsningens mål. I Blekinge-Kronoberg kan vi notera 
att vissa förhoppningar, snarare än direkta förväntningar, uttrycks i relation till 
satsningen. Inför det åstundande utbildningstillfället är vissa av informanter osäkra 
på vad det faktiskt ska innehålla. När frågan frågan ställs om vad de skulle kunna 
önska handlar svaren bland annat om ett större fokus på synliggörande av 
bibliotekets resurser och möjligheter att bistå medborgarna på kommunal nivå. I 
linje med det önskemålet lyfts också, återigen, förhoppningen om närmare 
kommunikation och samarbete med kommunens IT-avdelning.  
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Dalarna 
Enligt SKL:s kommungruppsindelning finns folkbiblioteket i en 
landsbygdskommun med besöksnäring (grupp C9) i Region Dalarna. 54% av 
hushållen tillgång till, inklusive absolut närhet till, bredband (PTS 
Bredbandskartan). Följeforskningen av folkbiblioteken i Dalarna folkbibliotek har 
riktat in sig på ett huvudbibliotek och två filialbibliotek. En observation av ett 
arbetsmöte och fyra enskilda intervjuer har genomförts under våren 2019. Citat ur 
intervjuerna refereras som DalarnaA, DalarnaB, DalarnaC och DalarnaD.  

Hur förhåller sig bibliotekspersonal till uppdraget att främja digitala 
kompetenser hos medborgarna? 
Vad talar biblioteksanställda om som “digitalt” i verksamheten? 
Särskilt DalarnaA talar om digital verksamhet på biblioteket i samband med 
användning av digital teknik för att underlätta användarnas biblioteksärenden, till 
exempel att användarna ska kunna registrera och göra omlån via datorn, eller “att 
man läser en bok via Biblio istället för att man läser den rent fysiskt i en riktig bok” 
(DalarnaA). Även Meröppet kan definieras som en digital tjänst med den 
förståelsen: ”Det måste man väl kunna göra eller? Tycker jag i alla fall, för då måste 
vi ha lite kunskaper om hur du gör på en dator. Du måste klicka dig framåt och 
trycka och greja på den” (DalarnaA). Enligt DalarnaA kan detta få som konsekvens 
i förlängningen att behovet av bibliotekarierna själva minskar på sikt när 
användarna just klarar sig själva i allt större utsträckning. 

Att låna ut eller på annat sätt ge tillgång till teknik är ett annat sätt att arbeta digitalt 
i verksamheten. ”TV-spel har vi haft i många år, det används flitigt fortfarande, 
men det vill vi kanske…utöka till VR” (DalarnaB). Biblioteket kan då förena olika 
aktiviteter och målgrupper:  

”Green screen har vi fått som önskemål och vi kommer att köpa in 
film-kit som man kan… till exempel åker i offpist eller gör volter i 
Snowparken eller… du vet, det är stort med både cykling och slalom 
och skidsport av alla slag här. Då kan man låna ut en film… 360-
kamera så man kan filma i 3D, då kan man… har man VR-teknik 
kan man bjuda in andra som får följa med på den här färden nedför 
pisten. Man kan låta pensionärer gå upp på fjäll som de inte kan göra 
i verkligheten, men med hjälp av VR så kan man stå där högst uppe 
på någon berömd fjälltopp (…)” (DalarnaB).  

Även kreativt skapande med hjälp av teknik “vi har pratat om symaskiner som man 
kan programmera” (DalarnaD), eller med elslöjd, ”jag tänker att man kan sy 
blinkande tröjor eller man kan bygga en fågelholk som piper när äggen har kläckts” 
(DalarnaB) kan inkluderas i förståelsen av “digital verksamhet”.  
 
En tjänst eller aktivitet som erbjuds på biblioteken i Dalarna och samtliga 
informanter återkommer till är vidare de digitala veckor som erbjuds antingen en 
gång eller ett par gånger per termin, beroende på bibliotek. Under dessa presenteras 
digitala bibliotekstjänster såsom appen Bibblio, och samhällsrelevanta tjänster som 
en genomgång av Swish (av en inbjuden aktör). Ett digitalt centrum håller på att 
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byggas upp där tjänster såsom datakurser och utbildning i källkritik kan riktas mot 
bland annat nyanlända, pensionärer, funktionshindrade och barn. Vid planeringen 
av detta center utgår bibliotekspersonalen från folkbibliotekens prioriterade 
grupper och utformar centrets verksamhet efter de behov som finns bland de boende 
i lokalsamhället, i samverkan med lokala aktörer såsom föreningar och 
studieförbund. Man utgår dessutom från de behov som man uppfattar i kontakten 
med användare och följer aktivt upp dem: 
 

“(...) det är jättebra att man får träffa användarna för då ser man, vad 
har de för problem? Vad tycker de är svårt? Det visar också, vad 
behöver vi jobba mer med? (…) Vi frågar hela tiden. Har vi visat en 
person Biblio, då frågar man kanske efter ett par veckor, har du 
provat det här? Hur gick det då? Jaha, då tittar vi på det igen eller 
hur gick det att reservera den boken i katalogen, funkade det? Har 
du kunnat logga in? Det är nog enklast att bara följa upp och fråga. 
Det är också fördelen på små ställen att vi kan... de säger inte så 
mycket om vi inte frågar, men om vi frågar så får vi ofta bra svar.” 
(DalarnaB) 

 
Inspiration till vilka digitala tjänster och verktyg som kan erbjudas inhämtas också 
från andra kommuner.  
 
Analoga respektive digitala bibliotekstjänster kan ha delvis olika målgrupper och 
svarar därmed på delvis olika behov, tror informanterna. Till exempel kan det 
främst vara barn som vill använda sig av e-böcker enligt en av de intervjuade. 
DalarnaA lyfter fram vikten av att inte glömma bort de användare som inte har ett 
intresse eller behov av digitala tjänster: 
 

 ”Jag är lite gammaldags kanske, men jag tycker kan man inte bara 
få behålla lite av det här gamla ...? Måste allting vara digitalt och 
man ska ladda hem och man ska… ha massa saker på nätet. Det är 
inte alla som vill hålla på så heller eller som klarar av det.... Jag är 
lite kluven, jag förstår naturligtvis att det kommer också mer och 
mer” (DalarnaA).  
 

När DalarnaA tillfrågas om vilka delar av verksamheten som hen betraktar som 
viktigast, tar hen upp de analoga såsom bokcirklar, (påsk)pyssel och Sommarboken 
- några digitala inslag nämns inte.  
 
Utmaningar i den digitala vardagen 
Utmaningar som relaterar till att erbjuda stöd till användare i deras digitala vardag 
kan handla om bibliotekariens känsla av osäkerhet inför den egna kompetensen. 
Det kan också, som ovan beskrivits, handla om att inte alla användare vill eller 
klarar av att ta del av digitala lösningar på biblioteket. DalarnaA går så långt att hen 
undrar om medborgares digitala kompetensutveckling kommer att göra 
bibliotekarieyrket överflödigt: 

 
”Ibland undrar man över om... det digitala kommer att ta över helt 
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och hållet så bibliotekariens roll nästan blir utspelad... om den 
kommer att finnas kvar eller... det kommer att förändras på något 
sätt, men om... alla de här... digitala sakerna som man lär ut till folk... 
att göra reservationer, att göra utlån (…) kommer bibliotekarier att 
finnas kvar då på vissa håll och kanter, kan man undra. Om allt ska 
bli att man ska ladda ner själv appar, att den fysiska boken kanske 
kommer bort så småningom. Det har jag funderat lite över... att man 
anammar så mycket ny teknik att man rationaliserar bort sig själv, 
förstår du?” (DalarnaA) 

 
En annan utmaning är de krav och förväntningar som man upplever att digitala 
verktyg kan ställa på nya arbetssätt. Under ett observerat personalmöte uppstår en 
diskussion om hur bibliotekspersonalens närvaro på sociala medier ska se ut. Å ena 
sidan finns röster som menar att sociala medier kräver en närvaro och omedelbar 
aktivitet: det innebär att inlägg ska publiceras vid de tider på dagen och under 
veckan när bibliotekets följare är aktiva på sociala medier och då ska ansvarig 
bibliotekspersonal avsätta tid för respons på de användarkommentarer som kan 
inkomma på de publicerade inläggen. Å andra sidan finns röster som menar att 
publicering av bibliotekets inlägg på sociala medier och respons på 
användarkommentarer ska ske i mån av tid och inte utanför arbetstid (vilket de 
förstnämnda rösterna inte håller med om). Till sist uttrycker DalarnaB att de tjänster 
biblioteket kan erbjuda inte alltid motsvarar användares förväntningar: 

”Det jag kan tycka är att biblioteken ligger fruktansvärt långt efter 
och att vi har så superdåliga tjänster, men vi marknadsför dem ändå. 
När det gäller e-böcker tycker jag att det är dåligt... de flesta av våra 
användare är så snälla och de klagar inte, de tar tar vad de får, men 
sen har vi haft utländska personer .... de har mycket högre krav. Det 
här ska bara funka, Biblio till exempel.” (DalarnaB) 

Drivkrafter  
När informanterna tillfrågas om vad som driver dem som bibliotekspersonal tar 
DalarnaAs drivkraft avstamp i (det analoga) mötet med användare: ”Först och 
främst att folk kommer hit och att de ska känna sig välkomna…man kanske vill 
prata av sig en liten stund, det finns oftast tid till… att man uppmärksammar folk, 
att man ser dem, att de blir tagna på allvar och att man ger dem olika förslag, man 
försöker hjälpa dem på olika sätt.”, medan Dalarna Cs drivkraft har utvecklats från 
att arbeta läsfrämjande till att stödja användare med källkritiska aspekter: ”Idag 
känner jag väl att det är (…) att kunna kontrollera vad som är sant och falskt (…) 
att vi har jättestora behov och jag tycker att det är svårt själv, i sociala medier ska 
det gå så fort och jag vet hur jag granskar och jag vet hur jag jobbar med det, men 
just tempot är en utmaning (…)”. 
 
I beskrivningen av hur man arbetar med digitala verktyg och kompetenser i 
biblioteket tar informanterna DalarnaB, DalarnaC och DalarnaD alla upp digital 
delaktighet och inkludering som viktiga delar av bibliotekens verksamhet som såväl 
analoga som digitala tjänster bidrar till: “när allmänheten får möjlighet att komma 
till oss och få hjälp med det tekniska för att minska den digitala klyftan” 
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(DalarnaD). DalarnaB tar upp att alla inte har inte samma ekonomiska 
förutsättningar och tillgång till teknik, så att bibliotekens utlån av teknik syftar till 
inkludering. Digitala kompetenser behövs enligt DalarnaC för att kunna ta sig fram 
i samhället: “att ta till sig information via internet och sociala medier, att kunna låna 
böcker, att vara med i samhället”. DalarnaB menar att bibliotekens inte bara ska 
möta befintliga behov utan också visa vilka möjligheter som finns: “om inte 
biblioteken går före, vem gör det då? Vi kan inte vänta in alla våra användare heller 
utan vi måste gå före och visa vägen.” (DalarnaB).  

Digital teknik kan också helt enkelt vara lustfylld, “sen har jag haft lite 
programmering för barn när jag har haft... små robotar, där man får programmera... 
det har varit jättekul” (DalarnaD). 
 

Bibliotekspersonalens resonemang om kompetenser och de kompetensbehov 
som har med digitalisering att göra 
Både DalarnaB och DalarnaC skiljer på kompetenser som bibliotekspersonalen 
förväntas kunna, som DalarnaB benämner som grundkunskaper (om personalen 
inte har dessa grundkunskaper, får de se till att utveckla dem), och kompetens som 
bibliotekspersonalen inte förväntas kunna men som ändå kan vara bra att ha 
eftersom flera användare ställer frågor om detta. Grundkunskaperna handlar om de 
e-tjänster som biblioteket erbjuder såsom lån av e-bok, nedladdning av tidning från 
Pressreader, hur man publicerar på Facebook: ”Hur funkar det och hur använder 
man sidor, hur jobbar man med att svara på kommentarer, vad har vi för policy när 
det gäller moderering av kommentarer? Hur gör man praktiskt? Hur hanterar man 
olika situationer som kan uppstå? Hur lägger man upp en film, hur live-sänder vi? 
Det hör också till grundkunskapen.” (DalarnaB).  En tonvikt verkar ligga på 
praktiska färdigheter i att hantera digitala verktyg, men i den inkluderas också en 
förståelse för bemötande i digitala medier. Man arbetar systematiskt och på flera 
sätt med att säkerställa att bibliotekspersonalen utvecklar och bibehåller digitala 
kompetenser. Bland annat arbetar man med en checklista där det står angivet vad 
personalen ska kunna (till exempel: boka ett möte, chatta, Legimus). Checklistan 
har utvecklats efter en mall som har återanvänts från ett annat bibliotek. Under 
gemensamma träffar går denna lista igenom och checkas av, i samband med detta 
presenteras också vad man ska kunna och vem som ska lära ut detta. Så långt som 
möjligt försöker man utnyttja personalens egen kompetens, om sådan saknas bjuds 
externa aktörer in. Det har bland annat genomförts “facebookskola” under 
personalmöten, personalen har lärt varandra, och det bjuds in externa aktörer för att 
kompetensutveckla personalen: ”när vi lär oss filmen med iPad för då har vi bjudit 
in en pedagog från Film i Dalarna, från regionen som kommer och visar oss och har 
en workshop” (DalarnaB).  
 
Ytterligare kunskaper kan man lösa genom externa kompetenser. Till exempel 
berättar DalarnaB att de “kommer att träffa en förskolepedagog som har sagt att 
hon vill jobba timmar hos oss, som kan jobba med det digitala för små barn. Ta 
fram appar som vi kan ha på iPads som står framme eller att man kan sätta ihop ett 
koncept” (DalarnaB).  Samtidigt menar DalarnaC att ”det är viktigt att kompetensen 
ska finnas här, att vi inte ska stå handfallna, att det beror på externa personer” 
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(DalarnaC).   
 
Utmaningar för den egna kompetensutvecklingen som nämns är en upplevd 
avsaknad av tid för att kompetensutveckla sig samt vissa problem med dels 
geografiska avstånd och dels bristande uppkoppling som gör det svårt att ha 
gemensamma kompetensutvecklingsdagar både fysiskt och virtuellt. En ytterligare 
utmaning kan vara upplevelsen av att det inte finns någon kunnig på plats på 
biblioteket: ”Ibland känns det lite som att man sitter och chansar lite…eller att man 
provar sig fram och till slut blir det rätt, men att det kanske tar lite för lång tid 
eftersom man inte vet exakt hur man ska göra så man kan vara lite osäker på vissa 
saker själv” (DalarnaA). Samtidigt menar DalarnaB att det är viktigt att 
bibliotekspersonalen vågar prova.  
 
Vilka förväntningar har bibliotekspersonal vid svenska folkbibliotek på 
Digitalt först? 
DalarnaA kände inte till vad Digitalt först var för projekt vid tiden för intervjun: 
”Digitalt först, jag vet inte… eller också har jag missat själva formuleringen, men 
jag känner inte igen själva begreppet. Nä, inte direkt”. DalarnaB har mer att säga 
om projektet Stärkta bibliotek. Däremot har samtliga fyra informanter i Dalarna har 
gjort självskattningstestet och ”då fick vi fram områden som vi ville jobba mer med 
och då har vi haft personal från Länsbiblioteket här som har hjälpt oss att välja ut 
några områden som vi vill jobba med" (DalarnaB). I det samtalet kom det bland 
annat fram att man ville arbeta med källkritik och att bemöta näthat. Det där med 
näthat var förebyggande: ”Som sagt, det har inte varit någon sådan situation… det 
är väl mer att en dag kommer det och hur gör vi då?” (DalarnaC).  Förväntningen 
är att en sådan utbildning kan ge personalen “tryggheten och kunskapen att veta att 
jag fixar det om det händer” (DalarnaC). DalarnaC vill att projektet ska ge strategier 
för hur man kan arbeta och lära sig. Vad gäller form finns önskemål om filmade 
föreläsningar - parallell dras till Skolverkets kompetensutveckling i digitala 
kompetenser.  
 

Jämtland-Härjedalen 

Empirin Jämtland-Härjedalen skapades under två dagar i mars 2019 och i två olika 
kommuner, här benämnda som Jämtland Större och Jämtland Landsbygd. Enligt 
SKL:s kommungruppsindelning tillhör Jämtland Större gruppen B3 Större stad - 
kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största 
tätorten. Jämtland Landsbygd tillhör gruppen C8. Landsbygdskommun - 
kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten, lågt 
pendlingsmönster (mindre än 30 procent). I Jämtland Större har 85% av hushållen 
tillgång till, inklusive absolut närhet till, bredband. I Jämtland Landsbygd har 48 % 
tillgång till, inklusive absolut närhet till, bredband (PTS Bredbandskartan). En 
fokusgruppsintervju och två enskilda intervuer har genomförts i Jämtland Större 
och fem enskilda intervjuer har genomförts i Jämtland Landsbygd. I redovisningen 
nedan benämns fokusgruppen i Jämtland Större StörreF och de enskilda 
informanterna Större1 samt Större2. informanterna i Jämtland Landsbygd benämns 
Landsbygd1 till Landsbygd5.  
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Hur förhåller sig bibliotekspersonal till uppdraget att främja digitala 
kompetenser hos medborgarna? 
Vad talar biblioteksanställda om som “digitalt” i verksamheten? 
På bibliotek Jämtland Större uppfattar man att den digitala klyftan i samhället 
existerar. ”Alltså jag tänker, att det är många, framförallt äldre, men det finns ju 
även andra som inte kan hantera det vardagliga idag, (…) då hamnar de ju 
utanför…” (StörreF) Dessa personer försöker personalen hjälpa när de har 
informationspass, men det finns också möjlighet att boka en bibliotekarie för en 
längre och enskild handledning. På bibliotek Jämtland Större används också en del 
digitala verktyg i verksamheten gentemot små barn men inte som en medveten 
strategi utan snarare något som skett successivt i ett kontinuerligt utvecklingsarbete 
inom det läsfrämjande uppdraget.  Biblioteket har vid flera tillfällen haft 
lovaktiviteter under rubriken Bib Hack, där man erbjudit  

”olika typer av Prova på som är kopplat på något vis till datorer och 
spel. Det har kunnat vara... både... pyssel, kreativt pyssel... när du 
pysslar med händerna, pyssla din egen spelvärld utifrån en bok, till 
exempel. (...), och det har varit TV-spels LAN och (...) mycket 
kopplat berättande och spelande, lyfta det [spelandet] som en helt 
egen kulturyttring, (...), men också lyfta det som ett sätt att berätta.” 
(Större1). 

Även på Jämtland Landsbygd tycker man att det är naturligt att hjälpa till med 
frågor som handlar om att få tillgång till digitala verktyg som till exempel tillgång 
till en mailadress eller Bank-ID, men ingen upplever något stort tryck på biblioteket 
vad gäller dessa frågor. Man visar och använder de digitala tjänster som biblioteket 
erbjuder, som Biblio-appen, e-böcker, talboken kommer och Pressreader till 
exempel men snarare på efterfrågan än på ett utåtriktat sätt. Översättningsappar 
används i viss mån i referensarbetet och gentemot nyanlända. Samma dag som 
intervjuerna äger rum i Jämtland Landsbygd sänds ett föredrag från Jamtli via en 
youtube-kanal. Föredraget sker på museet och är tillgängligt samtidigt i varje 
kommun i länet. I Jämtland Landsbygd sker uppkopplingen alltid på biblioteket. 
Här har man en upparbetad rutin kring föredragen och de ingår numera i det 
vardagliga arbetet: “Det har vi inte tänkt på att det är digitalt ens, du ser…” 
(Landsbygd1).   

”Sen kan det vara så att vi säger, vi jobbar inte alls med någon digital 
delaktighet och vi är lite teknikrädda och... så går man omkring här, 
vi har automatiska utlåningssystem, vi har... digitala föreläsningar, 
vi har... vi hjälper folk att logga in på Försäkringskassan och vi 
hjälper folk när de ska beställa en biljett och vi... gör en hel del. Vi 
visar databaser och vi visar hur man läser tidskrifter från vår 
tidskriftsdatabas så att... vi gör nog mycket fast vi på något sätt inte 
har tänkt att nu jobbar med digital delaktighet.” (Landsbygd3) 

Men inte alla tjänster kan bli digitala: 
 
”Jag tror att vi i alla fall i glesbygdsfolkbiblioteket, vi kommer nog 
faktiskt att vara.... det kommer att finnas båda delarna, både det 
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analoga samtalet och den nya tekniken. Det tror jag och jag tror att 
det kanske är så att vi behövs mer och mer, ju mer digitaliserat 
samhället blir, ju större behov finns av det här... stället att faktiskt 
träffa andra människor på.” (Landsbygd3) 

Det är fortfarande det analoga som är centralt på Landsbygd: “Här är det stort att få 
folk att komma hit. Överhuvudtaget”. (Landsbygd2).  
 
Utmaningar i den digitala vardagen  
En utmaning handlar om användarnas syn på biblioteket: “...kanske de inte räknar 
med att... på biblioteket lånar man fortfarande bara böcker. Man räknar inte med att 
man ska klara av att veta vissa saker om det här med digitaliseringen…” 
(Landsbygd1). En annan bibliotekarie tror dock att bibliotekets legitimitet i dessa 
frågor är större i byarna: ”Det finns ju inte så många ställen man kan gå å få hjälp 
på här. Då tror jag biblioteket är ganska givet” (Landsbygd2). På bibliotek Jämtland 
Större ger man ett exempel på hur människors bild och förväntningar på biblioteket 
och bibliotekarierna speglas i samtal med användare: ”där vi möter föräldrar så kan 
de ibland vara lite ursäktande... ”det blir en del padda”, som att man har 
förväntningen att vi från biblioteket ska tycka att det är helt fel... medan så är det 
inte.” (Större1) 

Ytterligare en utmaning handlar om brist på resurser. Bristen på tid är nog det 
vanligaste argumentet. Veckan efter att intervjuerna görs är det den nationella 
satsningen All digital week: ”All digital week, eller vad den heter och det är vi 
jättedåliga på här, det ska jag säga. (…) det kan bero på... jag ska inte säga ointresse, 
det kan bero på... att det händer så mycket annat i sitt dagliga jobb så man orkar 
inte ta in en sak till.” (Landsbygd1) 

På Jämtland Landsbygd kan man också uppleva att den tekniska infrastrukturen 
påverkar hur långt man kan hjälpa till:  

”det finns ju en gräns också…för en del vill ju skriva ut från telefon 
och (…) de ska mixtra och greja och skriva och maila till mig för att 
jag ska skriva ut…för det går inte att skriva ut från telefoner…och 
scanna och så [det] gör vi inte heller…så man kan inte hjälpa dem 
med allting.” (Landsbygd5) 

Överhuvudtaget finns det inte alla tekniska förutsättningar för en digital vardag i 
kommunen än, vilket också medför att användare inte uppvisar stor efterfrågan på 
digitalt stöd på biblioteket: “Det är ingen som frågar om det heller egentligen [på 
bokbussen]. Och på biblioteket här inne tror jag det är väldigt lite frågor om sånt 
där också” (Landsbygd4). 

Intervjuare: vet du om det är någon diskussion i kommunen om man 
ökar fibertillgången så skulle det vara en möjlighet för glesbygden? 
Landsbygd4: Jo, det är ju ett måste, det behövs ju naturligtvis i 
byarna om de kan vara kvar. (…) det är väl ett måste egentligen. 

 
Drivkrafter 
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Det råder ingen större oenighet kring att bidra till digital delaktighet ingår i 
uppdraget och man hänvisar både till lagen och till professionens värderingar:  

 
”det står ju i lagen också att vi ska jobba med digital delaktighet, 
men också att det är en del av den här bildningstanken som 
biblioteken kommer ifrån…att vi ska vara med…och stötta upp 
människor där de behöver…de som är utanför det traditionella 
utbildningssystemet” (StörreF) 

Däremot är diskussionen kring hur långt de ska gå i hjälpen eller handledningen 
ständigt pågående, ”det finns ju vissa saker som det inom lagen inte känns riktigt 
rätt att man gör” (StörreF). På Jämtland Landsbygd ser man det inte som något 
större problem: ”Det var för några år sedan och vi tyckte nog gemensamt att det är 
klart att vi ska hjälpa dem” (Landsbygd1). Då är det snarare infrastrukturen som 
sätter gränser.  

Man är ganska överens om att det finns en kunskapsklyfta i samhället, om den så 
är digital eller beror på läsförmågan, och att det ingår i bibliotekets uppdrag att 
jämna ut den. Fokusgruppen i Biblioteket Jämtland Större för ett resonemang om  

”…att biblioteket inte bara är en byggnad…förr var biblioteket 
oftast den fysiska platsen, men idag…för mig är biblioteket oftast 
personalen (…) och också att vi kan ställa om från traditionell 
fokusering på media och försöka möta upp det här med andra 
behov…med digitala klyftan och såna saker” (StörreF).  

De håller på att köpa in en liten biblioteksbuss som ska hjälpa till med det 
arbetssättet, där personalen ska kunna ge “digital hjälp och minska den digitala 
klyftan på något vis” ute bland de boende (StörreF). En barnbibliotekarie anser att 
det snarare är läsförmågan som utgör den stora klyftan och digitala verktyg är ett 
av verktygen att nå god läsförmåga. Om tillgången till de digitala verktygen 
fördelas ojämnt så kan det påverka läsklyftan ytterligare:  

 
”…folk är intresserade av själva läsningen, att det gör sådan skillnad 
för hur man mår och vilka möjligheter man får i livet. (…) Det är så 
olika vilken familj man växer upp i, vad man har för tillgång till 
läsning och... att biblioteket kan i alla fall jämna ut de klyftorna, att 
man har möjlighet att påverka det”. (Större1) 

Dessutom ingår det i bibliotekets uppdrag att erbjuda service till de boende. En av 
bibliotekarierna på biblioteket Landsbygd resonerar kring behovet av digital 
kompetens på bibliotek att “det är ju en serviceinrättning och då ska man väl försöka 
kunna det som behövs?” (Landsbygd2)  
 
Bibliotekspersonalens resonemang om kompetenser och de kompetensbehov 
som har med digitalisering att göra 
På biblioteket Landsbygd ser man framför sig att först kompetensutveckla sig och 
sedan lära ut till medborgare: “Först ska vi utbildas på något sätt eller ha ett 
förhållningssätt och när vi är klara med det, då ska vi kunna bli en resurs för de 
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andra.” (Landsbygd3). Till exempel ser man fram emot att “det regionala (...) ska 
ha [en aktivitet] hur man kan göra små korta filmer. Det tänkte vi att vi skulle 
försöka få till så vi själva kan lära oss det och... kanske lägga ut på Facebook eller 
lära barnen filma små kortisar... ha någon filmfestival” (Landsbygd1). På frågan 
om om hon känner stress inför kommande krav på kunskaper eller kompetenser 
svarar en av bibliotekarierna: “Nä, det gör jag faktiskt inte för jag tänker, är det 
något man ska kunna, då får vi lära oss det... visst.” (Landsbygd1). 

På Bibliotek Jämtland Större kommer vi in på samtal om hur biblioteket kan bidra 
till ett källkritiskt förhållningssätt och därmed till fri åsiktsbildning. Man håller 
med, men än så länge verkar det inte finnas ett starkt tryck från omvärlden för att 
bibliotekarier ska kunna allt om det: 

”Det här är fortfarande relativt nytt, jag tror inte riktigt att vi har 
kommit till den punkten att vi behövt fundera på det här än. Vi som 
jobbar här har... till stor del, kunskap om det i viss utsträckning, men 
det är säkert något som vi skulle behöva bli mer kompetenta om.” 
(Större2) 

 
Vilka förväntningar har bibliotekspersonal vid svenska folkbibliotek på 
Digitalt först? 
All personal har gjort självskattningstestet vilket samtliga upplevde att det var 
väldigt länge sedan: 

 
”Ja, jag kommer ihåg, man skrev att man egentligen kunde väldigt 
lite om allting…man har liksom ett litet hum om grejerna men man 
KAN inte mycket…så jag tyckte det var jättebra. Och så nu då, när 
de liksom följer upp det här”. (Landsbygd5) 

I Digitalt först hoppas man på “inspiration till hur man kan jobba vidare med de 
frågorna för olika åldersgrupper... för det behöver man höra lite exempel på, vilka 
möjligheter som finns för att det ska börja snurra och komma på idéer” (Större1).  
Eftersom man inte själv upplever sig ha tid att hinna omvärldsbevaka frågorna 
menar den intervjuade att det är “jättebra om det kommer ett program och att man 
kan vara med att påverka vad vi behöver här. Det är väl tanken också att varje 
kommun har synpunkter på vad som behövs.” (Större1).  
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Analys 
I följande kapitel lyfter vi de empirinära berättelserna om folkbibliotekariers arbete 
med och förhållningssätt till det digitala med hjälp av det teoretiska ramverk som 
beskrivs ovan. Vi tittar på huruvida vi kan hitta proaktiva eller reaktiva 
förhållningssätt till digitalisering som fenomen, som uppdrag och som verktyg för 
professionsutveckling samt huruvida folkbibliotekarier ger uttryck för positiva, 
skeptiska eller instrumentalistiska inställningar till digital teknik. Till slut går vi 
närmare in på hur de biblioteksanställda resonerar kring sina vägval när det gäller 
hur och varför de arbetar med digitalt stöd och utbildning i biblioteksvardagen och 
vilka grundläggande värderingar de ger uttryck för i detta sammanhang. Vår analys 
leder fram till slutsatser som besvarar forskningsfrågorna; Hur förhåller sig 
folkbibliotekarier i Sverige till uppdraget att främja digitala kompetenser hos 
medborgarna? hur resonerar folkbibliotekarier kring vilka digitala kompetenser de 
själva har och behöver för att utföra sitt arbete? Varför? Samt vilka förväntningar 
uttrycker folkbibliotekarier på Digitalt först? Därutöver lyfter analysen frågor och 
iakttagelser som underlag för kommande steg i projektet Digitalt först.  
 

Proaktiva och reaktiva förhållningssätt till “det digitala” 
Som beskrivits ovan intar professionsföreträdare en proaktiv hållning när de gör 
anspråk på egen expertis och autonomi och strävar efter att själva, inom den 
professionella gruppen, både definiera vad som bör göras, och hur det bör ske. Ett 
mer reaktivt inriktat förhållningssätt intar professionella om de strävar efter att 
skickligt och samvetsgrant utföra det som någon utanför den professionella gruppen 
har definierat som en arbetsuppgift. I vår analys definierar vi folkbibliotekarier i 
vid mening som professionsföreträdare, och arbetsuppgifterna, att stödja och 
utbilda medborgarna i digitala ärenden och kompetenser, kan definieras och skapas 
inifrån det lokala bibliotekets arbetsgrupp, eller externt genom ett regeringsuppdrag 
eller ett uppdrag från kommunen till exempel. Empiriberättelserna ger prov på både 
proaktiva och reaktiva förhållningssätt.  
 
Till exempel intar Halland en proaktiv hållning i sitt val av KoHa (som de ser som 
ett digitalt verktyg), där de valde att använda sig av Koha för att kunna påverka mer 
själva, och därmed förbättra systemet för den egna verksamheten. Att tolka sitt 
uppdrag främst utifrån de behov man upplever i sitt närområde, och i andra hand 
hänvisa till att ”det också står i lagen” är också ett uttryck på ett proaktivt 
förhållningssätt, som i följande citat: “Vi anpassar oss efter deras behov som vi kan 
och hela tiden försöker [vi] utveckla oss för att kunna hjälpa mer […] detta är ett 
lagstadgat arbete också, att arbeta med kunskapshöjande teknik” (min kursivering). 
Det är ett exempel på hur bibliotekarier kan använda sig av en uppdragslogik för 
att legitimera de val man själv har gjort i sin profession, snarare än att utgå från ett 
uppdrag som man försöker följa efter bästa förmåga. Samma inställning kan 
identifieras i Dalarnas arbete med ett planerat digitalt center och med satsningen 
Digital week. Som beskrivit i empirin gör bibliotekspersonalen i Dalarna aktiva val 
i den planeringen gällande vilket innehåll den digitala veckan ska fyllas med eller 
vilka digitala tjänster som kan erbjudas i centret, med utgångspunkt i de behov de 
identifierar i det lokala samhället. Därutöver finns uttalanden i det empiriska 
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materialet om att folkbibliotek inte bara ska möta befintliga behov: “Vi kan inte 
vänta in alla våra användare heller utan vi måste gå före och visa vägen.” 
(DalarnaB). Men ett proaktivt förhållningssätt behöver inte betyda att man 
omfamnar ny teknik. Det kan likaväl handla om att man i kraft av sin professionella 
expertis gör aktiva val för att folkbiblioteket ska erbjuda alternativ till det digitala 
uppdraget. I flera bibliotek omnämns t ex vikten av att värna om bibliotekets roll 
som fysisk mötesplats på detta sätt, och att man medvetet fortsätter sträva efter få 
in användarna till biblioteket som plats. Det kan ses som ett aktivt ställningstagande 
mot regeringens satsning på att digitala tjänster så långt som möjligt ska ses som 
ett förstahandsval i den offentliga sektorns kommunikation. I fallet Blekinge-
Kronoberg kommenteras en särskild satsning på ”det digitala” och på ”digital 
kompetens” av flera informanter som en typ av konsolidering av befintlig 
verksamhet. Stegvis har positionerna flyttats fram - i det löpande arbetet och med 
tidigare satsningar. Organisationens egen kompass framstår som relativt stark vilket 
bör öka chanserna att arbeta proaktivt med satsningar av det här slaget, det vill säga 
att välja ut de inslag och erbjudanden som gagnar den lokala verksamheten och som 
rimmar väl med dess mål och syften. 
 
När det gäller uppdraget att utveckla medborgares digitala kompetenser intar de 
flesta bibliotekarierna i Jämtland, både Större och Landsbygd, snarare ett reaktivt 
förhållningssätt. De försöker inte aktivt använda den digitala tekniken och arbetet 
med digitala kompetenser som en hävstång för att pådriva bibliotekets strävan, utan 
avvaktar snarare för att se vilka arbetsuppgifter som kommer att påbjudas, om 
några, inom detta område. I jämförelse med Halland och Dalarna, där man aktivt 
informerar om de egna digitala verktygen som t ex Pressreader för att nå nya 
användargrupper, och interagerar med användare i sociala medier även om det 
betyder att man måste ändra sina arbetssätt, agerar bibliotekarierna i Jämtland mer 
reaktivt och visar verktygen endast om de efterfrågas. Också medverkan i 
arrangemang som All Digital week prioriteras ganska lågt i Jämtland och tolkas inte 
som särskilt relevant i jämförelse med andra verksamheter och uppgifter. Man 
hoppas på inspiration från Digitalt först för att kunna göra mer men än så länge 
verkar det inte finnas något större internt eller externt tryck för att prioritera digital 
kompetensutbildning trots medvetenhet om uppdraget i lagtexten.  
 
Professionsföreträdarnas sätt att både föregå regeringsuppdraget och fylla 
uppdraget med eget innehåll, med utgångspunkt i det man känner till om 
lokalbefolkningens behov och önskemål samt det man upplever som professionens 
kärnvärden kan, menar vi, tolkas som ett proaktivt beteende i förhållande till digitalt 
stöd och kompetensutveckling. Att projektet ska drivas av kommunbibliotek 
tillsammans med regionala bibliotek och KB ger en fingervisning om att också 
projektets styrgrupp gärna ser ett proaktivt deltagande i utformningen av projektet 
med utgångspunkt i hur professionen upplever lokala förutsättningar och behov. 
Det är också implicit i regionbibliotekens val att på lokal nivå följa upp 
självskattningstest så att biblioteken kan komma fram till egna utvecklingsområden. 
Möjligen hade denna förväntan på en proaktiv hållning kunnat lysa igenom 
tydligare även i projektplanen, där folkbibliotekens roll beskrivs snarast som 
reaktiv i sammanhanget, när där talas om att folkbibliotekschefen ska förankra 
uppdraget, analysera (personalens) kompetensbehov, planera och genomföra 
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utbildning med personalen samt slutligen “genomföra aktiviteter för allmänheten” 
(projektplan för Digitalt Först med användaren i fokus 2018, s.2).  
 

Inställningar till teknik 
En proaktiv eller reaktiv hållning kan intas av en professionell grupp till i stort sett 
vilken företeelse i samhället som helst som kan definieras som en del av 
professionens arbetsuppgifter. Vi fördjupar analysen och riktar in den särskilt mot 
digitalisering som fenomen med hjälp av ett sociotekniskt perspektiv när vi 
undersöker huruvida folkbibliotekspersonal intar teknikdeterministiska eller 
teknikkonstruktivistiska positioner. Här, som ovan, kan vi visa på en variation både 
mellan och inom fallen.  
 
En konstruktivistisk vägvalslogik, där man behandlar tekniken som ett 
professionellt objekt som kan väljas och styras av människor, används oftast i 
samband med ett proaktivt agerande inom den professionella gruppen. I 
fokusgruppen i Halland till exempel uttrycks variationer av alla inställningar till 
teknik men vägvalslogiken är dominerande. Man är å ena sidan överens om att 
digitalisering handlar om verktyg och kan styras, samtidigt är den en process som 
sker oavsett om man väljer att vara med på den eller ej. Det viktiga sägs vara att de 
digitala redskapen används för ett syfte och att “digitalisering kan användas till både 
ont och gott, om man vill”. Också fokusgruppens resonemang, att vilja utbilda 
medborgare i digitala kompetenser, inte för att de nödvändigtvis ska behöva 
använda dem, utan för att ge dem en chans att både välja och välja bort att delta i 
en digital utveckling, är ett tydligt exempel på en vägvalslogik. informanterna visar 
också stor förståelse för att inte alla kommer att vara intresserade av att utveckla 
digitala kompetenser. Denna inställning stämmer väl överens med den i stort 
proaktiva professionella inställning som gruppen uppvisar till bibliotekets uppdrag 
i stort, och en positiv och nyfiken hållning till digitalisering och digitala verktyg.  
 
Också i Dalarna finns i grunden en positiv och nyfiken hållning gentemot digitala 
tjänster, samtidigt kan exempel på både Vägvals- och “Tåget-går”-logik hittas 
bland informanternas uttalanden. Missbelåtenheten med de digitala tjänster som 
idag finns att välja på biblioteket till exempel, kan tyda på en vägvalslogik där 
personalen inte okritiskt tar del av den teknik som idag erbjuds, utan vill utveckla 
den erbjudna tekniken i den riktning som man ser behov av. Men den kan likväl 
relateras till en mer deterministisk-optimistisk inställning, där det gäller för 
biblioteken att hänga med i den utveckling av digitala tjänster som bland annat 
kommersiella aktörer driver. Även deterministisk-skeptiska röster finns med i 
empirin, där t.ex. DalarnaA undrar om bibliotekarier kommer att kunna finnas kvar 
eller om “det digitala kommer att ta över helt och hållet”.  
 
Även i fallet inom Blekinge-Kronoberg framträder, inte minst ur 
ledningsperspektiv, vägvalslogiken i sättet att argumentera för det redan etablerade 
arbetet med digitala aspekter av bibliotekens verksamhet. Det gäller alltifrån 
digitala redskap, medier, och tjänster, till digitalt baserade eller orienterade 
aktiviteter och program. Samtidigt kan vi konstatera att tåget-går-logiken ibland 
framskymtar i viss argumentation för att hålla sig lärande och i framkant i arbetet 
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för medborgarnas väl. Att hänga med i utvecklingen och ligga väl framme kan 
ibland beskrivas som en sorts egenvärde. 
 
Förhållningssättet till den digitala tekniken i Jämtland kan snarast sägas vara 
deterministisk i och med att man inte ser det som att man vill eller kan styra 
utvecklingen eller påverka den för egna syften. Samtidigt är diskursen varken 
särskild optimistisk eller skeptisk, utan digitaliseringsfrågor i förhållande till 
bibliotekets uppdrag och verksamhet i den lokala omvärlden ses inte som särskilt 
relevanta. Ett skäl till detta kan vara att infrastrukturen i glesbygden brister så pass 
mycket. Så länge det inte finns tillgång till fiber är behoven av en annan art, än vad 
en utbildning i digitala kompetenser kan åtgärda. Man säger sig inte “riktigt ha 
kommit till den punkten att vi behöver fundera på” frågor om behov av utbildning 
i till exempel källkritik på nätet. Det är nog viktigt att hoppa på tåget och minska 
digitala klyftor, men för det bör det först läggas tillräckligt med räls, skulle man 
kunna uttrycka det som.  
 
Även om digitalisering och digital delaktighet vid en första anblick inte verkar vara 
en större del av Jämtlandsbibliotekens verksamhet kommer man i flera av 
intervjuerna så småningom fram till att digitala verktyg och digitala arbetssätt har 
smugit sig in i verksamheten och normaliserats utan att man tänker på dem som 
specifikt digitala. Inom det läsfrämjande uppdraget använder man sig av digitala 
verktyg som verktyg bland andra (här finns möjligen spår av en vägvalslogik), och 
när en av de intervjuade reflekterar över aktiviteter med hjälp av digital teknik eller 
stödet som trots allt erbjuds användare som kommer med frågor om digitala verktyg 
etcetera, kan hen tolka det som ett omedvetet arbete med digital delaktighet. 
Normaliseringen av digitala verktyg och digitala tjänster, inklusive stöd till 
användare med att hantera dessa, känns för övrigt igen i alla fyra fall. I Blekinge-
Kronoberg till exempel anses teknikens artefakter av många ha funnit sina platser i 
bibliotekens utbud och arbetssätt och kan därför betraktas som normala inslag, 
under utveckling, inom ordinarie verksamhets ramar. 
 
Samtidigt, och något motstridigt, utgår man i de flesta fall fortfarande i första hand 
från bibliotekets analoga verksamhet när man beskriver biblioteket och nämner 
sällan i första beskrivningen dess digitala närvaro. Även när bibliotekarier 
diskuterar hur man vill erbjuda stöd i att använda sig av digitala verktyg eller den 
egna användningen av digitala hjälpmedel i det läsfrämjande arbetet till exempel 
handlar det om stöd på plats, när användarna har hittat in till biblioteket eller till ett 
fysiskt Digidel-centrum. Det främsta målet är fortfarande att få människor att 
komma till biblioteket, eller alternativt att åka ut till människorna med biblioteket. 
I de flesta fall framhålls också vikten av att erbjuda en analog, fysisk plats för 
sociala möten. Bibliotekets roll som en plats för möten, och personalens roll i att 
bemöta användarna antingen på biblioteket eller genom att åka ut till dem nämns 
som en viktig motvikt i ett digitaliserat samhälle. Också när man talar om den egna 
drivkraften nämns det analoga mötet med användarna och med kollegorna som 
mycket viktigt. 
 
Till sist bör vi komma ihåg att utsagorna i alla fyra fall vittnar om skilda sätt att 
betrakta vad “det digitala” är, som förstås färgar av sig på ens inställning till 
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fenomenet. Å ena sidan finns en exkluderande förståelse av digitala tjänster genom 
röster som betraktar folkbibliotekens digitala tjänster som starkt knutna till själva 
biblioteksverksamheten – här sägs digitala tjänster handla om att lösa 
biblioteksärenden såsom omlån digitalt och därmed möta de behov som 
biblioteksanvändaren har. Många gånger är dessa behov knutna till den analoga 
och traditionella biblioteksverksamheten. Å andra sidan finns en inkluderande 
förståelse av digitala tjänster genom röster som har en vidare syn som går utöver 
bibliotekets ramar. Här uppfattas utvecklingen av digitala kompetenser “stå på egna 
ben” i folkbibliotekens centrala verksamhet.  
 
Sammanfattningsvis uppvisar folkbiblioteken en stor variation där alla 
förhållningssätt gentemot teknik som fenomen uppvisas. Förhållningssätten är 
knutna till hur bibliotekspersonalen upplever de lokala förutsättningarna och vilka 
behov och förväntningar som finns på att biblioteket ska ge sig i kast med digital 
kompetensutveckling, men också till den egna definitionen av “det digitala”. 
Digitala verktyg och tjänster har normaliserats in i bibliotekets verksamhet 
samtidigt som utgångspunkten och målbilden ofta utgår från det analoga i första 
hand.  
 
Variationen i folkbibliotekens förhållningssätt går att jämföra med en tydligt 
deterministisk hållning som påvisats i KBs och regeringens strategiska dokument 
om digitalisering (se Hallpers 2019). Det vore intressant att studera huruvida även 
projektet Digitalt Först - med användaren i fokus - utgår från en deterministisk syn 
på teknik, där det gäller för folkbiblioteken, och för de användare de är tänkta att 
utbilda, att hänga med i en orubblig process. I denna studie har vi tyvärr inte 
utrymme för någon mer djupgående analys av projektets styrdokument och 
aktiviteter.  
 

Navigera mellan behov, förväntningar och uppdrag 
Vi har analyserat hur folkbibliotekspersonalen pratar om hur arbetet med “det 
digitala” passar in i bibliotekets uppdrag utifrån dimensionerna upplevt förtroende 
och upplevt behov. Varför skapar de den verksamhet som de gör? När 
folkbibliotekspersonalen hänvisar till hur de vill bemöta förväntningar som de 
upplever att allmänheten, kommunpolitiska beslutsfattare eller nationella organ har, 
eller inte har, på deras verksamhet, tolkar vi det som deras försök att skapa 
legitimitet för verksamheten genom upplevt förtroende. När de däremot talar om 
hur de erbjuder tjänster som svarar på de behov som de upplever finns i 
lokalsamhället, ser vi det som ett arbete med att skapa legitimitet på grund av 
upplevt behov. I vart fall förekommer det en spänning mellan relativt låga upplevda 
förväntningar och de större upplevda behoven när det gäller digitalt stöd och 
utbildning, som bibliotekarierna måste hantera. 
 
I Halland upplever man att det finns behov på olika plan hos användare/medborgare 
när det gäller digital kompetens, som man vill tillgodose oavsett om behoven 
handlar om de digitala tjänster som beskrivs som biblioteksnära eller ej, och därmed 
utgår informanterna i första hand från de upplevda behoven för att legitimera sin 
verksamhet inom digital kompetensutbildning. De flesta av de intervjuade drivs av 
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en önskan att hjälpa medborgare, och då mer specifikt kommuninvånarna. Man 
hänvisar också till att det inom deras kommun inte finns en annan aktör som kan 
uppfylla vissa av de lokala behov av digitalt stöd som man nämner, medan andra 
behov uppfylls av aktörer som t ex skolan. I Halland vill de intervjuade 
tillfredsställa de upplevda behoven genom digital kompetensutbildning av 
användarna men är osäkra på huruvida det kommer att ge dem legitimitet i 
lokalsamhället eftersom den verksamheten inte stämmer överens med användarnas 
bild av vad ett bibliotek borde göra. De hinder som gruppen nämner kan i flera fall 
kopplas till ett lågt upplevt förtroende hos användarna - som vill ha service snarare 
än att utbildas till att utföra sökningar själva eller inte ser att biblioteket har 
kompetensen eller uppgiften att utbilda i till exempel källkritik. Med andra ord tror 
den intervjuade personalen inte att biblioteket har hög legitimitet i dessa frågor när 
det gäller lokalsamhällets förtroende.  De vill lösa detta dilemma dels genom att 
hänvisa till hur de själva tolkar sitt uppdrag och söka stöd i bibliotekslagen (i en så 
kallad uppdragslogik, se Schultz-Nybacka 2019). Dessutom är de entusiastiska över 
Digidel-centret, där de tror verksamheten kan ha en egen legitimitet både pga 
upplevt behov, och på grund av upplevt förtroende, som kan spilla över på 
biblioteket. 
 
En liknande bild förekommer i de andra fallen. Också när informanterna i Dalarna 
talar om digitala tjänster är det mer förekommande att digitala tjänster motiveras 
eller talas om i samband med de behov som dessa tjänster anses möta, snarare än 
hur erbjudandet av de digitala tjänsterna kan komma att påverka förtroendet för 
folkbibliotek. Vidare talar informanterna om behov (som digitala tjänster kan möta) 
på olika nivåer. Å ena sidan finns informanter som menar att genom användning av 
digitala tjänster kan biblioteksanvändares behov lättare mötas. Å andra sidan finns 
informanter som menar att bibliotekens erbjudna digitala tjänster kan svara på de 
behov som finns bland samhällsmedborgare och därmed inte bara bland de som 
redan använder biblioteket. 
 
Även Jämtland Landsbygd ser sig som i grunden en serviceinrättning, som ska 
hjälpa till med “det som behövs”. När det talas om hur man stödjer användarna 
handlar det här oftare om service än om utbildning. På Jämtland Landsbygd har 
man kommit fram till att det är klart att de ska hjälpa invånarna så långt 
infrastrukturen tillåter och tolkar därmed sitt uppdrag främst utifrån de upplevda 
behoven. Men särskilt i Jämtland Landsbygd ser man inte att det är någon större 
efterfrågan från användare efter att få hjälp med dessa frågor, kanske därför att 
användarna inte vet om bibliotekariernas kompetens och vilja att stödja 
medborgarnas digitala kompetenser.  Samtidigt ser man, precis som i Halland, inte 
att det finns någon annan aktör än just biblioteket som medborgarna kan få stöd i 
hanteringen av digitala verktyg, så man tror att folk vänder sig till biblioteket med 
sina frågor ändå. I Jämtland Större berättar man även att användare tror att 
biblioteket skulle ställa sig negativt mot digitala verktyg som surfplattor och då har 
användare förstås inga förväntningar på att bibliotek arbetar med digital 
kompetensutveckling. Legitimiteten på grund av det upplevda förtroendet i frågor 
som gäller utbildning för digital kompetens kan därmed vara lägre än det upplevda 
behovet, precis som är fallet i Halland och i Dalarna. I motsats till Halland och 
Dalarna verkar man i Jämtland dock inte agera proaktivt för att öka det upplevda 
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förtroendet utan följer mer med i användarnas förväntningar och efterfråga just när 
det gäller digitala kompetenser.  
I Blekinge-Kronoberg upplever bibliotekspersonalen ett glapp mellan de behov av 
digital kompetensutveckling man skulle vilja tillgodose, och användarnas 
förväntningar på att bibliotekets stöd snarare ska handla om att tillhandahålla 
service, exempelvis i form av medieutbud och kopieringsservice. Det är en 
utmaning att försöka smyga in ett pedagogiskt tänk i dessa service-möten. Både här 
och i Halland beskriver intervjuade också att det är svårt att få medborgarna 
intresserade av vad man kan uppleva som torra eller fostrande utläggningar om till 
exempel källkritik på nätet.  
 
Sammanfattningsvis berättas på alla folkbibliotek en liknande historia, med lokala 
variationer. Precis som det står skrivet i uppdraget från Kulturdepartementet visar 
vår empiri att “bibliotekens personal är van att läsa av behov i sin omgivning och 
att anpassa sina insatser till individers efterfrågan” (Kulturdepartementet 2017, s.2). 
Ett problem är dock att behoven och efterfrågan inte är desamma. Personalen antar 
det nationella uppdraget som de ser beskrivet i både Bibliotekslagen och nu i 
Digitalt Först-uppdraget, att stödja medborgare bland annat i digitala kompetenser, 
och fyller det med ett eget innehåll som främst grundar sig i de behov de ser hos 
boende i lokalsamhället. I flera fall uttrycker man explicit att det inte finns någon 
annan än biblioteket att vända sig till. Däremot slåss samtliga folkbibliotek på sitt 
sätt med en brist på förväntningar hos de lokala användarna och ibland även de 
kommunala beslutsfattarna, som inte ser biblioteket som en naturlig partner i digital 
kompetensutveckling. Folkbibliotekarier hänvisar till sin tolkning av det nationella 
uppdraget för att legitimera sina aktiviteter, men eftersom kunskapen bland icke-
biblioteksanställda är låg om dessa nationella uppdrag har det ingen större effekt i 
lokalsamhället. På olika sätt försöker folkbibliotekarierna därför “smyga in” 
kompetensutvecklande insatser i användarmöten eller genom till exempel Digidel-
verksamheter.  

Kolliderande värdesystem 
För att på ett djupare plan förstå hur folkbiblioteksanställda resonerar kring 
innehållet i de digitala - eller analoga - aktiviteter de tycker är viktiga att erbjuda 
användarna har vi, som beskrivits ovan, använt oss av Boltanski och Thévenot 
(1991/2006)s beskrivning av hur aktörer söker stöd för sina handlingar och sina 
förhållningssätt i socialt konstruerade “värdesystem” med var sin samlande princip 
och var sina värderingar att eftersträva. Inte oväntat liknar värdesystemen och deras 
samlande principer de roller eller uppdrag som tidigare biblioteksforskning har 
identifierat som relevanta för folkbiblioteken (Se t ex Jochumsen, Hvenegaard-
Rasmussen & Skot-Hansen 2012), men det finns även någon värld som de 
intervjuade bibliotekarierna rör sig inom som inte direkt har någon motsvarighet i 
den forskningen. Sammantaget har vi sett spår av fem olika värdesystem i vår 
empiri, med principer som vi har kallat kreativitet/kultur, det civila/demokrati, 
produktion/utbildning, mellanmänskliga möten och slutligen marknaden. Det är 
viktigt att upprepa att de enskilda bibliotekarierna förmår att röra sig in och ut ur 
värdesystemen och ena gången använda sig av argument som till exempel visar på 
vikten av att följa givna uppdrag och lagar (Det civila värdesystemet) för att i nästa 
andetag argumentera för det eftersträvansvärda i att erbjuda mellanmänskliga 
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möten (Det sociala värdesystemet). Värdesystemen fungerar alltså i praktiken inte 
som några ömsesidigt uteslutande kategorier. 
 
Samlande 
princip: 

Kreativitet/
Kultur 

Det civila/ 
Demokrati 

Produktion/ 
Utbildning 

Det sociala Marknaden 

Strävar 
efter: 

Inspiration, 
skapande 

Demokrati, 
delaktighet 

Effektivitet, 
utveckling, 
expertis, 
innovation, 
framsteg,  

Social 
inkludering, 
mellanmänskl
iga möten, “se 
människan” 

att vara/erbjuda 
något åtråvärt, 
eftertraktat, 
vinstintresse 

Strävar 
bort från: 

Rutin, tråkigt, 
tvång 

Egenintresse, 
individualism, 
utanförskap 

Amatörism, 
inkompetens 

Känsla av 
ensamhet, 
isolering 

“det 
oönskade”, det 
ingen vill ha 

Högst 
värderade 
subjekt 

Konstnär, 
den som “har 
barnasinnet 
(kvar)” 

medborgare, 
allmänheten 

Experten, den 
professionella
, 
entreprenören 

“hela 
människan” 

Säljaren, 
entreprenören 

Högst 
värderade 
objekt  

Berättelse, 
fantasi 

Lagen, 
styrdokument, 
uppdrag 

Kompetens Möten, 
mötesplats 

Ekonomiska 
värden 

Hur skilja 
mellan 
mer eller 
mindre 
värdefulla 
subjekt 
eller objekt 

Grad av 
kreativitet, 
grad av 
nyskapande 

Grad av 
lagstöd, grad 
av allmännytta 

Grad av 
(professionell
) kompetens, 
grad av 
funktionalitet, 
vetenskapligt 
underbyggt 

Graden av 
“riktiga” 
möten 

Grad av 
intresse hos 
konsumenten, 
pris 
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I denna 
värld 
refererar 
man till... 

Konst, 
upplevelser, 
glädje, fritid 

Staten, politik, 
medborgare, 
myndigheter, 
uppdrag... 

Arbete, 
användbarhet, 
skola, 
specialister, 
kunskap, 
resurser, 
vetenskap... 

Mötesplats, 
möten, 
bemötande, 
sociala 
arrangemang 

Kunder, att 
attrahera, 
popularitet (hur 
många kom) 

Tabell 3. Legitimerande värdesystem (vår bearbetning av Boltanski, L. & Thévenot, 
L. 1991/2006)  
 
De upplevda behoven när det gäller digital kompetensutbildning som personalen 
vill besvara i Halland till exempel har oftast att göra med demokrati och delaktighet 
(stödja användare i den digitala kommunikationen med myndigheter t ex), men 
också med kultur och kreativitet, som till exempel att skapa glädje, eller pusha för 
roliga eboks-tjänster. Även vikten av att skapa förutsättningar för mellanmänskliga 
möten, antingen på plats i bibliotek eller Digidel-center, där man kan skapa trygghet 
och överbrygga rädslan för systemen, eller i den digitala världen genom att kunna 
kommentera på sociala medier, nämns som en drivkraft i hur man vill arbeta med 
digital verksamhet och digitala kompetenser. Med andra ord rör sig de intervjuade 
i Halland främst i värdesystemen kring kreativitet/kultur, det civila/demokratin och 
det sociala för att legitimera varför biblioteket ska arbeta med utbildning för digital 
kompetens. 
 
Informanterna i Dalarna rör sig i samma tre värdesystem när de diskuterar hur de 
ser på bibliotekets digitala uppdrag. De talar ibland om behov på samhällsnivå och 
ibland om behov på individnivå respektive gruppnivå - det första handlar om att 
digitala tjänster erbjuds för att möta de behov som finns i samhället såsom digitala 
klyftor, det senare handlar om att digitala tjänster används för att erbjuda 
möjligheter till nytt och kreativt skapande. Även om detta givetvis också kan 
betraktas som en utjämnande insats, då de användare som har resurser att köpa egna 
digitala verktyg för att ägna sig åt detta kreativa skapande troligtvis gör det istället 
för att använda folkbibliotekens erbjudna, handlar informanternas argumentation 
här inte om inkludering utan om att vidga vyer och ha roligt. Även i Dalarna 
framstår vikten av mellanmänskliga möten, att se hela människan, som en viktig 
drivkraft, dock ser man där att den främst kan tillgodoses i analog verksamhet.  
 
Både i Jämtland Större och i Jämtland Landsbygd försöker biblioteksanställda 
(liksom i Halland, Blekinge-Kronoberg och Dalarna) att hjälpa invånare som inte 
klarar av att hantera digitala verktyg för att undvika att de ska “hamna utanför”. En 
sådan insats tolkas som en naturlig del av bibliotekets uppgift dels med 
hänvisningen till bibliotekslagen och dels med hänvisning till professionens 
historia: bildningstanken. Härmed rör sig de biblioteksanställda i det 
demokratiska/civila värdesystemet. Också när man talar om de behov som 
biblioteken bör möta när det gäller stöd i att hantera digitala verktyg nämns dessa i 
Jämtland (särskilt Jämtland Större) i relation till en upplevd klyfta, antingen en 
digital klyfta eller en klyfta när det gäller läsförmåga, och de intervjuade hänvisar 
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till värden som delaktighet och demokrati. Men de exempel intervjuade nämner i 
hur och när de organiserar aktiviteter eller använder verktyg som de ser som digitala 
kommer oftast från värdesystem som hänger samman med kultur, kreativitet, 
skapande och berättande, till exempel resonemang om att uppvärdera dataspel som 
kulturell aktivitet eller streama föredrag. Att skapa förutsättningar för sociala möten 
mellan personal och användare eller mellan användare ses precis som i Dalarna som 
en mycket viktig, men helt analog, del av bibliotekens verksamhet. Det värdesystem 
som utgår från utbildning förekommer inte direkt i materialet, när det gäller 
bibliotekets arbete med digitala kompetenser, däremot utbildning i allmänhet och 
läsfrämjande i synnerhet. Även här rör sig alltså bibliotekarier i tre -fyra 
värdesystem när de talar om och legitimerar bibliotekets verksamhet. Endast värden 
från demokrati och delaktighets-värdesystemet hänvisas dock till när man talar 
specifikt om att utbilda eller ge service till användare i digitala tjänster eller 
kompetenser.  
 
I Blekinge-Kronoberg kan samma användning av värdesystemen demokrati/det 
civila, kultur/kreativitet och det sociala iakttas. En intäkt för att värdesystemet kring 
civilsamhälle och demokrati ges prioritet är exempelvis att bibliotekets organisation 
har strukturerats efter bibliotekslagens centrala inslag. Men här finns också 
exempel på hur biblioteksanställda ibland behöver röra sig inom värdesystemen 
kring utbildnings/expertis samt marknad för att kunna utföra det de upplever som 
sitt uppdrag. I det digitala labbet har verksamheten initialt utgått från delaktighet 
som en vägledande princip, men på senare tid märks också en fokusförskjutning 
mot entreprenörskap och innovation - med associationer till utbildnings- och 
industrivärlden - ”en lite svår koppling för folkbiblioteken”, enligt samordnaren 
(Int1). Det finns ytterligare vissa kopplingar till värdesystem som eftersträvar 
entreprenörskap, utveckling och konkurrenskraft i övrig empiri, men de framställs, 
precis som i Blekinge-Kronoberg, inte som bibliotekens primära intressen. 
Slutligen uttrycker de intervjuade i Blekinge-Kronoberg samt i Halland tydligast 
ett dilemma som kan kännas igen i de övriga fallen, hur svårt det är att skapa intresse 
för sådant som av användare lätt uppfattas som tråkigt och fostrande, såsom 
källkritik eller digital säkerhet. I och med att bibliotekets utbud grundar sig på 
medborgarnas frivilliga deltagande, i motsats till skolans verksamhet, gäller det att 
hitta sätt att locka användare. Halland hoppas på det nya Digidel-centret som en 
mer legitim avsändare, och där såsom i Blekinge-Kronoberg (och som på många 
andra bibliotek) har man insett behovet av att marknadsföra det heta, spännande 
eller eftertraktade när det gäller digitala kompetenser, i hopp om att de användare 
som kommer till bibliotekets utbud också kommer att ta del av det som uppfattas 
som “tråkigt”. Här ger sig bibliotekarierna in i marknadssystemet. Ett dilemma som 
tydligast påtalas i Dalarna är att bibliotekets digitala tjänster (men även deras 
arrangemang) inte riktigt kan mäta sig med de tjänster och arrangemang som 
erbjuds av de stora kommersiella aktörerna.  
 
I Blekinge-Kronoberg ges också exempel på vad som händer när bibliotekens 
skiftande förhållningssätt till ”det digitala” krockar inom den kommunala 
förvaltningen där olika organisatoriska enheter arbetar med närliggande frågor men 
utan någon egentlig samordning. Här handlar det om relationen mellan IT-
avdelningen och biblioteket som i någon mån kan sägas ha helt olika uppgifter, 
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olika arbetssätt och synsätt på teknikens roll. Det framstår i mångt och mycket som 
att man arbetar i parallella världar, men samtidigt kan syftena med deras arbete 
delvis sägas överlappa i en strävan efter att trygga digitala resurser i en fungerande 
”glokal” infrastruktur. De två navigerar inte i samma värdesystem och 
kommunicerar dessutom sparsamt med varandra. Utifrån informanternas utsagor 
framstår det som osannolikt att IT-avdelningen ens känner till att biblioteket har ett 
uppdrag att höja medborgarnas digitala kompetens. Bristen på samordning och 
kommunikation mellan de olika delarna av den kommunala förvaltningen riskerar 
att få negativa konsekvenser både för personal och medborgare. De två konkreta 
exempel som nämnts i det empiriska materialet illustrerar detta; å ena sidan 
lösningen av ett praktiskt problem kring wifiets våglängd som fått oförutsett 
negativa konsekvenser för vissa biblioteksanvändare, och å andra sidan inköpet av 
en tekniskt avancerad och svåranvänd publik kopiator. I båda fallen har det blivit 
biblioteksbesökarna (i det senare fallet även de anställda) som kommit i kläm.   
 
För att sammanfatta befinner sig bibliotekspersonalen i ett komplext sammanhang 
där vi behöver förstå värderingar och arbetssätt från minst tre, men oftast fyra eller 
fem värdesystem för att förstå alla syften de ser med att erbjuda digitalt stöd och 
kompetensutveckling till medborgarna. Bibliotekens skiftande förhållningssätt kan 
ses som rimligt och nödvändigt i förhållande till den i biblioteksforskningen ofta 
påvisade komplexitet i folkbibliotekens roller och uppdrag. Om bibliotekens 
omvärld inte ser denna komplexitet i förhållande till digitaliseringsuppdraget 
uppstår krockar som de ovan beskrivna.  
 
I jämförelse med denna komplexitet ter sig uppdraget och upplägget av Digitalt 
Först - med användaren i fokus - som något förenklat. Det går inte att komma ifrån 
att upprinnelsen till projektet Digitalt först har större närvaro i det värdesystem som 
vi har kallat produktion-utbildning än vad folkbibliotekariernas verksamhet och 
syften har. Även det europeiska ramverket Digicomp, som projektets 
självvärderingstest utgår ifrån, använder främst formuleringar som passar inom 
detta värdesystem. I jämförelse med regeringens satsning Digitalt först verkar 
projektnamnet - Digitalt Först - med användaren i fokus - vara ett försök att 
balansera värderingarna från produktion-utbildning med fler världar där 
användaren är i fokus. På en generell nivå är det nog inte alltför drastiskt att påstå 
att det finns en koppling mellan det teknikdeterministiska synsättet och det 
värdesystem som utgår från produktion, innovation, och framsteg, kontra 
vägvalslogikens mer instrumentella synsätt på tekniken (det vill säga ett synsätt 
som sätter människan/användaren i fokus). Med det senare synsättet är det de 
demokratiska, sociala och kulturella värdena som legitimerar val och användning 
av viss teknik och media, medan logiken med det förra synsättet låter exempelvis 
styrdokument som bibliotekslagens skrivningar legitimera prioriteringen av 
digitalisering i av myndigheter och medborgarservice. Att dubbelprioritera ”det 
digitala” och ”användaren” i en satsning av det här slaget medför ett inbyggt 
dilemma – hur goda syften som än eftersträvas. 
 
Det dilemmat kan eventuellt förklara varför, även om en majoritet av 
folkbibliotekspersonalen har deltagit i självskattningstest och alla de vi intervjuat 
varit med om uppföljande workshops, detta arbetssätt inte verkar ha lämnat några 
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större intryck i de intervjuades minnen. Hela idén med att kontrollera kunskaper i 
ett test rör sig ju i en värld där kunskaper och expertis är högst värderade, 
eftersträvansvärda. Det kan bero på att testet skapades främst i en skolkontext, där 
läraren naturligt ska vara den som har all expertis. Men det är inte säkert att 
detsamma gäller bibliotekarier, inte ens om de ska stödja digital 
kompetensutveckling. Endast en del av folkbibliotekets verksamhet och kompetens 
har ju handlat om att lära ut, och som empirin visar agerar bibliotekarier allt oftare 
i andra roller än den som expert. Däremot använder de digitala verktyg helt 
naturligt, medvetet eller omedvetet i aktiviteter som är läsfrämjande, främjar 
kreativitet, ökar tillgång till föredrag med mera. Som Jämtland (Landsbygd) 
kommer fram till, kan den naturliga integreringen av digitala verktyg i 
verksamheten också ses som ett arbete för digital delaktighet, och troligen leda till 
icke-systematiskt lärande av digitala kompetenser hos användare.  
 
Även om det är mycket som de intervjuade upplever att de behöver förkovra sig 
mer i när det gäller digitala kompetenser verkar de flesta samtidigt ganska lugna i 
sin förmåga att behärska de grundläggande tekniska kunskaperna och färdigheter, 
eller att lära sig dem vid behov (då gärna med hjälp av det 
kompetensutvecklingsprojekt som man uppfattar Digitalt först projektet är). Det 
uttrycks oftare behov av att förkovra sig i pedagogiska färdigheter: hur lär man ut 
kompetenser till (ibland ointresserade eller motvilliga) användare? Om Digitalt 
Först - med användaren i fokus är ett kompetensutvecklingsprojekt såsom de 
intervjuade anställda har uppfattat det, med syfte främst att vidareutveckla 
folkbibliotekariers digitala kompetenser såsom de omtalas i Digicomp, kan det vara 
befogat att dess retorik och legitimering också befinner sig främst i utbildnings- och 
expertisvärlden. Om det däremot har ambitioner att stödja folkbiblioteken på alla 
aspekter i att ta sig an uppdraget, att integrera digital kompetensutveckling av 
användare i bibliotekets uppdrag och verksamhet, bör det finnas delar i projektet 
som refererar till alla de värden och aktiviteter som folkbibliotekarier själva 
använder.  
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Slutsatser 
I denna studie har vi med utgångspunkt i forskningsfrågorna: Hur förhåller sig 
folkbibliotekarier i Sverige till uppdraget att främja digitala kompetenser hos 
medborgarna?; Hur resonerar folkbibliotekarier kring vilka digitala 
kompetenser de själva har respektive är i behov av för att utföra sitt arbete? 
Varför? samt Vilka förväntningar har folkbibliotekarierna på Digitalt först?, 
analyserat empiri skapat med medverkan av biblioteksanställda i fem kommuner 
fördelade över fyra regioner.  

Den lärdom vi vill dra av vår analys är att folkbiblioteksanställda, precis som 
förutspått i Kulturdepartementets uppdrag från 2017, i sitt arbete starkt utgår 
från de lokala förutsättningarna både när det gäller lokala behov och lokala 
förväntningar. Biblioteket åtnjuter också, såsom dokumentet påpekat, ett högt 
förtroende även om detta de senaste åren kan ha minskat något (Eriksson & 
Michnik, 2018). Dessutom ser de allra flesta bibliotekarierna i vårt material, inte 
oväntat, uppdraget att stödja medborgarna i digital kompetensutveckling som en 
given del i bibliotekets uppdrag, och som de redan har normaliserat i sin vardag.  

Men vår empiri visar också hur folkbibliotekarier kämpar med det glapp mellan 
den verksamhet de vill erbjuda på grund av de behov av digital kompetens som 
de upplever i lokalsamhället och det biblioteket förväntas erbjuda lokalt av 
användare, kommunpolitiker, kommunala IT-avdelningar etcetera.  Arbetet kan 
dessutom kompliceras av att det nationella uppdraget i sin tur verkar utgå från 
att den lokala infrastrukturen för att överhuvudtaget tillgängliggöra digital 
teknik är så pass utbyggd att det är relevant för medborgarna att behöva lära sig 
använda den. I flera fall försöker de intervjuade använda sig av bibliotekslagen 
för att legitimera den lokala verksamheten, som de utformat utifrån en 
upplevelse av lokala behov på området som de tycker sig vara kompetenta att 
bemöta. Eftersom kunskapen om lagtexten och det vidgade nationella uppdraget 
har haft svårt att sprida sig till lokala användare och beslutsfattare är det dock 
ganska svårt för biblioteken att hävda sig i den kommunala omvärlden som de 
är beroende av för sin legitimitet. 

Att arbeta för att utbilda medborgare i digitala kompetenser är visserligen en del av 
folkbibliotekets uppdrag, men det har potential att genomsyra hela arbetet med att 
använda sig av digital teknik för läsfrämjande, kreativitetsskapande eller skapandet 
av mötesplatser, samt det dagliga arbetet med att tillhandahålla digital teknik och 
tjänster som ingen annan aktör (längre) ger fri tillgång till. Det gör fenomenet 
mycket komplext i folkbiblioteken och man hänvisar till många olika syften och 
värden för att förklara och legitimera hur man har valt att arbeta med digitala 
kompetenser. En av de större utmaningar som folkbiblioteksanställda måste hantera 
är hur uppdraget, att utbilda i digitala kompetenser, kan genomföras gentemot 
användare som antingen är omedvetna om bibliotekets vidgade uppdrag eller helt 
enkelt ointresserade av att låta sig utbildas. En annan men därmed 
sammanhängande utmaning, är hur uppdraget kan jämkas med de andra delarna av 
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bibliotekets uppdrag som delvis refererar till andra värderingar och värdesystem. 
Visserligen behöver bibliotekarier fortsatt vidareutbildning i många av de digitala 
kompetenser som självtestet visade upp. Men frågan som ställs i vår empiri är, 
huruvida de inte behöver än mer vägledning i de pedagogiska dilemman som 
beskrivs ovan, samt stöd med att föra ut kunskapen om det vidgade uppdraget på 
ett lokalt plan.  
 
En fråga som kan ställas är huruvida Digitalt först främst är ett uppdrag eller främst 
ett kompetensutvecklingsprojekt. Om Digitalt Först - med användaren i fokus - 
främst är ett kompetensutvecklingsprojekt såsom det har funnits många bra 
kompetensutvecklingsprojekt i folkbibliotekssverige de senaste årtionden kan detta 
projekt säkert leda till en fördjupning av bibliotekariers digitala kunskaper. Frågan 
kvarstår dock vem som kommer att tillhandahålla det stöd för en ökad legitimitet 
av det vidgade uppdraget på kommunal nivå som folkbiblioteken behöver. Utan ett 
sådant stöd, samt ett stöd till folkbibliotekarier i hur uppdraget kan integreras mer 
med deras övriga uppdrag, riskerar kompetensutvecklingen att missa sin potential.  
 
Dilemmat sammanfattas i figuren nedan:  
 

 
 
Glapp mellan lokala behov, lokal efterfråga och nationella uppdrag och 
kompetensutvecklingsprojekt när det gäller folkbibliotekens uppdrag att 
främja digitala kompetenser 
 
Är det verkligen, idag, fortfarande kompetensutvecklingen i digitala kompetenser 
som är mest trängande för att folkbiblioteken ska kunna ta sig an uppdraget? Eller 
är det legitimitets-glappen som vi har identifierat som är den stora utmaningen 
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idag? Vem tar sig an att skapa förutsättningar för folkbiblioteken att kunna verka 
för uppdraget när utmaningen är att skapa lokal legitimitet för det?  
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