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Abstract:                         The aim of this qualitative study is to create knowledge about the 

   change of conditions in the librarian profession in relation to newly 

   arrived people's information needs in swedish public libraries. The data 

   for the study were produced through semi-structured interviews with 

   four librarians from different public libraries in western and southern 

   Sweden. The method for analysing our data is through qualitative 

   analysis of content and Annika Lundmark's competence model. The 

   competence model presents five different categories of competences: 

   occupation-technical competence, strategic competence, personal 

   competence and social competence. These four categories are  

   summarised in the fifth category: functional competence.  
 

In the discussion we use Andrew Abbott's profession theory to study 

the possible change in the librarian profession. Abbotts profession 

theory focuses on how a profession work in relation to other 

professions in society and how jurisdictions acts when more than one 

profession is competing over the same competence area. Our result 

shows that the librarians seek competences in relation to newly arrived 

people's information needs that is not necessarily associated with 

traditional library work, but also that the librarian profession is in 

permanent change to fit in with the rest of the society's development. 

We can also conclude that the participants of the study talk a lot about 

the digital challenge in the libraries but also about the importance of 

cooperation with other authorities and actors in society.  
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1. Inledning  
 

Immigrationen till Sverige har förekommit sedan flera hundra år tillbaka. Under modern 

tid har dessa grupper av människor haft många olika anledningar till att lämna sitt 

hemland. Exempel på detta är år 1939 där det främst var flyktingar från andra 

världskriget som kom till Sverige, 1950- och 1960-talets arbetsinvandring eller 1970-

talets nya regleringar kring invandring där myndigheten Statens invandrarverk (idag 

Migrationsverket) skapades för att arbeta med integrations- och migrationsfrågor.  Den 

senaste migrationsvågen skedde 2015 till följd av flyktingkrisen där runt 160 000 

människor sökte asyl i Sverige (Migrationsverket, 2019). Invandringen har bidragit till 

att svenska samhället har utvecklats, nya kulturer och framförallt nya behov har uppstått 

bland den svenska befolkningen (Jönsson-Lanevska, 2005).  

 

2017 gav Kungliga Biblioteket [KB] (2017) ut en rapport, Migration och språklig 

mångfald: bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället. Det är en rapport som belyser 

bibliotekets betydelse för och arbete med nyanlända, även innan den senaste stora 

invandringen 2015. I rapporten uppmärksammar folkbiblioteken i Stockholm att en av 

de största användargrupperna av bibliotekets tjänster och utbud var nyanlända personer. 

Kontakten med biblioteket fick personerna via Svenska för Invandrare (SFI - en 

utbildning för personer som behöver grundläggande kunskaper i svenska) och 

efterfrågade medier som kunde underlätta deras integration in i det svenska samhället. 

KBs rapport poängterar att de utmaningar som biblioteken ställs inför vid dessa 

situationer kan liknas med till exempel arbetet med den digitala utvecklingen; 

biblioteken får ta på sig ytterligare arbetsuppgifter som tidigare inte varit en del av det 

traditionella biblioteksuppdraget. Ola Pilerot (2018a) diskuterar också utmaningar men 

även möjligheterna med den ökande mängden nyanlända i Sverige, biblioteken och dess 

personal uppmuntras till utveckling och förändring för att kunna stödja deras integrering 

i samhället. Kompetensbehovet skiftar i takt med nya behov och förväntningar som 

samhället ställer på folkbiblioteket (KB, 2018). Ola Pilerot och Frances Hultgren (2017) 

för ett brett resonemang om begreppet informationsbehov från den nyanländes 

perspektiv, där flera aktiviteter ingår, till exempel kopiering eller att låna en bok (se 

Centrala begrepp).  

 

Bibliotekarieprofessionen och de kompetenser och arbetsuppgifter som ingår står under 

ständig förändring. Vilket blir särskilt synligt under dessa perioder av större invandring 

till Sverige. Biblioteken och dess personal utgör en viktig institution för de nya 

användarna och deras behov. Ämnet är därför intressant att studera i och med 

förändringarna och hur de påverkar bibliotekarieprofessionen och de förändrade 

villkoren. Bibliotekarieprofessionen har diskuterats länge genom åren. Joacim Hansson 

(2018) uttrycker i rapporten Profession, utbildning, forskning: biblioteks- och 

informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession att bibliotekarieyrket har 

haft en utbildningslös grund ända fram till 1920-talet, vilket har resulterat i att 

professionen har baserats på personliga egenskaper och ett kall från frivilliga krafter 

snarare än professionalitet byggd på utbildning. Spåren kan fortfarande ses i yrket idag. 

Hansson (2018) poängterar att bibliotekarieyrket är i behov av kompetensutveckling för 

att fortsätta vara relevant i den pågående samhällsutvecklingen. I relation till detta 

uttrycker författaren att det skapas ett tomrum mellan profession och kompetensbehov, 

som i sin tur kan bero på att yrket tillhör en av de nyare välfärdsprofessionerna. 
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Lösningen på tomrummet blir således inte att tillföra nya kompetenser, utan snarare att 

förstärka denna profession genom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning 

och utbildning.  

 

1.1 Problemformulering 

 

Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) 6§ har biblioteket ett ansvar att finnas 

tillgängliga för alla och anpassa verksamheten till användarnas behov. Lagen är synbar 

på folkbiblioteket som förespråkar vikten av att vara en plats som är öppen för alla i 

samhället oavsett bakgrund. Det blir en plats där människor vågar komma och ställa 

sina frågor (Svensk biblioteksförening, 2017). Ökningen av nyanlända har gjort att 

folkbiblioteket har fått bredare och större krav på den service som erbjuds. Det kommer 

frågor som bibliotekarierna inte alltid kan svara på och folkbiblioteket har påbörjat en 

omvandling till ett medborgarkontor även om det inte ingår i dess egentliga uppdrag 

(Svensk biblioteksförening, 2017). Det råder delade meningar både i praktik och i 

forskning om vad som utmärker bibliotekarieprofessionen och dess arbetsuppgifter. 

Utifrån Svensk biblioteksförenings (2017) påstående ovan ställer vi oss frågan om 

bibliotekarien ska fortsätta att förändra sin profession varje gång ett nytt behov från 

samhället dyker upp eller om folkbiblioteket nått sin gräns i vad de kan erbjuda i sin 

verksamhet, utan att gå alltför långt ifrån sitt ursprungliga uppdrag.  

 

Det ansvar som folkbiblioteket har haft och fortfarande har gällande nyanlända är inget 

nytt (Svensk biblioteksförening, 2017). I några av de rapporter som publicerats i ämnet 

(Kungliga biblioteket, 2017; Pilerot, 2018a; Pilerot och Hultgren, 2017), kan vi se att 

biblioteken har befunnit sig i dessa situationer under flera omgångar genom Sveriges 

historia. Skillnaden mellan omgångarna beror på flera faktorer, vad de har gemensamt 

är att biblioteken har förändrats och anpassat sig efter de nya behov som uppstått i 

samhället vid den tidpunkten. Pilerot och Hultgren (2017) hänvisar till resultatet på sin 

studie där 90 % av bibliotekarierna svarade att arbetet med nyanlända är viktigt för både 

verksamhet och samhälle. Hansson (2018) framhäver att genom kompetensutveckling 

och forskning kan bibliotekarieprofessionen fortsätta vara en adekvat institution för 

dessa behov.  

 

Annika Lundmarks (1998, s. 34) förklaring av begreppet kompetens avser en persons 

möjliga handlingsförmåga vid uppgifter, situationer eller arbeten. Handlingsförmågan 

kan innebära kunskaper, intellektuella, manuella och sociala kunskaper, men även en 

persons attityd och personlighet. I relation till vår studie fokuserar vi på 

bibliotekarieprofessionens många olika sorters kompetenser, vilket också visar på den 

kunskapsbredd som många bibliotekarier arbetar med. Det är däremot svårt att veta 

vilken kompetens en bibliotekarie kan förväntas ha i den ständigt föränderliga 

professionen. Nyanländas aktiviteter på biblioteket kan sträcka sig från kopiering, 

översättning av dokument, kontakt med myndigheter till bankärenden. Samtidigt är den 

traditionella servicen som biblioteket erbjuder som till exempel boklån, välanvänd av de 

nyanlända (Svensk biblioteksförening, 2017). Andrew Abbotts (1988) professionsteori 

ger en inblick i hur professioner förändras och deras påverkan på andra närliggande 

professioner. Vidare i teorin presenterar författaren begreppet jurisdiktion som 

behandlar de kunskapsspecifika arbetsuppgifter tillhörande specifika professioner. Ett 

exempel på detta blir i studiens sammanhang bibliotekarieprofessionen och de 

arbetsuppgifter som är karaktäristiska för yrket, vilket kan vara kunskapsorganisation 
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eller informationssökning. Fenomen som är märkbara i bibliotekarieprofessionen idag är 

de förändringar som sker hos andra aktörer i samhället, till exempel banker där de 

fysiska kontoren får sämre öppettider eller stängs ner. I samband med dessa 

förändringar skapas en oklarhet i hur bibliotekarieprofessionen ska förhålla sig till 

utvecklingen och hur dess uppdrag ska se ut. I relation till detta finner vi det 

intresseväckande att studera hur fenomenet fungerar i relation till nyanländas 

informationsbehov. Det är en målgrupp som påverkas av hur professionerna i samhället 

fungerar, vilket vi kan se i tidigare forskning på området (Sirikul och Dorner, 2016; 

Pilerot och Lindberg, 2018) där fokus utgår främst från ett användarperspektiv på 

nyanländas biblioteksanvändning. Forskning som behandlar nyanländas 

biblioteksanvändning utifrån bibliotekariernas perspektiv finner vi i Pilerot och 

Hultgrens (2017) rapport. Vi har tagit inspiration från författarnas rapport men har valt 

att fokusera på bibliotekariernas kompetenser i relation till nyanlända. Studien är på så 

vis relevant för forskningsfältet då att den kan bidra med kunskap om vilka 

arbetsuppgifter och kompetenser som är nödvändiga för bibliotekarieprofessionen i 

relation till nyanländas informationsbehov i dagens samhälle.   

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med studien är att nå ny kunskap kring de förändrade villkoren för bibliotekarie- 

professionen i relation till nyanländas informationsbehov och deras integrationsprocess. 

Utifrån vårt syfte har vi sammanställt följande frågor:  

 

- Hur upplever bibliotekarier att deras arbetsuppgifter har förändrats i samband med den 

ökade invandringen? 

 

- Vilka kompetenser upplever bibliotekarierna är nödvändiga i deras relation till 

nyanlända?  

 

- Hur utmärker sig bibliotekarieprofessionens jurisdiktion i relation till andra 

professioner i samhället idag? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att fokusera på folkbibliotek i en svensk kontext 

efter den senaste flyktingvågen 2015. 

 

1.4 Centrala begrepp  

 
I avsnittet behandlas centrala begrepp som förekommer i syfte och frågeställning. 

Begreppen som presenteras och förklaras är: Bibliotekarieprofessionen, 

Informationsbehov, Jurisdiktion, Kompetens samt Nyanländ. 

 

Bibliotekarieprofessionen - Kåring Wagman (2008) uttrycker på att 

bibliotekarieprofessionen består av fleras aspekter vilket gör yrket något diffust, särskilt 

i tider av förändring i samhället. Därför har vi valt att använda Abbotts (1988) definition 

av begreppet profession vilket innebär en specifik grupp människor som besitter en 

abstrakt kunskap i specifika sammanhang. I och med att vi använder professionsteorin 
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som teori och analysmetod i vår studie anser vi att förklaringen av begreppet är 

relevant.  

 

Informationsbehov - Enligt Case och Given (2016) innebär begreppet 

informationsbehov en medvetenhet om att en specifik kunskap är otillräckligt och att det 

finns ett behov av att fylla det tomrum som uppstår (s. 6). Höglund och Persson (1985) 

pekar på faktumet att ett informationsbehov kan vara både objektivt, där ett behov anses 

vara nödvändigt för att lösa vissa sorters uppgifter, men även subjektivt där behovet 

uppfattas vara viktigt för den individuella personen. Författarna diskuterar att 

informationsbehov varierar från person till person och är högst individuellt. I och med 

att vår studie utgår från nyanländas informationsbehov väljer vi att även utgå från 

Pilerot och Hultgrens (2017) förklaring av begreppet, där aktiviteter som att låna en bok 

kan ingå i ett informationsbehov från den nyanländes perspektiv (s.18).  

 

Jurisdiktion - Begreppet jurisdiktion förklarar Abbott (1988) som relationen mellan 

specifika arbetsuppgifter och en profession. Ett exempel som relaterar till vår studie kan 

vara bibliotekarieyrkets kompetenser inom mångspråksbestånd. Jurisdiktion är därför 

det område som en profession kan ha särskild kompetens i. Det finns dock professioner 

som utför liknande arbetsuppgifter och där kan konkurrens skapas mellan dessa. En 

kontrast till konkurrensen kan också vara att det bildas kompetensluckor i samhällets 

professioner. Vi har valt att använda den här förklaringen av begreppet då det ingår i 

professionsteorin som också är vår teori i studien.   

 

Kompetens - Ellström (1992) definierar kompetensbegreppet som “en individs 

potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext” (s. 

20). Lundmark (1998) ger en liknande förklaring av begreppet, personer som ifråga har 

en möjlig handlingsförmåga i samband med en särskild arbetsuppgift eller situation. 

Kompetens är föränderligt för att kompetensen hos en individ utvecklas och förändras 

under tid. I och med att vi använder Lundmarks (1998) kompetensmodell väljer vi också 

här att hänvisa till författarens förklaring av begreppet. 

 

Nyanländ - Enligt Migrationsverket (2019) benämns personer som beviljats 

uppehållstillstånd som nyanlända. Dessa personer är nyanlända under den tid som de 

omfattas av lagen om etableringsinsatser (2010:197) vilket innebär ungefär 2-3 år. I vår 

studie vill vi även inkludera personer som ännu inte fått ett uppehållstillstånd in i 

begreppet nyanländ, i relation till att bibliotekarierna inte kan veta om personen har 

uppehållstillstånd eller ej. Pilerot och Hultgren (2017) väljer också att presenterar 

begreppet nyanländ utifrån Migrationsverkets benämning. Vidare diskuterar författarna 

att oavsett vilken term som används (exempel flykting, asylsökande, nyanländ i viss 

mån) är de politiskt laddade i och med de resurser och understöd som är förknippade 

med dem. Författarna hänvisar till att begreppet nyanländ har fått ett fäste inom 

biblioteksfältet och blivit en etablerad term inom biblioteks- och informationsvetenskap 

Författarna uttrycker också att utifrån deras studie har respondenterna poängterat att det 

är svårt att veta vem som är nyanländ och inte, när de kommer fram till disken (Pilerot 

& Hultgren, 2017, s. 14-15). 
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2. Bakgrund 
 

I följande avsnitt ges en bakgrund för att belysa vårt undersökningsobjekts kontext. 

Bakgrunden är uppdelad i två delar, den första är Bibliotekarieprofessionen i historisk 

kontext som ger en inblick i hur bibliotekarieprofessionen har förändrats över tid i 

relation till samhället och dess utveckling. Den andra delen är Informationsbehov i ett 

nytt land som tar upp aspekter på informationsbehov som kan uppstå vid migration. 

Dessa teman har valts på grund av relevans för att klargöra de aspekter som rör vårt 

arbetes syfte och frågeställning.   

 

2.1 Bibliotekarieprofessionen i historisk kontext 
 

Nordin Siebolds (1998) ger oss en inblick i hur bibliotekarieprofessionen har förändrats 

och hur bibliotekariers kompetenser har utvecklats i takt med de olika perioderna av 

invandring i Sverige under 1970- och 1980-talet. Det är under den här tiden som till 

exempel invandrarlånecentralen (sedermera internationella biblioteket) etableras som ett 

stöd för biblioteken, där all utländsk mediebestånd samlades för att underlätta inköp och 

tillgång. Främjandet av integration och inkludering ses som ett självklart uppdrag för 

folkbiblioteken. Arbetet med nyanlända ses som inspirerande och viktigt för att stärka 

det mångkulturella samhället. Vidare i boken hänvisas läsaren till Sparring (1974) som 

ger en insikt i hur folkbiblioteken under sent 1960- till början av 1970-talet har kämpat 

med sin profession och det kompetensbehov som härleds från de nya grupperna som 

kommer till folkbiblioteken. Utöver den fundamentala meningen att verksamheten ska 

besitta ett bestånd som tillgodoser samtligas behov, uppmärksammas även behovet av 

att allmän samhällsinformation finns till förfogande för nyanlända. Jensen och 

Anderson (1974) poängterar under 1970-talet att nyanländas behov har varit en 

angelägenhet som negligerats för länge. Författarna gav uttryck för aspekten att 

biblioteken kan vara den stöttepelare som behövs för att etablera ett fungerande 

integrationsarbete tillsammans med andra samhällsaktörer. Varför just biblioteken blir 

ansvariga för detta hävdade författarna, är deras neutralitet och inbjudande plats i 

samhället. Med detta i åtanke ses också biblioteket som en adekvat institution för 

behoven som nyanlända har då liknande programverksamhet redan finns etablerad, 

vilket gör arbetet att erbjuda samma aktiviteter men på ett annat språk lättare för 

biblioteken. Värt att uppmärksamma var författarnas tanke under 1970-talet, att det inte 

spelar någon roll vem det är som har ansvar för integrationsarbetet så länge det blir gjort 

(Jensen & Andersson, 1974).  

 

2.2 Informationsbehov i ett nytt land  
 

Lloyd, Kennan, Thompson & Qayyum (2013) identifierar tre stadier av integration som 

genomgås av flyktingar, i artikeln benämns dessa stadier som ett informationslandskap. 

Studien utgörs av intervjuer med flyktingar som har flytt till Australien. Det första 

stadiet innefattar behov av information för att tillgodose grundläggande behov som till 

exempel mat, kläder och tillfälligt boende. Den nyanlände är helt ny i 

informationslandskapet och det kan vara svårt att kommunicera på grund av 

språkförbistringar. I det andra stadiet är den nyanlände mer bekväm i det nya 

informationslandskapet och behoven rör till exempel anställning, sjukvård och 

permanent boende. Det tredje stadiet sker när den nyanlände är bekväm i sitt nya 

informationslandskap och vill ha information som bidrar till integrering i samhället som 
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politik och kultur. Slutsatsen som dras i studien är att nyanländas informationsbehov är 

individbaserade och kan variera beroende på vilket stadium som är aktuellt.  

 

Sirikul och Dorners (2016) studie argumenterar för att folkbiblioteken spelar en stor roll 

under integrationen för de thailändska immigranterna som emigrerar till Nya Zeeland, 

men att de inte utnyttjar biblioteken till fullo. Det beror på att folkbiblioteken i deras 

hemland inte har samma uppdrag och att läsning inte fyller samma funktion. 

Språkförbistringen bildar en tveksamhet till att använda folkbiblioteket som ett sätt att 

tillgodose sina informationsbehov på grund av att de nyanlända inte förstår 

bibliotekarierna och bibliotekarierna inte förstår användarna. Folkbiblioteken har en 

möjlighet att överbrygga klyftan mellan informationsbehovet och vilken service som 

erbjuds för att underlätta bosättningsprocessen i ett land, men det är svårt om 

kommunikationen mellan de två grupperna inte fungerar. Nyanlända vänder sig till 

folkbiblioteket som blir en kravlös plats att vistas på, för att skapa ett socialt nätverk och 

få en förståelse för den nya kulturen. Det sociala nätverket bidrar med information och 

kunskap vilket kommer från personer som har befunnit sig i liknande situationer. De 

sociala nätverken tycker de nyanlända är en mer pålitlig källa än folkbiblioteken 

påpekar Sirikul och Dorner (2016).  

 

I Lloyd, Pilerot och Hultgrens (2017) artikel intervjuas syriska flyktingar i Sverige. 

Författarna hävdar att information är en vital del i bosättningsprocessen för flyktingar. 

Deras tidigare informationslandskap har i samband med flytten till Sverige splittrats och 

ett tema som kan skönjas i resultatet är att dessa personer vill omskapa dessa 

informationspraktiker och sitt sätt att söka efter information för att minska osäkerhet i 

sitt nya informationslandskap. Enligt gruppen är bland annat information om hur 

samhället fungerar, vad som är acceptabelt beteende och samhällets lagar viktiga 

praktiker. Det bidrar till en personlig trygghet då de regler och lagar som Sverige har, 

inte nödvändigtvis är samma som i deras hemländer. De nyanlända uttrycker vikten av 

att lära sig svenska för att känna sig som en del av samhället. Språket leder till förståelse 

samtidigt som det underlättar i situationer som rör sökande efter anställning och bostad. 

Behovet att förstå hur väsentliga delar av samhället fungerar är stort bland nyanlända, 

till exempel sjukvård och utbildning. Översättning av viktig samhällsinformation till sitt 

modersmål, samt behovet av att skapa ett socialt nätverk för att få en förståelse för det 

nya samhället, blir nödvändiga för nyanländas integration. 

 

Martzoukou & Burnett (2018) intervjuade syriska flyktingar som har emigrerat till 

Skottland. Det är en heterogen grupp som kommer till Skottland, flyktingarna kommer 

från olika bakgrunder. De har alla varit med om olika saker som till exempel tortyr, våld 

och krig. Det är svårt att veta hur och vilken information ska presenteras till gruppen på 

grund av deras tidigare erfarenheter och olika behov. De befinner sig i olika stadier i 

livet och behöver därför information utifrån dessa stadier. Det går därför inte att ge 

generell information till alla de syriska flyktingar utan den informationen som ges 

behöver vara individbaserad. De syriska flyktingarna i studien värdesätter andra 

människor som informationskällor, som kan hjälpa dem att hitta relevant information 

under den första stressiga tiden i ett nytt land. Ett problem som kan uppstå under den 

första tiden i ett nytt land är att inte kunna göra sig förstådd. Det är en barriär som byggs 

upp när denna grupp inte kan kommunicera med andra grupper i samhället. Det är 

viktigt för de syriska flyktingarna att utveckla förmågan att kommunicera på det 

inhemska språket, för det kan bidra till en ökad integration i samhället samt ökad chans 

till arbete och fast inkomst (s. 1119). Slutsatserna som Martzoukou och Burnett (2018) 
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drar är det är av vikt att lära sig det inhemska språket för att kunna kommunicera och 

för att kunna tala om de informationsbehov som gruppen besitter. Det rör sig om 

information gällande grundläggande behov som inkomst, arbete, boende och sjukvård. 

Den information som delas ut behöver vara individbaserad i början av 

integrationsprocessen för att varje person ska kunna få den hjälp som de behöver.  

 

I Pilerot och Lindbergs (2018) studie intervjuas en grupp nyanlända i Sverige samt två 

ansvariga personer för verksamhet riktat mot mångspråk och integration. Empirin utgörs 

även av deltagande observationer på de bibliotek som ingått i studien. Författarna 

fastslår i studien att nyanlända besitter ett behov av att få information om de seder, 

traditioner och beteende som är acceptabla i Sverige. Det görs via språkcaféer som 

folkbiblioteken erbjuder. Information om hur Sveriges politiska system och demokrati 

fungerar är efterfrågat av de nyanlända samt grundkunskaper om Sverige som land. 

Tillgång till datorer och hjälp att söka arbete är en stor och viktigt del av de behov som 

finns hos nyanlända. De informationsbehov som nyanlända har rotar sig i en längtan 

efter att bli en del av samhället och återupprätta sina liv. De vill ha arbete och bostad för 

att kunna återgå till att leva ett vanligt liv, men det finns också ett behov av en social 

arena där man kan träffa personer som befinner sig i liknande situationer. 

Informationsbehovet hos nyanlända är skiftande och det går inte att säga att alla 

nyanlända har samma eller liknande behov till fullo. Vidare visar studien att det finns ett 

behov av att lära sig det inhemska språket för att bli en del av samhället. Språket är en 

viktig del för att det påverkar hur gruppen tar in information och oftast är den viktiga 

samhällsinformationen skriven på det inhemska språket, i detta fall svenska. Utan 

kunskap om det svenska språket kan det vara svårt att känna sig delaktig i samhället.  

 

3. Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt behandlas forskning som är relevant för vår studie. Avsnittet är indelat 

i två områden: Bibliotekarieprofessionen och Bibliotekariers förändrade kompetenser 

och arbetsuppgifter. Dessa områden belyser det nuvarande forskningsfältet och sätter 

vår studie i en relevant kontext till detta.  

 

3.1 Bibliotekarieprofessionen 
 

Kåring Wagman (2008) identifierar bibliotekarieyrket som komplext men samtidigt 

något diffust. Bibliotekariernas egna uppfattningar om bibliotekarieprofessionen pekar i 

riktning mot centrala kompetenser, där till exempel kunskapsorganisation, 

informationskompetens samt social och pedagogisk kompetens ingår. Oenigheten om 

vad som utgör bibliotekarieprofessionen påstår författaren kan skapa problem när 

yrkeskåren ska hävda sig inom arbetsmarknaden. Författaren hänvisar till Seldén och 

Sjölin (2003) där de lyfter fram att bibliotekarieprofessionen tenderar att ändras vid 

större sociala och kulturella faktorer som till exempel större invandring till landet eller 

den digitala utvecklingen som vid tiden börjat förändra samhället. Beroende på hur den 

politiska situationen såg ut var också en faktor författarna räknade in. Under 1950- och 

1960-talet låg fokus kring att alla bibliotekarier oavsett bibliotekstyp skulle besitta 

samma kompetenser och gå under en och samma profession. Under 1970- och 1980-

talet lades fokus istället på att utgå från varje bibliotekariegrupps enskilda kompetenser, 

frågor som ställdes var vad som skiljer folkbibliotekariens profession från 
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universitetsbibliotekariens. Det som binder samman alla dessa frågor av diskussionen 

om bibliotekarieprofessionen är just hur pass komplext yrket faktiskt är.  

 

Vidare poängterar Kåring Wagman (2008) att bibliotekarieprofessionen består av flera 

olika identiteter, men också av vissa bestämda värderingar om vad ett bibliotek och dess 

personal står för i samhället. Idag stärks dessa värderingar av bibliotekslagen, där står 

till exempel att biblioteket ska verka för fri demokratisk åsiktsbildning, att biblioteket är 

en plats för alla och att det finns särskilda grupper som ska prioriteras (SFS 2013:801).  

 

Vidare presenterar Kåring Wagman (2008) forskaren Øroms (1993) studie som bygger 

på en dansk kontext men som ofta återges i svensk forskning (Kåring Wagman, 2008, s. 

8). Studien ger en insikt i hur bibliotekariers identiteter har uppkommit under de 

förändringar som bibliotekarieprofessionen har gått igenom från 1960- till 1990-talet. 

Under 1960-talet koncentrerade sig folkbiblioteken främst på de dåvarande bestämda 

och institutionaliserade funktioner som biblioteket hade monopol på: litteratur- och 

informationsförmedling. Majoriteten av biblioteken präglades av en 

kulturförmedlaridentitet som innefattar att värdera litteratur och andra kulturella uttryck, 

samt att förmedla kultur till användarna. Fackreferensidentiteten ger sig också tillkänna 

under 1960-talet, där fokuset främst låg på vetenskap- och fackområden. Där gjorde 

ingen skillnad mellan folk- eller universitetsbibliotek då en utbildande förmedling 

ansågs lika viktigt oavsett bibliotekstyp. Dessa två identiteter har utvecklats ur 

folkupplysningstraditionen och dess synsätt på samhälle och bildning. 1970-talet 

innebar en förändring från ett organisationsperspektiv till ett mer specificerat 

användarperspektiv. Användarbehoven individualiseras och bibliotekets fokus gick från 

professionell kunskap och estetisk kompetens (traditionell kultur) till att identifiera 

sociala behov. Här går det att urskilja att socialarbetaridentiteten tar över från 

föregående identiteter, där biblioteken verkar för ett socialt målinriktat bestånd som 

uppfyller användarnas nya behov. Under dessa två årtionden har 

bibliotekarieprofessionen legat nära den offentliga sektorns utveckling. En förändring i 

detta sker vid 1980-talet, i samband med informationssamhällets uppbringande och ett 

avstannande i den offentliga sektorn. Bibliotekens fokus skiftade återigen från kultur- 

och ämnesspecialister till en informationsorganisatörsidentitet där de ägnar sig mer åt 

informationsteknik och informationsförmedling (Øroms, 1993). 

 

I relation till detta hänvisar Kåring Wagman (2008) i enlighet med Abbott (1988) till 

olika sätt som en profession kan förhålla sig till förändringar på inom den offentliga 

sektorn. Ett monopolperspektiv kan infinna sig där professionen hävdar sin specifika 

kunskaps- och kompetensbas. Ett användarperspektiv där professionen utgår från vad 

samhället har för förväntningar och anpassar sig efter det. Ett tredje sätt är en 

dialogmodell där professionen har en dialog med både samhälle, politiker och medier 

bland annat för att på så sätt skapa en profession som är öppen för alla. Trots flera 

diskussioner under årens gång råder det än idag delade meningar om biblioteksyrket är 

en profession eller ej (Kåring Wagman, 2008). Från att ha haft ett kunskapsmonopol, i 

och med de samlingar som biblioteken besitter, till att idag befinna sig i ett samhälle där 

information går enkelt att få tag på utan att behöva uppsöka ett bibliotek. Denna aspekt 

har skapat ett behov att omdefiniera varför bibliotekarieyrket fortfarande är en 

profession. Biblioteken kan upprätthålla sin profession genom en tydlig 

informationshantering och användarperspektiv med fokus på användarnas 

informationsbehov.  
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3.2 Bibliotekariers förändrade kompetenser och vidgade 

arbetsuppgifter 
 

Jönsson-Lanevskas (2005) studie, The gate to understanding: Swedish libraries and 

immigrants visar att det ingår ett brett spektrum av aktiviteter i bibliotekariernas 

professionella arbetsuppgifter. Studien utgörs av intervjuer med bibliotekarier på tre 

stycken olika bibliotek i Borås. Syftet med studien är att se vilken service som erbjuds 

till nyanlända. Detta undersöker författaren på tre olika nivåer; regional-, lokal- och 

skolnivå. Bibliotekarierna som deltog i studien arbetade dagligen med nyanlända, de 

uttryckte att de behövde vara en psykolog och lärare utöver sin faktiska profession. Det 

bildas en utmaning för bibliotekspersonalen där särskilda kompetenser och 

arbetsuppgifter tillförs som inte tillhör biblioteksarbetet. Författaren rekommenderar 

därför att psykologi och pedagogik blir en del av bibliotekarieutbildningen för att de 

nyutexaminerade bibliotekarierna ska kunna möta nyanlända på ett bra sätt och kunna 

känna sig säkra i sitt arbete.  

 

Pilerot (2018b) beskriver att bibliotekarier bland annat får översätta brev från 

myndigheter för de nyanlända biblioteksanvändarna. Det kan röra sig om avslag på 

asylansökningar, det är en känslofylld arbetsuppgift och kollegorna fungerar som ett 

känslomässigt säkerhetsnät. Ökningen av nyanlända har bidragit till en vidgad vy av 

biblioteket, vad biblioteket ska göra har förändrats. I samklang med Jönsson-Lanevska 

(2005) uttrycker Pilerot (2018b) att det bildas en pedagogisk utmaning för bibliotekarier 

när målgruppen har begränsade erfarenheter av folkbibliotekets resurser och service. 

Behovet av att bibliotekspersonalen ska kunna kommunicera på fler språk än svenska 

blir större. Vidare nämner författaren att när andra aktörer i samhället, till exempel 

banker, stänger ner ökar frågorna som rör bankärenden hos biblioteket. Det ställer krav 

på bibliotekariernas kompetens, att kunna hjälpa till med bankärenden som inte tillhör 

det traditionella biblioteksarbetet och frågan diskuteras i rapporten om bibliotekarierna 

överhuvudtaget bör ägna sig åt sådana arbetsuppgifter. Här föreslår författaren 

samarbete mellan de olika aktörerna som är verksamma inom ett samhälle.  

 

Pilerot och Hultgrens (2017) rapport behandlar nyanländas biblioteksanvändning utifrån 

bibliotekariernas perspektiv. Empirin i deras rapport bestod av enkäter med 

bibliotekspersonal, fokusgruppsintervjuer med 51 personer i olika sättningar samt 

fokusgruppsintervjuer med bibliotekschefer. Författarna presenterar biblioteksarbetet 

med och för nyanlända som är både komplext och i ständig förändring. Rapporten 

synliggör att arbetet med nyanlända förefaller sig vara förankrad i en etablerad 

föreställning om vad biblioteket ska inkludera i sin verksamhet. Författarna uttrycker att 

det även finns en idé om ett vidgat uppdrag hos biblioteket som utgår från vad 

verksamheten kan göra för den nya användargruppen för att tillgodose deras behov, men 

som inte alltid nödvändigtvis vet vad ett bibliotek innebär. I relation till detta behöver 

bibliotekspersonalens kompetenser kartläggas för att kunna utveckla ett vidgat uppdrag 

inom verksamheten. Vidare i rapporten visar arbetet med och för nyanlända att den 

typen av verksamhet både är komplex och ingår i ett större sammanhang med andra 

aktörer i samhället. Författarna visar på att biblioteket och dess personal står inför 

utmaningar när det kommer till samarbeten med dessa aktörer, där kontaktnät, 

informationsåtkomst och etablering av samarbetet står i fokus. En slutsats som dras av 

detta är att det behövs en översikt av alla aktörer som ingår i arbetet med 

användargruppen för att kunna utveckla biblioteksarbetet på bästa sätt. Rapporten visar 
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upp bibliotekets potential att kunna agera som stöd för nyanlända i deras integration in i 

svenska samhället, genom utveckling av svenska språket men också deras kulturella 

kompetens. Biblioteket kan bli en koppling mellan nyanlända och det svenska samhället 

(Pilerot och Hultgren, 2017 s. 10-20; 59-64).  

 

Ett annat perspektiv på vad biblioteket ska kunna erbjuda användarna ser vi i Michniks 

(2018) studie. Författaren poängterar att i strävan efter att kunna möta användarnas 

behov och förväntningar skapas tjänster och utbud som riskerar att hamna utanför 

bibliotekets jurisdiktion och där adekvat kompetens saknas från bibliotekets sida. I 

längden blir detta sätt att arbeta på ohållbart och bibliotekets sociala legitimitet som 

konstruerats på ett förtroendekapital från användare och samhällets perspektiv kan 

komma att minska (s. 15; 51-52). Vilken profession som har rätt kompetens för ett 

specifikt ändamål utgör en väsentlig faktor för att användarna ska få rätt information, 

något som biblioteken inte har möjlighet att ta allt ansvar för. Om bibliotekens tjänster 

och bibliotekariernas kompetenser går ifrån det traditionella kan organisation och 

profession splittras (s. 85-86).  

 

Montiel-Overall (2009) har utfört en litteraturstudie i USA. Studien presenterar ett 

teoretiskt ramverk för att sträva efter ett mångkulturellt perspektiv på bibliotek. 

Begreppet kulturell kompetens är ett huvudbegrepp i ramverket och definieras som 

bibliotekariens förståelse för olika användares behov. Dagens mångkulturella samhälle 

bidrar till lika många utmaningar som möjligheter. Bibliotekens roll blir således viktig 

för att fortsätta vara relevanta i detta samhälle. Att skapa en djupare förståelse för de 

kulturella frågor som dessa målgrupper påverkas av blir allt mer nödvändigt för 

biblioteken. Författaren pekar på det faktum att biblioteken länge arbetat aktivt med 

integrerade tjänster för nyanlända som till exempel språkcafén, läsprogram och 

språkklasser. Engagemanget finns där men majoriteten av aktiviteterna tenderar att vara 

för övergripande och att biblioteken inte har tagit hjälp och råd från de faktiska 

målgrupperna som ska ta del av tjänsterna. Bibliotekens arbetsuppgifter och 

kompetenser i relation till nyanlända och deras behov skulle få ett uppsving genom att 

höja sin kulturella kompetens. Vidare poängterar författaren att bristen på 

biblioteksanvändning hos nyanlända grundar sig i att beståndet inte lever upp till deras 

behov eller i värsta fall innehåller felaktiga uppgifter. Andra orsaker är att personalen 

ofta inte är mångspråkiga samt som tidigare nämnts att tjänsterna som erbjuds inte 

speglar målgruppen. Kulturell kompetens innebär flera aspekter på hur ett 

mångkulturellt perspektiv kan appliceras på bibliotekens kompetenser och 

arbetsuppgifter. Det innebär att biblioteken skapar mer kunnighet kring de olika 

populationer som ingår i målgruppen nyanlända. Målet är att kunna skapa en miljö på 

biblioteken som integrerar dem i samhället men också uppmärksammar deras behov och 

använder sig av råd från deras perspektiv på bibliotekets utbud (som till exempel 

bestånd och aktiviteter). Genom detta kan biblioteken upprätthålla en relevant arena för 

nyanlända och samtidigt ha en stadig kontakt med det mångkulturella samhället 

(Montiel-Overall, 2009).  

 

Cherinet (2017) uttrycker i sin studie om den framtida bibliotekarien att det är ett 

oundvikligt faktum att bibliotekariens arbetsuppgifter och kompetenser förändras i takt 

med att samhället utvecklas, särskilt i tider av digitalisering och invandring. Enligt 

studien är det motivet för bibliotekarien att ge rätt information, i rätt format och i rätt tid 

till användarna. I relation till detta hävdar författaren att kommunikationskompetens 

samt flexibilitet och mångfaldskunskap är högst relevanta för att detta mål ska kunna 
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hållas vid liv. I relation till nyanländas informationsbehov ses bibliotekarien som en 

utmärkt källa till information, men att det krävs en utveckling av deras kompetenser för 

att de ska kunna tillgodose målgruppens behov och förväntningar. Det gäller oavsett om 

det handlar om boklån eller om bankärenden. Å andra sidan är som sagt 

biblioteksverksamheten under ständig förändring och lyhörda för användarnas 

förväntningar och behov, en aspekt som Cherinet (2017) inte är ensam om. Pilerot 

(2018a) uttrycker också att folkbiblioteken och dess personal behöver utveckla vidgade 

kompetenser för att kunna assistera nyanlända på deras väg in i det svenska samhället. 

Biblioteken spelar en betydande roll för den här målgruppen i och med den öppna och 

offentliga plats som biblioteken är, till skillnad från andra aktörer i samhället som till 

exempel banker. I relation till det vidgade folkbiblioteket påpekar Michnik (2018) att 

biblioteket som mötesplats inte är ett nytt fenomen, men att i dagens samhälle har den 

aspekten en större och bättre funktion för att biblioteket är en av de få platser som är 

öppna för allmänheten (s. 31-32).  

 

4. Teori 
 

Följande avsnitt berör den teori som vi har valt att använda oss av för att analysera och 

diskutera vår empiri. Teorin som används är Andrew Abbotts professionsteori som är 

relevant för vår studie i och med att vi berör bibliotekarieprofessionens förändrade 

villkor. 

  

4.1. Andrew Abbotts professionsteori 

 
Abbotts (1988) professionsteori behandlar inte en specifik profession utan diskuterar 

professioner generellt och kan därför appliceras på bibliotekarieyrket. Den tredje 

forskningsfrågan berör förändringen inom bibliotekarieprofessionen. Grundat på 

studiens syfte och frågeställning är Abbotts professionsteori därför relevant.   

 

 

Abbott (1988) diskuterar den roll som profession spelar i det moderna samhället. Abbott 

definierar begreppet profession som en specificerad grupp människor som besitter en 

abstrakt kunskap i specifika sammanhang. Den abstrakta kunskapen, i form av 

akademisk kunskap tillför legitimitet till professionen och dess arbete. En profession är 

bunden till specifika arbetsuppgifter och länken mellan professionen och arbetet 

benämns jurisdiktion. Jurisdiktion är det område som en profession har monopol inom, 

det kan röra både arbetsuppgifter och specifik kunskap inom området. Abbott uttrycker 

att det bildas ett system utifrån professionerna, dessa är beroende av varandra och 

professioner kan inte överleva i ett vakuum. Systemet skapas på grund av likheterna 

mellan professionerna, därför skapas även konkurrens inom systemet. Vissa 

professioner kan förvärva andra arbetsuppgifter och jurisdiktioner från andra 

närliggande professioner. Det enda som kan skydda en jurisdiktion från andra är 

professionens legitimitet. Arbetsuppgifterna som en profession utför är ständigt i 

förändring, vilket påverkas av samhället och det som sker runt om och inom 

professionen. De förändringar som sker inom en profession kan påverka andra 

närliggande professioner på grund av systemet som professionerna bildar. En annan 

förändring som kan påverka en profession är förändring inom teknologi. Abbott påpekar 

att teknologi är en av de största orsakerna till att nya arbetsuppgifter skapas, när nya 

arbetsuppgifter uppstår skapas det samtidigt nya jurisdiktioner. Det tar tid för en 
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jurisdiktion att skapas samt att överföringen av jurisdiktion mellan professioner tar tid. 

Därför upptas jurisdiktion som skapas av teknologisk förändring av redan etablerade 

professioner för att den teknologiska förändringen sker så snabbt. Ett exempel på detta 

kan vara den ökade digitaliseringen i det svenska samhället som har bidragit till ändrade 

arbetsuppgifter för professionsutövare inom aktörer som till exempel Banker eller 

Migrationsverket. Det blir svårare att få fysisk kontakt med organisationer och 

myndigheter, det har i sin tur bidragit till ändrade arbetsuppgifter för 

bibliotekarieprofessionen (DIK, 2018). 

 

Enligt Abbott (1988) måste följande tre steg genomföras för att en profession ska kunna 

göra anspråk på en jurisdiktion. Det första steget handlar om att identifiera och 

klassificera eventuellt problem (diagnosis), här skalas externa kvaliteter bort för att 

lokalisera roten av problemet (s. 40). Exempel på detta kan vara ett referenssamtal 

mellan bibliotekarie och användare, där bibliotekarien behöver skala av de externa 

kvalitéer som användaren består av (som till exempel språk, kultur, ålder, kön etcetera.) 

för att nå roten av problemet som här blir informationsbehovet från användarens sida. 

Andra steget innebär att resonera kring problemet (inference), som benämns av 

författaren som en slags behandlingsstrategi för att resonera kring problemet med 

professionsspecifik kunskap. Abbott (1988) påstår att det är under andra steget som 

anspråket på jurisdiktion kan göras. Exemplet med referenssamtalet visar en 

bibliotekariespecfik strategi för att resonera kring problemet, till exempel genom 

informationssökning och avvägningar om huruvida materialet passar användarens 

behov. Sista steget inbegriper en behandling av problemet (treatment) (s.40), det är 

under detta steg som problemet behandlas med olika lösningar, beroende på hur de 

tidigare stegen har utförts. Författaren uttrycker att det är under tredje steget som 

orsakar flest hinder för professionen att göra anspråk på en jurisdiktion, då en 

behandling av problemet inte behöver betyda att det är den enda rätta behandlingen. I 

vårt exempel med referenssamtalet kan informationssökningen som strategi inte enbart 

appliceras på bibliotekarieprofessionen utan det finns flera professioner i samhället som 

arbetar med liknande kompetenser, ett exempel kan vara en informationsspecialist på ett 

företag där informationssökning är en arbetsuppgift. Detta kan resultera i att flera yrken 

kan göra anspråk på samma jurisdiktion. I relation till detta kommer andra steget där 

den professionsspecifika kunskapen, i detta sammanhang bibliotekarieprofessionen, till 

hands och blir en viktig del som professionen kan använda för att befästa sin rätt till 

jurisdiktionen.  

 

I Abbotts (1998) studie sätter författaren in biblioteksyrket i den professionskontext som 

författarens tidigare teori bygger på. Texten presenterar tre kontexter som påverkar 

bibliotekarieprofessionen: Större sociala och kulturella krafter, konkurrerande yrken 

samt konkurrerande organisationer och varor. Alla tre faktorer kan skönjas i dagens 

samhälle, där nya grupper av människor med nya sorters behov kommer till biblioteket. 

Den digitala utvecklingen kräver att bibliotekarieprofessionen utvecklas, annars 

utkonkurreras den av andra yrken och organisationer i samhället som besitter liknande 

kompetens och jurisdiktion. Abbott (1988) diskuterar externa krafter som kan ändra 

systemet som de olika professionerna befinner sig i, konsekvenserna kan vara att skapa 

nya uppgiftsområden genom att förstöra gamla jurisdiktioner. När en ny arbetsuppgift 

presenteras kan en profession uppnå jurisdiktion men den riskerar då att göra sina andra 

jurisdiktioner svagare. 
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Abbotts (1998) professionsteori används främst i relation till tredje forskningsfrågan, 

där vi diskuterar hur bibliotekarieprofessionens jurisdiktion utmärker sig i relation till 

andra jurisdiktioner i samhället. Den del av teorin som är vital för vår studie är hur en 

profession kan göra anspråk på en jurisdiktion. Vi är intresserade av att se om 

bibliotekarieprofessionen kan eller har utökat sin jurisdiktion i relation till nyanländas 

informationsbehov.  

 

5. Metod 

 

I följande avsnitt behandlas vår datainsamlingsmetod, studiens urval samt 

genomförandet av studien. En genomgång av studiens analysmetoder behandlas samt de 

etiska övervägandena som vi har tagit hänsyn till. Empirin samlades in med hjälp av 

kvalitativa intervjuer med bibliotekarier.  

 

5.1 Datainsamlingsmetod 
 

Datainsamlingsmetoden som vi har använt oss av är kvalitativa intervjuer. Vi var 

intresserade av att få djupgående och detaljerade svar vilket Bryman (2011) uttrycker att 

en kvalitativ intervju är optimal för. Inom genren kvalitativa intervjuer har vi valt att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade formen ger oss en 

flexibilitet, där den intervjuguide som vi har konstruerat används som stöd men 

strukturen inom guiden och dess frågor kan ändras under intervjuns gång. Kvale och 

Brinkmann (2014) framhåller att den kvalitativa intervjun skapar ett samtal mellan 

intervjuaren och respondenten där vi får se specifika situationer ur respondenternas 

ögon. Vi är intresserade av att ta del av de utvalda bibliotekariernas åsikter om hur 

bibliotekarieprofessionen har förändrats, vilka kompetenser som värdesätts och 

samarbetet med andra myndigheter i relation till nyanlända. I detta sammanhang blir 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer en lämplig insamlingsmetod.  

 

5.2 Urval 
 

Studiens respondenter utgjordes av ett målinriktat urval då intresset låg vid en specifik 

grupps åsikter och erfarenheter (Jmf. Bryman, 2011). Studiens målgrupp är utbildad 

personal på folkbibliotek vilka har fördelats mellan olika bibliotek i västra och södra 

Sverige. Vi bestämde oss för att göra övergripande sökningar på bibliotekens hemsidor 

för att komma underfund med om de hade riktade aktiviteter och bestånd för nyanlända. 

Hemsidorna visar att de bedriver aktiviteter för nyanlända som till exempel språkcafé 

och har ett biblioteksbestånd som inkluderar fler språk än svenska. Dessa kriterier 

utgjorde vårt urval av potentiella bibliotek. Vi kontaktade bibliotekscheferna på de 

utvalda biblioteken med mejl (Bilaga 3). Vi frågade om biblioteken ville delta i studien 

och om cheferna kunde rekommendera bibliotekarier som arbetar med frågor rörande 

nyanlända. Då vi inte hade någon förkunskap om vilka som arbetade på biblioteken 

ansåg vi att bibliotekscheferna kunde hjälpa oss att välja respondenter bland personalen 

på biblioteket. Bryman (2011) benämner detta tillvägagångssätt som ett representativt 

urval där målet är att ur ett strategiskt perspektiv finna ett urval som är relevant för 

studieobjektet. Cheferna gav oss olika förslag på bibliotekarier som vi sedan kontaktade 

med ett liknande mejl (Bilaga 3), av dessa var det fyra som ville delta i studien. 
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5.3 Genomförande 

 

Innan intervjuerna genomfördes skapade vi en intervjuguide (se Bilaga 2), den 

utformades med studiens syfte, frågeställning och tidigare forskning i åtanke. 

Intervjuguiden började med tre uppvärmningsfrågor som sedan ledde till huvuddelen av 

intervjufrågorna och efter huvuddelen kom en avslutande fråga. Enligt Bryman (2011) 

är detta sätt att utveckla en intervjuguide väl beprövat. Vår intervjuguide berör frågor 

om bibliotekarieprofessionen, kompetenser och arbetsuppgifter i relation till nyanländas 

informationsbehov. När intervjuguiden blivit godkänd av handledarna kunde vi påbörja 

arbetet med att kontakta potentiella respondenter. 

 

För att förbereda inför intervjuerna läste vi in oss på området vi undersöker med hjälp 

av tidigare forskning samt annan relevant litteratur (se Bakgrund och Tidigare 

forskning). Intervjuerna genomfördes på platser som respondenterna själva hade valt, 

det inkluderar deras arbetsplatser samt andra bibliotek. Innan intervjuerna fick 

respondenterna skriva på en samtyckesblankett (se Bilaga 1) där de informerades om 

studiens syfte, att deltagandet var frivilligt, vad materialet kommer att användas till och 

att de förblir anonyma. Intervjuerna spelades in för att ingen information som 

respondenterna presenterade skulle förbises. Efter intervjuerna transkriberades 

ljudfilerna för att göra materialet läsbart och analysen kunde påbörjas. 

 

5.4 Analysmetod 
 

Det empiriska materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys baserad 

på Lundmarks (1998) kompetensmodell. De två första frågorna i frågeställningen har 

besvarats med hjälp av analysmetoden. Vid valet av analysenhet utgick vi ifrån Zhang 

och Wildemuth (2017) tillvägagångssätt. Författarna uttrycker där vikten av att 

bestämma vilken sorts definition (till exempel teman, meningar, ord etc.) som ska 

användas för att analysera datan. Vidare hävdar författarna att teman som analysenhet 

används mest frekvent vid kvalitativa intervjuer. Syftet med denna metod är att 

identifiera textdelar som representerar teman eller problem som är relevanta till studiens 

frågeställning. Vår studie bygger på kvalitativa intervjuer vilket gör att teman som 

analysenhet fungerar väl i förhållande till datainsamlingsmetoden, studiens syfte och 

frågeställning. Vid utformningen av relevanta teman att använda i analysen valde vi i 

början att ha med språk som ett eget tema. Då vi hade svårigheter att sära på det temat 

och personlig kompetens, valde vi att innefatta temat språk som en del av personlig 

kompetens i enlighet med Zhang och Wildemuths (2017, s. 322) yttrande om att vara 

noggrann vid utformningen av analysenheter så att dessa inte blandas ihop eller blir 

fel.   

 

De teman som vi valt att använda oss av i slutändan utgår från ett deduktivt perspektiv 

där tidigare forskning och teori ligger till grund för det fenomen som studeras (Jmf. 

Zhang och Wildemuth, 2017). Analysenheterna består av fyra teman som vi har funnit i 

Lundmarks (1998) kompetensmodell vilka är Yrkesteknisk kompetens, Strategisk 

kompetens, Personlig kompetens och Social kompetens vilka relaterar till studiens andra 

forskningsfråga. Ovanstående teman kan ses som större huvudteman för studien, vid 

genomgång av studiens syfte, frågeställning och tidigare forskning har vi funnit 

utmärkande underteman som även är tydliga i vår empiri: Kompetensutveckling som rör 
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den första forskningsfrågan, Relation till myndigheter och andra aktörer och 

Bibliotekarieprofessionen vilka relaterar till den tredje forskningsfrågan.  

 

Vid transkriberingen av intervjuerna valde vi att filtrera bort onödiga ljud som “eh” och 

“öhm” samt om personen till exempel skrapade med stolen. Däremot valde vi att skriva 

med respondenternas pauser för att få med deras tankeprocess i analysen (Jmf. Zhang 

och Wildemuth, 2017). Efter varje transkriberad intervju har vi valt att analysera den 

direkt. Först genom att koda transkriberingen med färger relaterade till våra teman. 

Därefter förde vi in de kodade stycken från respondenternas svar som korrelerade med 

våra teman in i ett kodningsschema som bestod av ett rutnät. Med denna metod fick vi 

en överskådlig överblick över resultatet samt kunde jämföra respondenternas svar med 

varandra. I vår redovisning av resultat och analys (avsnitt 6) vill vi uppmärksamma 

läsaren på den negativa aspekten som kvalitativ innehållsanalys för med sig. Det är 

intervjuaren som har tolkningsmonopol och kan lägga egna värderingar vid tolkning av 

respondentens svar. Vi har i så lång utsträckning som möjligt analyserat empirin 

objektivt men är medvetna om att det inte alltid är möjligt vid kvalitativa metoder (Jmf. 

Zhang & Wildemuth, 2017, s. 323). 

 

5.4.1 Analysverktyg 

 

I samband med kodningsschemat från den kvalitativa innehållsanalysen använder vi 

Lundmarks kompetensmodell (1998) med dess indelning av kompetenser som teman 

under kodningen. Modellen kan appliceras på olika yrken och professioner. Baserat på 

att den andra forskningsfrågan i vår studie rör just kompetenser och 

kompetensutveckling anser vi att modellen är relevant. 

 

Lundmark (1998) är tydlig med att kompetens måste relateras till en arbetsuppgift, en 

aktivitet eller en verksamhet. Med kompetens menas att personen ifråga har en möjlig 

handlingsförmåga i samband med en särskild arbetsuppgift eller situation. Kompetens är 

föränderlig, för att kompetensen hos en individ utvecklas och förändras under tid. 

Lundmarks kompetensmodell benämns som en kompetensblomma på grund av dess 

utformning. Blombladen utgörs av de första fyra kategorierna, yrkesteknisk kompetens, 

strategisk kompetens, personlig kompetens och social kompetens. Bladen binds samman 

med en cirkel i mitten som utgörs av den funktionella kompetensen, som bygger på de 

fyra kategorierna tillsammans. 

 



19 
 

 
 
Figur 1. Kompetensblomman. Hämtad från: Lundmark, A. (1998) Utbildning i arbetslivet Utgångspunkter 

och principer för planering och genomförande av personalutbildning. Lund: Studentlitteratur. Godkänd att 

använda bild från förlaget. 
 

Modellen består av Yrkesteknisk kompetens, inom kategorin ingår de grundläggande 

kunskaper som krävs för yrkesverksamheten i fråga (s. 36). Några exempel som vi anser 

passar in i yrkesteknisk kompetens på grund av deras starka koppling till 

bibliotekarieprofessionen rör kunskap om informationssökning, hantering av beståndet i 

form av inköp men även gallring och litteraturförmedling. I vår studie kan en 

yrkesteknisk kompetens relateras till språkcafé eller specifik litteraturförmedling på 

olika språk. Inom den strategiska kompetensen ingår kunskaper om verksamheten och 

dess mål och idéer (s. 36). Organisationens mål och idéer styr de val som görs inom 

arbetsplatsen, både kort- och långsiktigt. Det ingår även att veta sin plats i 

organisationen men också att vara beredd på att verksamheten kan förändras med 

samhällets förändrade behov. Folkbiblioteket och dess anställda är styrda av bibliotekets 

uppdrag och mål som påverkar beståndet, utbudet på evenemang och aktiviteter och 

vilka arbetsuppgifter som tillhör bibliotekarieyrket. Nya användargrupper kan förändra 

verksamheten och vad som erbjuds, som är aktuellt i relation med ökningen av 

nyanlända i Sverige.  

 

Den personliga kompetensen innefattar etik, förhållningssätt, ansvar, värderingar och 

attityder (s. 36). Folkbiblioteket är en plats som är till för alla och en bibliotekarie ska 

bemöta alla människor på liknande sätt och det är viktigt att kunna lösa problem på ett 

korrekt och etiskt sätt (s. 36). Vår studie syftar till att studera bibliotekariens kompetens 

i relation till nyanlända, här blir den personliga kompetensen tydlig. Arbetet med 

nyanlända kan ha många facetter som påverkar bibliotekarierna både professionellt och 

på ett personligt plan. Det kan vara känslomässigt stressande för bibliotekarien att utför 

arbetsuppgifter som inte alltid tillhör det traditionella biblioteksarbetet, till exempel 

översätta dokument av olika slag (Pilerot, 2018b). Inom den sociala kompetensen 

räknas förmågan till socialt samspel (s. 37). Bibliotekarieyrket är ett serviceyrke som 

innefattar stor kontakt med biblioteksanvändare där bemötande är av vikt (Sundström, 

2008, s. 27-28). Det är viktigt att kunna kommunicera både med användare och 

kollegor, att kunna visa hänsyn och respekt (Lundmark, 1998). Vi ser i tidigare 

forskning (Jönsson-Lanevska, 2005; Pilerot, 2018b; Cherinet, 2017) det engagemang 
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som väcks i relation till nya målgrupper på biblioteket. I vår studie blir det därmed av 

intresse att se hur bibliotekariernas kompetens fungerar vid mötet som uppstår med den 

nya målgruppen.  

 

Den funktionella kompetensen bygger på ett samspel av de andra fyra kategorier av 

kompetenser (s. 37). Det ingår till exempel att kunna handla professionellt inom sitt 

arbete och de situationer som uppstår. Det innebär att en bibliotekarie ska ha en 

överblick över sitt arbete, och använda sig av alla delar inom kompetensmodellen för att 

kunna arbeta på ett berikande sätt. Lundmark (1998) diskuterar om processen för att 

utveckla den yrkestekniska, strategiska, sociala och personliga kompetensen. Det krävs 

konkreta erfarenheter i relation till praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion 

tillsammans med mer traditionella utbildningsinslag. Vi anser att kompetensmodellen 

fungerar väl som analysverktyg för vår studies syfte och frågeställning. Vi har valt att 

använda kompetensmodellen genom den kvalitativa innehållsanalysen för att hitta 

relevanta teman. Respondenternas svar analyseras med kompetensmodellen i åtanke.  

 

5.5 Etiska överväganden 
 

Före och under uppsatsen har vi varit noga med att överväga de etiska aspekter som 

förekommer i en kvalitativ undersökning. Kvale och Brinkmann (2014) pekar på fyra 

områden som regelbundet dyker upp i en forskares etiska riktlinjer: Informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.  

 

Informerat samtycke innebär att deltagarna ska vara informerade om syftet med 

undersökningen, dess innehåll samt att personerna deltar frivilligt i undersökningen och 

har möjlighet att dra sig ur när som helst under arbetets gång. Detta informerades våra 

respondenter om innan intervjun började. Konfidentialitet handlar om hur datan som 

uppstår under undersökningen (allt ifrån inspelningar till transkriberad text) hanteras 

och är en nödvändig process både för forskare och deltagare. Området medför många 

etiska överväganden, är det så att undersökningen behöver ha med uppgifter som kan 

identifiera deltagarna är det av vikt att dessa har godkänt att deras uppgifter publiceras, i 

annat fall är det viktigt att all data avidentifieras. Respondenterna i vår studie är 

avidentifierade och benämns som Respondent 1 (R1) och Respondent 2 (R2) och så 

vidare. Även de bibliotek och andra platser som kunde kopplas till respondenterna har 

valts att inte nämnas för att värna om respondenternas anonymitet. Här går det att se en 

del dilemman mellan konfidentialitet som skyddar deltagarnas integritet och den 

grundläggande vetenskapliga praxis som forskare har, att kunna ge den nödvändiga 

information som krävs för att andra forskare ska kunna göra en liknande studie (Kvale 

och Brinkmann, 2014). Inom samma område finner vi idag GDPR 

(Dataskyddsförordningen) som tillkommit under 2018. Förordningen innebär en ökad 

säkerhet för fysiska personer i hanteringen av personuppgifter samt hur dessa hanteras i 

det fria flödet, särskilt nu i det digitaliserade samhället (Datainspektionen, 2018). I och 

med detta har vi hjälp från högskolan med en samtyckesblankett (se Bilaga 1) som är 

uppdaterad med GDPR i åtanke. Den ombads studiens respondenter att läsa igenom och 

skriva under innan intervjun påbörjades för att visa att de har tagit del av den 

information som skrivits på blanketten och samtidigt gett sitt samtycke för att delta i 

studien.  

 

Vidare i Kvale och Brinkmann (2014) finner vi de konsekvenser som kan uppstå i en 
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undersökning. En bedömning av hur en kvalitativ undersökning kan skada deltagarna i 

förhållande till vilka vetenskapliga fördelar som deras deltagande ger. Vi som forskare 

har en skyldighet att överväga de konsekvenser som vår undersökning kan medföra för 

den målgrupp vi har riktat in oss på. Potentiella etiska överträdelser kan kringgås genom 

att vara grundligt insatt i ämnet som ska behandlas och vara lyhörd för vad det är 

deltagarna förmedlar. Det sista området är enligt författarna forskarens roll i 

undersökningen. Etiska principer går alltid tillbaka till hur forskaren agerar som person 

och blir således avgörande för undersökningen kvalitet. Dessa fyra områden är utmärkta 

sätt att kvalitetssäkra sin undersökning på hävdar författarna och i slutändan handlar det 

om att se och bedöma forskningen och dess innebörd för att kunna skapa etisk kunskap.  

 

6. Resultat och analys  
 

I detta avsnitt redogörs för de resultat som intervjuerna (se Bilaga 2) har bidragit med. 

Resultatet av empirin presenteras utifrån de fyra kategorierna kring bibliotekariens 

kompetens och arbetsuppgifter som utgör Lundmarks (1998) kompetensmodell samt 

våra egna upprättade teman som rör bibliotekarieprofessionens roll och dess förändrade 

jurisdiktion. Namnen på studiens respondenter är fingerade för att upprätthålla 

anonymiteten.   

 

6.1 Yrkesteknisk kompetens  
 

Gemensamt för de fyra respondenterna är att när det kommer till vilka arbetsuppgifter 

som utförs i relation till nyanlända är språkkaféer och bokcirklar något som nämns. 

Verktyg som till exempel språkcafé och läsecirklar ses som grundläggande hos 

respondenterna för att en verksamhet riktad mot just den specifika målgruppen ska bli 

bra. Samtliga respondenter tar även upp de många nya arbetsuppgifter som tillkommit i 

samband med den nya användargruppen som till exempel översättning av dokument, 

bankärenden eller att förklara hur man betalar en räkning: 

 

 “Så vi hjälper ju dem med allt egentligen känns det som, (att) betala räkningar även om 

 vi inte så här gör (det).. men (vi) förklarar och visar och handleder dem.” (Robin)  

 

Robin och Michell beskriver att de arbetar med biblioteksvisningar för nyanlända som 

kommer till biblioteket första gången. Båda respondenterna säger att det främst handlar 

om att ge en introduktion till biblioteket för de SFI-grupper som kommer dit för första 

gången. Robin berättar om att hens biblioteksvisningar görs i samband med regionen 

som hens bibliotek ingår i. Tillfället brukar innefatta en heldag där grupperna får 

guidningar av biblioteket, samhällsinformation, samt lära sig om de demokratiska 

rättigheter och lagar som styr det svenska samhället och biblioteket. 

 

Samtliga respondenter nämner mångspråksutbudet i olika variationer, i samband med 

detta beskriver både Kim och Robin vikten av att de nyanlända utöver svenskan 

fortsätter att läsa på sitt modersmål för att hålla sitt modersmål uppdaterat. Kim berättar 

om forskning som hen tagit del av, att läsning på sitt modersmål även hjälper i 

inlärningen av ett nytt språk (som svenskan i det här fallet).  
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6.2 Strategisk kompetens 

 

Inom den strategiska kompetensen beskriver Kim att det finns bibliotekarier som saknar 

förståelse för varför arbetet med nyanlända är viktigt. Det saknas förståelse om vad som 

styr arbetet på arbetsplatsen samt förståelse för att det är bibliotekslagen som styr vad 

bibliotek ska göra och vilka grupper som är prioriterade. Vidare beskriver Kim att det 

kan vara svårt för de bibliotekarier som arbetar på samma ställe väldigt länge, som är 

vana vid hur arbetsplatsen och dess rutiner ser ut, att förstå de prioriteringar som ska 

göras. Där tror hen att det är lättare att komma in som nyutexaminerad för att man har 

en annan syn på hur biblioteket ser ut och vad biblioteket kan bidra till i samhället. 

 

Respondenterna talar om samarbete mellan biblioteken i kommunen eller i regionen 

som ofta innebär större temadagar med språkkafeér, men också uppsökande verksamhet 

för att presentera biblioteket och dess tjänster för målgruppen: 

 

 
“För vi är ute på träffpunkter också, vi är ju på träffpunkter och surfkaféer, där vi träffar 

vissa människor, vi pratar med dem och så kommer de hit /.../ Det är också en 

mötesplats, att träffa folk och bara vara” (Robin) 
 

Kim och Toni poängterar att det är viktigt att hela tiden vara i samråd med 

användargruppen när programverksamhet ska planeras och genomföras, det gäller alla 

användargrupper men i detta fall förs diskussionen utifrån målgruppen nyanlända. 

Enligt Kim är det annars omöjligt att genomföra en bra verksamhet, det går inte att gissa 

sig till vad som blir bra och inte. Toni påpekar en liknande tanke, att det är lätt att tro att 

den verksamhet som man erbjuder är bra men om inte deltagarna är med på det så 

fallerar hela konceptet.  

 

6.3 Personlig kompetens  
 

Respondenterna är överens om att det inte är alla bibliotekarier som passar för att arbeta 

med nyanlända, det beror på hur man är som person. Kim uttrycker en tanke kring att 

allmänheten ser det som att bibliotekarier har mer humanitära åsikter på grund utav sitt 

yrke. Samtidigt säger hen att det hela handlar om hur den individuella bibliotekarien 

ställer sig till sin professionella roll och vilka steg som tas. Robin beskriver att en annan 

slags utbildningsbakgrund påverkar synen på hur arbetet kan utföras, olika bakgrunder 

påverkar hur man är som person. R2 beskriver vidare att det är bara en själv som vet 

vilka kompetenser som en besitter och vilka kompetenser en saknar.  

 
“Att man ska kunna bemöta de här människorna med de här problemen och allt det som 

dem har med sig i sitt bagage.” (Michell) 
 

Vid resonemanget kring kompetenser berättar Kim att det inte precis saknas 

kompetenser utan snarare förståelse från allmänheten varför biblioteket jobbar mot den 

målgruppen och varför det är en viktig prioritering. Michell beskriver vikten av att 

kunna bemöta dessa människor som har en helt annan bakgrund, som har varit med om 

krig. Det ställer ett krav på bibliotekarier, hen har fått ta på sig rollen som psykolog och 

samtalsterapeut i läsecirklarna som hålls av biblioteket. Michell berättar att hen 

personligen skulle vilja ha mer kunskap om länderna där de nyanlända kommer ifrån 

och deras kulturer för att bättre kunna förstå användargruppen. Toni nämner att det är 
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viktigt att sätta sig in i de praktiska frågor som kommer med användargruppen, såsom 

hur Migrationsverket faktiskt fungerar till exempel. 

 

De intervjuade bibliotekarierna uttrycker att språket är en viktig del i deras arbete för 

och med nyanlända. Det finns ett behov av att kunna göra sig förstådd, både för 

bibliotekarierna och de nyanlända biblioteksanvändarna. Respondenterna säger att det 

hade underlättat om bibliotekarier hade kunnat prata de språk som används av de 

nyanlända, men att det sällan ser ut så på en arbetsplats idag. Toni önskar att det fanns 

ett lättare sätt att använda sig av tolk på hens arbetsplats, det hade underlättat när det 

kommer människor till biblioteket som inte kan svenska eller engelska. Toni uttrycker 

att det går att få hjälp av en tolk om det kommer specifika grupper till biblioteket men 

annars är det svårt att få hjälp. Michell uttrycker att hen tar hjälp av de nyanlända för att 

översätta och tolka när hen håller i läsecirklar för att blir förstådd men också för att 

förstå deltagarna.   

 

Även om respondenterna till största del är överens om att det är viktigt att kunna prata 

på fler språk än svenska så uttrycker respondenterna samtidigt att det är viktigt att 

bemöta den nyanlända på svenska. Anledningen är att det är många som är intresserade 

att lära sig det svenska språket och att det blir ett sätt att träna på att prata. Det 

uppmuntrar också till att som nyanlända använda sig mer av det svenska språket. Kim 

beskriver också att det finns en trygghet i att kunna bli bemött på sitt modersmål när 

man befinner sig i ett främmande land och uttrycker därför att varierande bakgrunder på 

bibliotekspersonalen hade varit bra. Robin tycker inte att det är nödvändigt att själv 

besitta den kompetensen; respondenten uttrycker att det går att göra sig förstådd ändå 

samt att det finns kollegor som behärskar de andra relevanta språken. På Robins 

arbetsplats sker det ett samarbete där det alltid går att vända sig till kollegorna om det 

skulle behövas. Det är något som de andra respondenterna önskar, att ha kollegor som 

kommer från andra kulturer och som besitter en större språkkompetens än de själva.  

 

6.4 Social kompetens 

 

Den sociala kompetensen är tydlig i alla respondenternas tankar och åsikter kring 

målgruppen:  

 
“Du behöver ju vara utåtriktad, du behöver ju en social kompetens framförallt, behöver 

kunna prata med de här människorna och fråga saker.. och inte bli stressad av att ibland 

så förstår man inte, eller att det blir jobbigt. I början så blir man lite stressad oavsett 

vem man är, så man lär sig det… men just det att våga ta steget utåt och fråga, liksom 

börja prata med folk är jätteviktigt och förmodligen det absolut viktigaste.” (Kim) 
 

Att ha förståelse för vad dessa människor har gått igenom, att kunna sätta sig in i 

kulturella skillnader och att inte vara rädd för att inte kunna allt men att våga ta hjälp av 

och lära av varandra är kompetenser som tre av respondenterna lägger stor vikt vid. 

Toni uttrycker att målgruppen nyanlända är lätt att tappa, vilket gör den sociala 

kompetensen extra viktig, en tanke som även ses hos Robin som talar om det stora 

förtroendekapital som nyanlända ser i biblioteket och dess personal.  

 

 

Alla respondenterna uttrycker vikten av att ha stöd från sina kollegor i arbetet, att det 

finns kollegor som man kan dela tankar och idéer med. Kim uttrycker vikten av att ha 
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samma förförståelse i arbetslaget för varför målgruppen behöver prioriteras. Vidare 

säger Kim att bibliotekarieyrket är ett socialt yrke där man möter flera olika grupper av 

människor. Som bibliotekarie behövs det social kompetens för att kunna bemöta 

människor och göra det på ett trevligt sätt. Robin uttrycker att mötet mellan låntagare 

och bibliotekarie är viktigt för att det finns ett förtroende som låntagaren känner till 

bibliotekarien. Michell berättar om att bibliotekarier och målgruppen nyanlända lär sig 

av varandra, för det finns kulturella skillnader. Därför behöver inte bibliotekarier vara 

rädda för att inte kunna svaret på de frågor som ställs av målgruppen och att det är inte 

alltid som det befintliga arbetssättet är rätt och kan då behövas uppdateras eller 

förändras. Vilket är en stor del av den sociala kompetensen, samarbetsförmåga och 

förmågan att ta till sig förändring.  
 

6.5 Kompetensutveckling  

 
Tre av respondenterna uttrycker tydligt att de får bra fortbildningar via deras arbetsplats 

eller inom regionen som ansvarar för just deras verksamhetsområde. Michell berättar 

främst om en endagsutbildning som hen fick i och med att de öppnade ett litet bibliotek 

på ett flyktingboende. Alla respondenter uttrycker att ett personligt intresse för området 

också krävs för att nå kompetensutveckling men som Toni uttrycker det är det först och 

främst från arbetsplatsen och under arbetstid som en omvärldsbevakning i ämnet bör 

utföras. Dock vill hen även tillägga att tiden sällan räcker till och schemat är fullt av 

mycket annat som också kräver uppmärksamhet. Robin och Toni pekar särskilt på det 

faktum att bibliotekarien inte kan utveckla kompetenser på alla områden, men att det är 

av vikt att utveckla en förståelse för helheten och särskilt i fråga om vilka andra aktörer 

som finns i samhället och som har mer passande kompetenser som går att hänvisa till: 
 

Jag tror att nästan alla har uttryckt att de har behovet av att lära sig mer just för att de 

möter de här människorna över disk /.../ Vi har jobbat jättemycket med det, 

vidareutbildningar för all personal i kommunen för det är mycket man behöver lära sig.” 

(Kim) 
 

Vidare uttrycker alla fyra respondenterna också vikten av att nyttja varandras 

kompetenser i arbetslaget. Även här speglas respondenternas tankar kring att en 

bibliotekarie förväntas kunna svaret på alla frågor, en insikt om att så inte är fallet och 

att det går att luta sig mot kollegor, ledning och andra aktörer i samhället skymtas. Kim 

och Toni berättar också att de har funnit kompetensutveckling i samarbete med andra 

bibliotek, annan personal med mer erfarenhet på området samt i forskningen kring 

nyanlända. Kim uttrycker vikten av att hitta en bra blandning av kunskap från olika håll 

både vetenskapligt som personligt för att få en helhetsbild av användargruppen.  

 

6.6 Relation till myndigheter och andra aktörer 

 

Respondenterna beskriver olika samarbeten mellan myndigheter och deras bibliotek. De 

ser olika ut både till vilka aktörerna är och hur omfattande samarbetet är. Aktörerna 

samarbetar tillsammans med biblioteken för att kunna hjälpa de nyanlända. 

Respondenterna berättar att samarbetet gör det lättare att hänvisa vidare till människor 

och aktörer som har den rätta kompetensen för att hjälpa till. Toni diskuterar att de 

frågor som de nyanlända har, inte alltid är biblioteksrelaterade och att bibliotekarierna 

inte kan besvara dem. Michell beskriver att man måste hänvisa vidare till andra aktörer 
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som besitter den rätta kompetensen. Det kan vara mötesplatser som existerar i samhället 

utanför biblioteken, lokala förvaltningar, kyrkliga aktörer, föreningar eller myndigheter 

som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Länsstyrelsen. Hur relationen ser ut till 

myndigheter och andra aktörer varierar från bibliotek till bibliotek. Relationen till de 

myndigheter som biblioteken samarbetar med beskrivs som bra, men att det skulle 

kunna vara mer engagemang från myndigheternas sida. Respondenterna är överens om 

vem det är som tar den första kontakten vilket till största del är biblioteken. Vidare säger 

respondenterna att det kan bero på att biblioteket inte ses som en självklar aktör inom 

arbetet med nyanlända och deras integrationsprocess. Michell beskriver att 

samordningen i början av samarbetet med de olika aktörerna var dålig. Det var svårt att 

vet vad som skulle göras och vad som redan hade gjorts. Hen fick själv ta kontakt och 

be om att få medverka på de möten som rörde samarbetet med fokus på nyanlända.  

 
“Att man som bibliotek inte alltid är att räkna med, om det är just här eller så det vet jag 

inte. Lite grann att man får kämpa sig in (...) Den bilden har inte jag iallafall, att vi är 

självklara aktörer i det här.” (Michell)  
 

Toni resonerar kring att myndigheterna ändras och blir mer digitala. Det är svårare att få 

kontakt med myndigheterna vilket resulterar i att fler vänder sig till biblioteket för att 

får hjälp. Om bibliotekarierna inte kan hjälpa till med de nyanländas frågor hänvisas de 

vidare till rätt myndighet som besitter rätt kompetens. Det skapas ett problem då 

bibliotekarierna inte kan hjälpa till och hänvisar vidare till myndigheter som kan vara 

svåra att få kontakt med.  

 

Respondenterna är eniga i att det finns så mycket mer biblioteket skulle kunna göra för 

de nyanlända om det fanns mer personal och ett bättre samarbete mellan samhällets 

aktörer. Ett medborgarkontor är efterfrågat av Toni, både Michell och Toni diskuterar 

att det skulle vara bra om det finns flera olika kompetenser under samma tak där 

bibliotekarierna kan ta hjälp av andra aktörer för att ge sina användare den hjälp de 

behöver. Det kan inkludera psykologer, jurister och samtalsterapeuter etcetera.  

 

6.7 Bibliotekarieprofessionen 

 

Majoriteten av respondenterna har inte jobbat länge nog för att vara med om tidigare 

invandring än den senaste flyktingvågen 2015. Däremot uttrycker samtliga respondenter 

att bibliotekarieprofessionen har förändrats i relation till nyanlända. Kim säger att den 

förändringen syns mest inifrån ur institutionens perspektiv, för att det som har 

förändrats är hur bibliotekarierna jobbar med mångspråk och nyanlända. Att 

förändringen mest syns inifrån kan bero på att andra aktörer inte vet vad bibliotek och 

bibliotekarier arbetar med.  Liknande nämner Robin och Toni att bibliotek inte bara 

erbjuder böcker och arbetar med läsfrämjande längre; biblioteket som mötesplats har 

antagit en större roll i takt med samhällets utveckling. Vidare diskuterar Robin 

bibliotekariens roll i dagens samhälle. Hens uppfattning är att synen på vad bibliotek är 

och vilka arbetsuppgifter bibliotekarierna arbetar med har förändrats så pass mycket att 

bibliotekarierollen inte längre är tydlig. Michell diskuterar att det finns mycket som 

biblioteket kan göra inom sin roll i samhället och hen beskriver att det finns en 

möjlighet för bibliotekarierollen att utvecklas och utvidgas i samband med arbetet med 

nyanlända. Vidare beskriver Michell att professionens förändring gör att bibliotekarier 

behöver mer kunskap för att kunna passa in i sin vidgade roll som bibliotekarie.  
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“Jo, men det har ju ändrats och just detta att biblioteket är ju ett rum i samhället med 

låga trösklar, vilket jag gillar. Det finns inte så många sådana institutioner kvar och det 

finns mycket som vi kan hjälpa till med.” (Michell) 
 

Vid samtalen om de nya arbetsuppgifterna uttrycker alla respondenter att det inte är 

deras huvudsakliga ansvar att hjälpa till att översätta myndighetsbrev, söka bostad eller 

jobb. De försöker i majoriteten av fallen hänvisa personerna till andra instanser som 

besitter rätt kompetens för att hjälpa dem. Alla uttrycker svårighet med att behöva säga 

nej till personerna som kommer för att de vill hjälpa till. De ändrade arbetsuppgifterna 

bidrar till att bibliotekarieprofessionen förändras, respondenterna är överlag positiva till 

hur bibliotekarieprofessionen har förändrats i relation till den ökade vågen av 

nyanlända. 

 

7. Diskussion och slutsatser  

 

I följande avsnitt problematiseras resultatet i relation till studiens syfte 

och frågeställning. Strukturen på diskussionen och våra slutsatser är uppbyggd efter 

studiens frågeställning: Hur upplever bibliotekarier att deras arbetsuppgifter har 

förändrats i samband med den ökade invandringen, Vilka kompetenser upplever 

bibliotekarier är nödvändiga i deras relation till nyanlända och Hur utmärker sig 

bibliotekarieyrkets jurisdiktion i relation till andra professioner i samhället idag. 

Vidare presenteras även en slutreflektion av studien samt huruvida studien har bidragit 

till att uppfylla syftet.  
 

7.1 Hur upplever bibliotekarier att deras arbetsuppgifter har 

förändrats i samband med den ökade invandringen? 

 

Cherinet (2017) pekar på aspekten att bibliotekarieyrket har gått in i ett nytt skede. 

Vidgade arbetsuppgifter som kräver kompetenser, som kan uppfattas ligga långt ifrån 

den nuvarande professionen, bör istället ingå i den. Författaren syftar till att 

bibliotekarien är en utmärkt källa för att tillgodose behov och förväntningar hos 

nyanlända, men för att uppnå den positionen krävs en genomgående utveckling av yrket 

och bibliotekariernas kompetens. Pilerot och Hultgren (2017) diskuterar också idén om 

ett vidgat biblioteksarbete för att kunna tillmötesgå användargruppens förväntningar och 

behov. Författarna uttrycker den potential som biblioteken har i nyanländas integration 

med svenska samhället. En kartläggning av bibliotekariernas kompetenser behöver 

utformas för att möjliggöra ett vidgat biblioteksarbete och för att utveckla en framtida 

verksamhet som kan tillmötesgå användarnas behov.  

 

Vår empiri visar tydligt den nuvarande situationen hos bibliotekarierna, där de uttrycker 

att vidgade och mer krävande arbetsuppgifter har uppstått i relation till den senaste stora 

invandringen (flyktingvågen 2015). Arbetsuppgifterna som har uppstått i relation till 

ökningen av nyanlända går utanför de yrkestekniska kunskaperna och synen på vad ett 

bibliotek ska erbjuda. Respondenterna i empirin väljer att hänvisa nyanlända till rätta 

instanser i första hand när det gäller frågor de inte kan svara på eller uppgifter som inte 

uppfattas tillhöra deras ansvarsområde (exempel som ges från intervjuerna är 

översättning av dokument eller hantering av bankärenden). Vi ser även en koppling till 

den digitala utvecklingen i andra professioner i samhället. Där skapas en problematik 
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för både nyanlända och bibliotekarier, när aktörer och myndigheter med rätt 

kompetenser får större påfrestningar eller lägger större delen av sina tjänster digitalt. 

Målgruppen får svårare att hitta och förstå information, bibliotekarierna får hjälpa till 

med frågor som inte ligger inom deras expertis.  

 

Sätter vi empirin i perspektiv till Cherinet (2017) skulle det innebära en stor förändring 

för bibliotek som i första hand prioriterar informationskompetens hos personalen. I 

empirin ser vi att bibliotekarierna ämnar för att balansera den sociala och personliga 

kompetensen tillsammans med den yrkestekniska kompetensen i deras arbetsutövande, i 

relation till nyanlända. Bibliotekarierna i vår studie har funnit det värdefullt att ha en 

social och personlig kompetens. Vad som dock är viktigt att poängtera i diskussionen 

och som framkommit tydligt även i tidigare forskning och teori (Kåring Wagman, 2008; 

Pilerot och Hultgren, 2017; Ørom, 1993) är att bibliotekarieprofessionen ständigt 

omdefinieras av både ledning och organisation, det är en föränderlig institution som 

snabbt skulle förlora relevans om den inte anpassade sig efter rådande omständigheter. 

Med det i åtanke har också biblioteksanvändningen förändrats och det uppstår nya 

målgrupper på biblioteket i takt med samhällets utveckling. Författaren trycker på att 

yrket behöver utvecklas för att kunna tillgodose behov och förväntningar från 

målgruppen oavsett om det handlar om boklån eller bankärenden (Cherinet, 2017). Att 

empirin också visar bibliotekariernas vilja att utveckla passande kompetenser ger oss en 

möjlig inblick till ett framtida yrke där alla målgrupper kan bli bemötta med rätt 

kompetens.  

 

7.2 Vilka kompetenser upplever bibliotekarier är nödvändiga i 

deras relation till nyanlända?  
 

Enligt Lundmark (1998) skapas funktionell kompetens när alla fyra delkompetenserna 

samspelar med varandra på ett professionellt plan. För att utveckla yrkesteknisk, 

strategisk, personligt och social kompetens krävs det konkreta erfarenheter i relation till 

praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion tillsammans med traditionella 

utbildningsinslag.  

 

Utifrån empirin kan vi notera att bibliotekarierna till synes lägger större vikt vid de 

personliga och sociala kompetenserna än vid de yrkestekniska och strategiska 

kompetenserna. Det kan bero på att den yrkestekniska och strategiska kompetensen är 

något som inte reflekteras över utan utförs mer per automatik. Vilka redskap och 

hjälpmedel som används i arbetet med nyanlända finns redan med i 

verksamhetsuppdraget, dessa är till exempel språkcafén, läsecirklar och mångspråkigt 

utbud. Vad som anses vara viktigare i empirin är huruvida personalen passar att jobba 

med målgruppen socialt och vilka personliga kompetenser som individen besitter. 

Bibliotekarierna är enhälliga om att det krävs förståelse samt förmåga att lyssna och 

anpassa sig för att kunna arbeta med målgruppen. Jönsson-Lanevska (2005) påpekar att 

bibliotekarier som arbetar med nyanlända behöver besitta fler kompetenser som kan 

uppfattas gå utanför den traditionella bibliotekarierollen. Vidare rekommenderar 

författaren att psykologi och pedagogik kan bli en del av bibliotekarieutbildning för att 

göra nyutexaminerade bibliotekarier bättre förberedda på deras framtida yrke. Vårt 

resultat visar att studiens deltagare skulle behöva ha stöd av personal som besitter de 

kompetenser som bibliotekarierna saknar. Samt behovet av att samarbeta med andra 

aktörer och professionsutövare. Det kan uppstå situationer där en samtalsterapeut eller 
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psykolog hade behövts, hade det funnits ett samarbete mellan dessa professioner så hade 

bibliotekarierna kunna hänvisa användarna dit.  

 

Michnik (2018) pekar på risken att profession och organisation splittras om 

förändringarna av bibliotekariernas kompetenser fortsätter gå utanför ramen. Abbott 

(1988) ger oss ett annat perspektiv i professionsteorin där han pekar på att det inte är 

ovanligt att en profession åtar sig arbetsuppgifter från andra närliggande professioner, 

särskilt när samhället exponeras för större externa krafter. Empirin redogör för dessa 

förändringar där bibliotekarierna talar om att de får utföra arbetsuppgifter som inte hör 

till deras profession. Det beror på att andra närliggande professioner i samhället har 

förändrats vilket i sin tur påverkar bibliotekarieprofessionen. Vidare visar empirin att 

den yrkestekniska och strategiska kompetensen inte diskuteras lika frekvent som den 

personlig och sociala kompetensen. Bibliotekarierna uttrycker en önskan om att 

utveckla den sociala och personliga kompetensen för att kunna lyfta servicedelen av 

verksamheten, men sätter samtidigt en gräns för vad de tycker ska ingå utan att 

professionen splittras.  

 

Vi ställer oss då frågan om vad som är viktigast i dagens samhälle, att bibliotekarier 

besitter personlig och social kompetens eller en yrkesteknisk och strategisk kompetens? 

En balans mellan de fyra kompetensområdena skulle förvisso vara utmärkt, med andra 

ord den funktionella kompetens som nämns i Lundmarks (1998) kompetensmodell. Men 

utefter empirin och forskningens perspektiv går det ändå att skönja ett behov av icke 

traditionella kompetenser som snarare faller inom ramen för en välfärdsprofession med 

fokus på sociologiska aspekter. Pilerot (2018b) samt Pilerot och Hultgren (2017) 

föreslår att ett ökat och stärkt samarbete mellan aktörerna i samhället som hanterar 

nyanländas informationsbehov, hade kunnat lösa de utmaningar som framförallt 

bibliotekarierna står framför när det kommer till att hantera arbetsuppgifter som inte 

ingått i verksamhetsuppdraget på samma sätt som innan. Samma tanke går att skönja i 

empirin där en önskan finns att samla olika kompetenser som skulle kunna behövas i 

biblioteksarbetet under samma tak. Exempel på detta är juridisk rådgivning, psykolog 

och samtalsterapeut. Vi ser också att bankens tjänster, även den har tagits upp i 

bibliotekariernas funderingar, hade fungerat bra i detta sammanhang. Det handlar då om 

att avlasta bibliotekarierna från att inte behöva känna pressen av att inte kunna hjälpa 

alla som kommer dit utan istället kunna hänvisa gruppen vidare till rätt instanser som 

finns i samma hus. Respondenterna diskuterar att den här typen av samarbete hade 

kunnat minska klyftan mellan aktörerna i samhället och även skärpa det samarbete 

mellan bibliotek och aktör vars vikt uttrycks av både empiri och forskning.  

 

I relation till den personliga och sociala kompetensen introducerar empirin 

bibliotekariernas önskan om att utveckla kompetenser inom de kulturer som tillhör 

målgruppen. Till de kompetenserna vill bibliotekarierna också utveckla praktisk 

kunskap om de instanser som är sammankopplade med gruppen som till exempel 

Migrationsverket. Montiel-Overall (2009) benämner den här typen av kompetens som 

kulturell kompetens. Hon pekar på den kulturella kompetensens betydelse för 

bibliotekariernas arbete mot nyanlända. Där en förståelse för och kunskap om 

populationen i målgruppen skapar en arena som dels integrerar målgruppen på 

biblioteket in i det svenska samhället, men också ger biblioteket en tydlig förankring i 

det mångkulturella samhället. En annan faktor som påverkar nyanländas 

biblioteksanvändning enligt Montiel-Overall (2009) är att bibliotekspersonalen inte kan 

kommunicera på deras modersmål. Det visar vikten av att kunna kommunicera på fler 
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språk än svenska. Biblioteket är en plats för alla, där alla är välkomna. Det kan bli svårt 

för en nyanländ biblioteksanvändare att göra sig förstådd och samtidigt förstå 

bibliotekarierna. För att nyanlända ska kunna känna sig trygga och väl bemötta så kan 

det gynna biblioteket att utveckla språklig kompetens eller att anställa personal som 

besitter språklig kompetens. Bibliotekarierna i vår empiri lägger också stor vikt vid den 

språkliga kompetensen, där de uttrycker en vilja att kunna kommunicera på både på de 

nyanländas modersmål och på svenska för att lösa de språkförbistringar som sker i 

mötet mellan målgruppen och personalen. En intressant aspekt med empirin är att vi kan 

skönja en önskan hos bibliotekarierna att ha kollegor som besitter förmågan att 

kommunicera på andra språk än svenska. Däremot nämns det inte explicit att 

bibliotekarierna själva vill besitta den kompetensen, hellre att biblioteket då tar in 

kollegor som besitter en språklig kompetens.   

 

7.3 Hur utmärker sig bibliotekarieyrkets jurisdiktion i relation till 

andra professioner i samhället idag? 

 

Enligt Abbotts (1988) professionsteori konkurrerar samhällets olika institutioner och 

aktörer med varandra på grund av att de utför liknande arbetsuppgifter. I empirin kan vi 

se att folkbiblioteket har fått breddade arbetsuppgifter i samband med ökningen av 

nyanlända och den digitala utvecklingen, det resulterar i att bibliotekarieprofessionen 

har utökat sin jurisdiktion. Seldén och Sjölin (2003) samt Abbott (1988) diskuterar 

externa krafter som påverkar professionerna i samhället, till exempel teknologisk 

förändringar som bidrar till vidgade arbetsuppgifter. I relation till den ökade digitala 

utvecklingen tillkommer svårighet för allmänheten att kontakta aktörer som till exempel 

banker. Det uppstår ett problem när de stänger sina fysiska kontor och går över till en 

digital plattform då det krävs att målgruppen kan navigera hemsidan men framförallt att 

de ska ha ett mobilt bankid för att logga in. Dessa problem blir tydliga när gruppen 

vänder sig till folkbiblioteken, som är en informationsinstitution, för att få hjälp av en 

profession som inte alltid besitter rätt kompetens.  

 

Empirin antyder att myndigheter låter biblioteken ta över ansvaret för att det är en enkel 

lösning men det skulle också kunna bero på att myndigheterna inte har tid. 

Bibliotekarierna upplever att det bildas en lucka när de professioner och organisationer 

som har jurisdiktion inte kan eller vill ansvara för målgruppen. Även om 

bibliotekarierna är villiga att hjälpa till betyder det inte att de besitter de adekvata 

kompetenserna. Det blir en motpol till Abbotts (1988) professionsteori om konkurrens 

mellan de olika professionerna. Istället för att det bildas konkurrens om arbetsuppgifter 

uppstår det nya behov som ingen profession verkar vilja eller kan ha ansvar för. En 

lösning skulle kunna vara att anställa mer personal inom aktörerna för att bemöta 

målgruppen på ett bättre sätt, liknande gäller biblioteket. Vi ställer oss frågan om de 

andra aktörerna i samhället har ställts inför samma utmaningar som biblioteket, att de 

har försökt upprätthålla sin relevans under samhällets utveckling, vilket resulterat i 

brister kring hanteringen av de målgrupper som behöver extra stöd. Kopplingar kan 

också göras till Pilerot (2018b) där författaren pekar på de krav som ställs på 

bibliotekariens kompetens när andra aktörer i samhället förändras. Ett exempel enligt 

författaren är att när bankers fysiska kontor stängs ner, ökar frågor kring bankärenden 

på biblioteket. En diskussion uppstår i artikeln huruvida bibliotekarierna ska ägna sig åt 

den typen av arbetsuppgifter eller inte. Att biblioteket fastnar mellan dessa förändringar 

och målgruppens behov skapar nya utmaningar för bibliotekarierna, både när det 
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kommer till den etablerade verksamhetens tjänster som förhållningen till nya behov och 

efterfrågningar från allmänheten. 

 

Kåring Wagman (2008) poängterar att en oenighet i bibliotekarieprofessionen med dess 

olika etiketter kan komma att skapa problem för bibliotekarier att hävda sig på 

arbetsmarknaden, i enlighet med det Abbott (1988) pekar på i sin professionsteori. 

Bibliotekariernas jurisdiktion kan komma i kläm på grund av dess ständiga 

föränderlighet som gör att yrket aldrig riktigt stagnerar, i och med hur arbetssituationen 

ser ut idag har bibliotekarierna även fått lägga till arbetsuppgifter som går utanför deras 

kompetenser. Resultatet blir att bibliotekarieprofessionen har gått över i andra 

närliggande professioners jurisdiktion, vilket i sig skapar osäkerhet både kring vad 

biblioteket ska göra men också vem målgruppen ska vända sig till. Vi tror inte att det är 

medvetet gjort av bibliotekarieprofessionen utan det har blivit så på grund av att det 

behövs. Nyanlända behöver hjälp att integrera sig i det svenska samhället, där uppstår 

ett behov som måste tillgodoses. De nyanlända behöver information om hur det svenska 

samhället fungerar samt information om till exempel boende, arbete och mat 

(Lloyd, Kennan, Thompson, Qayyum, 2013). Det är ett problem som bibliotekarie-

professionen har sett och diagnoserat. I enlighet med Abbotts (1988) tre stadier för att 

göra anspråk på en jurisdiktion kan vi se att bibliotekarieprofessionen befinner sig i det 

andra stadiet, där de resonerar kring problematiken som har uppstått. I empirin kan vi se 

förslag på hur problemet kan lösas, så kallad behandling av problemet. Bibliotekarierna 

uttrycker att ett starkare samarbete mellan olika aktörer som besitter rätt kompetens 

hade gynnat både biblioteket och dess användare. Vidare uttrycker bibliotekarierna en 

önskan om stöd från personal som besitter den rätta kompetensen att hänvisa de 

nyanlända användarna till.  

 

En kritisk aspekt på att bibliotekarieprofessionen skulle göra anspråk på en så pass stor 

jurisdiktion är att enligt Abbott (1988) kan en professions existerande jurisdiktion 

försvagas om den utökas allt för mycket. I och med att bibliotekarieprofessionen har 

åtagit sig arbetsuppgifter som inte tillhör det traditionella verksamhetsuppdraget riskerar 

professionens jurisdiktion att försvagas. Risken finns att bibliotekariernas andra 

jurisdiktioner blir åsidosatta för att ge plats åt de nya arbetsuppgifterna. Å andra sidan 

ser vi en möjlighet att kombinera yrkets jurisdiktioner med varandra. Cherinet (2017) 

poängterar att en institution behöver förändras för att fortsätta vara relevant i samhällets 

utveckling. I relation till det kan det vara nödvändigt för bibliotekarieprofessionen att 

utöka det traditionella biblioteksarbetet med vidgade arbetsuppgifter och kompetenser 

för att kunna tillgodose nya målgruppers informationsbehov.  

 

7.4 Slutreflektion och förslag till fortsatt forskning 

 

Studiens syfte var att nå ny kunskap kring de förändrade villkoren för 

bibliotekarieprofessionen i relation till nyanländas informationsbehov och deras 

integrationsprocess. De nyanlända har blivit en ny användargrupp för folkbiblioteken. 

Även om det i Sverige har skett invandring av olika slag under flera perioder så är de 

som invandrar olika, de kommer från olika delar av världen, har olika bakgrund, 

kommer till Sverige av olika orsaker och framförallt så har de olika behov och 

förutsättningar. De olika behoven kan till exempel vara att hitta boende, att lära sig det 

inhemska språket och att hitta ett arbete. Vilka behov som de nyanlända besitter kan 
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bero på var gruppen kommer ifrån samt vilka förutsättningar som individerna har. I 

empirin har vi funnit att de förändrade villkoren för bibliotekarie- 

professionen har uppstått i samband med förändringen hos andra aktörer i samhället, 

exempel på detta kan vara den ökade digitaliseringen där fysiska platser reduceras i 

samhället. Detta har medfört att bibliotekarierna har fått vidgade arbetsuppgifter i 

relation till nyanländas integrationsprocess.  

 

I inledningen ställde vi oss frågan om vilka kompetenser som anses behövliga från 

bibliotekariernas perspektiv när de arbetar med nyanländas informationsbehov, men 

också hur samhällets utveckling och andra myndigheter och aktörers förändring har 

påverkat bibliotekarieprofessionens sätt att arbeta med målgruppen. Det har gjort 

forskning på liknande områden där fokus ligger på bibliotekariernas arbete för och med 

nyanlända (se Pilerot & Hultgren, 2017). Vi valde att fokusera på bibliotekariernas 

kompetens i relation till nyanlända. Samtliga respondenter uttrycker att folkbiblioteken 

redan arbetar för att underlätta de nyanländas integrationsprocess, men de uttrycker 

även att de skulle kunna göra mer. För att kunna göra mer för målgruppen så krävs det 

andra kompetenser än de som bibliotekarierna redan besitter, till exempel kompetenser 

inom psykologi och pedagogik. Där hade ett samarbete med andra aktörer kunnat gynna 

verksamheten.   

 

Vi gick in med en tro att studien skulle generera ett resultat som fokuserade särskilt på 

målgruppen och dess behov, men resultatet visar att respondenterna hade mer tankar 

och åsikter om bibliotekets relation till andra myndigheter i samhället. Respondenterna 

talar även om hur relationen och det potentiella samarbetet mellan dem och de andra 

aktörerna kan stärkas. Bibliotekarieprofessionen är under ständig förändring för att 

passa in i samhället, men framför allt för att bemöta och tillgodose alla människors 

informationsbehov. Villkoren kommer fortsätta att förändras så länge samhället ändras 

och det kommer nya människor med nya behov. 

 

I efterhand kan vi se att antalet respondenter i studien ger oss en relativt liten inblick i 

hur situationen ser ut i större utsträckning. Hade vi fått tillgång till åtta respondenter 

som tanken var från början hade studien kunnat se annorlunda ut. Det är ett mindre 

arbete som ger en mindre bild av hur studiens fyra respondenter förhåller sig till ämnet, 

det är utifrån den empirin tillsammans med teori och tidigare forskning som vi kan 

kommentera och uppfylla studiens syfte och frågeställning. Konsekvensen av detta blir 

således att vi inte kan säga något om ämnet i dess helhet, men vi kan erbjuda en 

inkörsport till ett aktuellt forskningsområde inom biblioteks- och 

informationsvetenskap. Det är i relation till den tidigare forskning som vi har bildat oss 

en förståelse för ämnet. När vi intervjuade respondenterna förstärktes bilden som den 

tidigare forskningen gav oss, samt att respondenterna uttryckte nya tankar och åsikter. 

Styrkan med kvalitativ intervju som metod är att vi har kunnat få en djupare förståelse 

för hur våra respondenter ser på ämnet samt att vi har fått ta del av deras erfarenheter. 

Den semistrukturerade formen på intervjun har tillåtit oss att ställa följdfrågor vid behov 

för att kunna nå kärnan i respondenternas tankegång. I likhet med styrkorna har vi också 

funnit svagheter med den flexibilitet som semistrukturerade intervjuer erbjuder. Under 

intervjuerna gång kunde det vara svårt att bibehålla fokus vid det specifika ämnet och 

det resulterade i utsvävningar som inte var relevanta för vår studies kontext. Den 

kvalitativa innehållsanalysen har varit lätt att applicera på studiens resultat, samt att det 

är ett väl använt analysverktyg. Det som vi har funnit svårt med den kvalitativa 

innehållsanalysen är hitta relevant teman som inte är besläktade för att undvika 
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dubbelklassificering av vårt resultat. Lundmarks (1998) kompetensmodell har fungerat 

bra som komplement till innehållsanalysen med dess fokus på kompetensområden. 

Modellen har givit oss relevanta teman som kunnat appliceras på analysen och 

underlättade vårt arbete med att hitta teman och kategorier i empirin. I analys och 

diskussion har vi arbetat med Abbotts (1988) professionsteori. Teorin är också den 

generell och kan appliceras på flera yrken, detta har gjort att verktygen som teorin har 

gett oss har varit lätta att tillämpa på vårt studieobjekt. Professionsteorin var svår att 

sätta sig in i men gav oss användbara begrepp för att kunna analysera och diskutera vårt 

resultat och skapa en djupare insikt i hur bibliotekarieyrket fungerar och utvecklas.  

  

Som förslag till fortsatt forskning anser vi att det hade varit av intresse att behandla det 

individuella perspektivet kontra det organisatoriska perspektivet. Ett exempel på detta 

skulle kunna vara att ställa bibliotekschefers tankar och åsikter mot bibliotekariernas, 

för att se om deras syn på ämnet stämmer överens eller om det finns skillnader mellan 

de två grupperna. Vidare har vi sett att studier som behandlar vilka kompetenser som 

behövs för att möta nyanlända barns informationsbehov är underrepresenterade, där 

önskar vi att se mer forskning som behandlar barnens perspektiv.  
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1 - Samtyckesblankett 
 

   

 

HÖGSKOLAN I BORÅS 

Akademin för bibliotek, information,  

pedagogik och IT; Sektionen för biblioteks-  

och informationsvetenskap  

 

 

 

Datum xxxx-xx-xx  

Fanny Johansson & Felicia Svensson 

 

 

 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 

 
Som en del av kursen kandidatuppsatsen vid Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att 

nå ny kunskap kring bibliotekarieprofessionens förändrade arbetsuppgifter i samband med 

nyanländas informationsbehov samt vilka kompetenser som bibliotekarier har och upplevs 

behöva för att kunna stödja integrationsprocessen. 
 
Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt hur 

länge du har jobbat som bibliotekarie. 
   
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 

(a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  
 
Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 

kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna är dock allmänna handlingar 

som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen.  
 
Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES och raderas när de inte längre är 

nödvändiga/senast vid betygsättning av den uppgift personuppgifterna ingår i. 
 
Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att inga 

uppgifter kan spåras till dig. 
 
Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 

kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 

mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort 

uppgifterna.  

 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Hur länge har du jobbat som bibliotekarie? 

 

2. Hur ofta träffar du nyanlända inom ditt arbete? Vad innebär det mötet? 

 

3. Har du varit med om tidigare perioder/händelser i likhet med den senaste 

flyktingvågen?  

 

Huvudfrågor 

 

4. Upplever du att förväntningarna på bibliotekarier har förändrats i samband med 

ökningen av nyanlända? I så fall hur?  

 

5. Vad utför du för arbetsuppgifter i relation till nyanländas informationsbehov? 

 

6. Upplever du att det har tillkommit nya arbetsuppgifter som inte tillhör det 

“traditionella” biblioteksuppdraget? 

 

7. Vilken/vilka kompetenser upplever du är viktig för biblioteket i bemötandet av 

nyanländas informationsbehov?  

 

8. Är det angeläget att bibliotekarier utvecklar kompetenser? 

 

9. Upplever du att det saknas kompetens inom något specifikt område? 

 

10. Hur kan en bibliotekarie utveckla passande kompetens? Hur tänker du? 

 

11. Hur upplever du relationen till andra myndigheter som kan stödja nyanländas 

informationsbehov? 

 

Avslutande frågor 

 

12. Finns det något viktigt som vi har glömt? 
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Bilaga 3 - Brev till folkbibliotek och utvalda bibliotekarier 

 

 
 

Hej! 

 

Vi heter Fanny Johansson och Felicia Svensson och vi studerar biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Vi håller på att skriva vår 

kandidatuppsats som handlar om bibliotekarieprofessionen och vilka kompetenser som 

bibliotekarier besitter i relation till nyanlända. Vi är speciellt intresserade av 

förändringen inom bibliotekarieprofessionen i relation till nyanlända och hur biblioteket 

kan stödja integrationsprocessen. Ert bibliotek är en del av vårt urval och vi önskar att 

komma i kontakt med bibliotekarier som skulle vilja delta i intervjuer kring ämnet för 

att samla in underlag till vår studie. Vi önskar att intervjua utbildade bibliotekarier som 

på något sätt arbetar med nyanlända.  

 

Allt deltagande är frivilligt och det material som samlas in kommer att anonymiseras, 

hanteras konfidentiellt och endast användas i forskningsändamål. Intervjun kommer att 

spelas in för att senare transkriberas. Är ni intresserade av att ta del av materialet går det 

bra att kontakta oss så löser vi det.  

 

Det hade underlättat för oss om ni skulle vilja tipsa om bibliotekarier som passar för vår 

studie och som skulle vilja delta. Vi kommer att kontakta er via telefon för att diskutera 

möjliga deltagare. Om ni önskar att inte delta i studien mejla gärna tillbaka så vi vet 

vilka bibliotek som är intresserade. Studien är beroende av ert deltagande då vårt arbete 

är tidsbegränsat och vi skulle vara väldigt tacksamma om ni är intresserade av att 

medverka. Har ni några frågor angående studien är ni välkomna att kontakta oss!  

 

Tack på förhand!  

 

Vänliga hälsningar, 

Fanny Johansson & Felicia Svensson 

 

Email: fanny-xx.xxxxxx@hotmail.com (Fanny) 

Telefon: 0730 xx xx xx (Felicia) 
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Appendix - Arbetsfördelning 

 

Arbetsfördelningen av kandidatuppsatsen ser ut som följande:  

 

Fanny har gjort grovarbetet på: Bakgrundskapitel, Abbotts professionsteori, avsnittet 

om semistrukturerade intervjuer, Lundmarks kompetensmodell samt brevet som 

skickades ut till biblioteken (bilaga 2) I resultatet hade hon huvudansvar för rubrikerna 

Personlig kompetens, Relation till myndigheter och andra aktörer samt 

Bibliotekarieprofessionen. Hon transkriberade en och en halv intervju under 

empiriinsamlingen.  

 

Felicia har gjort grovarbetet på: Avgränsningar och centrala begrepp i första avsnittet, 

tidigare forskning, avsnittet om kvalitativ innehållsanalys samt etik-kapitlet. I resultatet 

hade hon huvudansvar för rubrikerna Yrkesteknisk kompetens, Strategisk kompetens, 

Social kompetens samt Kompetensutveckling. Hon transkriberade två och en halv 

intervju under empiriinsamlingen.  

 

De avsnitt som vi skrivit tillsammans är: Inledning, syfte och frågeställning, diskussion 

och slutsats, fortsatt forskning samt intervjuguiden (bilaga 1).  

 

Under uppsatsens gång har vi gått igenom varje avsnitt i uppsatsen tillsammans för att 

skapa ett enhetligt språk och se över så att varje avsnitt följer en röd tråd och uppsatsen 

får en stringens som är lätt att följa som läsare.  
 


