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Abstract: 

The purpose of my bachelor thesis is to create an understanding of how public 

library employees express the public libraries´ assignments and tasks. To help 

fulfill the purpose, I have assumed the following issues 

• What do the study's public library employees think that the public library's 

mission in society should or should not be? 

• To what extent does the study's public library staff perform daily tasks that are 

described as being outside the remit of the public libraries? 

• According to the study´s public library staff, how clear are the public 

libraries´ guidelines when it comes to which tasks the staff should perform and 

which ones to say no to? 

• Are there any differences between how public library staff's existing service 

titles look at the public libraries' assignments and tasks? If so, what do these 

differences look like? 

The method I have used is quantitative as I sent out a web survey to all main 

libraries in Sweden's 290 municipalities. The results were analyzed using 

previous research and the Four spaces model, which through its four spaces can 

help to analyze how the library activities work. The result shows that 

respondents in the web survey want tasks such as information and knowledge 

mediation, democracy and reading promotion to be included in the assignment. 

On the other hand, they think that tasks such as data printing, banking affairs 

and public affairs do not belong to the assignment. According to the 

respondents, the guidelines regarding which tasks the employees should say no 

to are unclear.  

 

Nyckelord: Biblioteksanställda, folkbibliotek, uppdrag, arbetsuppgifter, 
utmaningar, styrdokument, The four spaces 
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1 Inledning 

Folkbibliotekens och deras anställdas uppdrag och roll i samhället är ett ämne som ofta 

diskuteras inom biblioteksfältet. Idag finns det indikationer på att bibliotekens uppdrag har 

förändrats i takt med att samhället förändras, vilket påverkar biblioteksverksamheten. 

Biblioteken får fler arbetsuppgifter och besökarna ställer allt mer krav på vad folkbiblioteken 

ska ha att erbjuda dem (Hansson, 2012). Studier av Hansson (2012),  Michnik (2018), 

Michnik, Eriksson & Nordeborg (2012), och Schwarz (2016) beskriver att folkbibliotekens 

arbetsuppgifter har blivit fler och att det ibland kan vara svårt för bibliotekspersonalen att 

prioritera samt avgöra vad som tillhör och inte tillhör deras uppdrag. 

Hur ser egentligen en arbetsdag ut på de svenska folkbiblioteken? Vet personalen själva 

vilket uppdrag de har och vilka arbetsuppgifter de ska utföra eller är det som Michnik et al. 

(2012) skriver att det blir svårt för de anställda att prioritera? Mina egna erfarenheter på ett 

folkbibliotek i Norrlands inland, är att bibliotekarieyrket är inne i en period av osäkerhet. Hos 

oss är det många besökare som har behov som egentligen ligger utanför folkbibliotekens 

uppdrag men som vi självklart vill hjälpa till med ändå. Det är precis som Schwarz (2016) 

skriver i boken Bibliotekariens praktiska kunskap att bibliotekens anställda tycker att 

användarens behov får styra för mycket av biblioteksverksamheten. Om de anställda inte har 

möjlighet att tillmötesgå besökarnas behov känner många av dem att de inte räcker till 

fortsätter Schwarz. Denna känsla av otillräcklighet väcker frågan hos Schwarz om inte en stor 

del av användaruppgifterna som bibliotekarierna ägnar sig åt egentligen borde utföras av 

andra yrkeskategorier som psykologer och socialarbetare. Det finns dock en stor oklarhet 

över när det är okej att hänvisa användaren till andra verksamheter (Schwarz, 2016). 

Hansson (2010) skriver i boken Där människor och tankar möts- bibliotek som folkbildning, 

att folkbibliotekens förändrade roll i samhället är ett ämne som är viktigt och aktuellt att 

forska om. Han menar att det finns tecken på att bibliotekens uppdrag och roll i samhället 

behöver analyseras. Folkbiblioteken i Sverige vill hålla sig i framkant, vara där folket är men 

om inte riktningen är tydlig i verksamheten blir osäkerheten hos personalen stor när det gäller 

vilket uppdrag de ska ha. Enligt Hansson (2012), Jones (2012), och Schwartz (2016) befinner 

sig folkbiblioteken i Sverige i en identitetskris. Både personalen och besökarna känner sig 

osäkra kring vilket uppdrag folkbibliotekens och deras personal har och att detta kan påverka 

förtroendet för professionen på ett negativt sätt. 

Biblioteksanställda Monika Baruch, beskriver i Bibliotekariens praktiska kunskap (2016) att 

hon som bibliotekarie på ett folkbibliotek får förhålla sig till nya roller långt innan de 

egentligen uttalas. Till exempel har den sociala rollen enligt henne vuxit under senare år och 

den verkar fortsätta att växa. Biblioteken blir ofta en trygg plats, en frizon, för människor 

som har svårt att finna sig tillrätta i samhället och tillvaron. Till biblioteket är alla välkomna 

vare sig de använder bibliotekens tjänster eller inte. När samhället skär ned på välfärd så 

drabbar det ofta svaga grupper och Baruch förklarar att många av de frågor hon får och de 

tjänster hon ombeds utföra egentligen tillhör helt andra verksamheter, såsom medborgar- 

och socialkontor (Baruch i Schwarz, 2016). 

Det finns flera olika styrdokument som har betydelse för hur folkbibliotekens verksamheter 

ska se ut. Styrdokument är ett begrepp som avser alla de texter som reglerar en verksamhet, 

till exempel ett folkbibliotek (Hedemark & Börjesson, 2014). Bibliotekslagen är en ramlag, 

det vill säga en lag som innehåller riktlinjer för hur biblioteksverksamheten ska se ut. 
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Lagstiftaren uppställer mål och i mindre utsträckning detaljregler om vad som ska göras. 

Experter på enskilda områden kan därmed ta besluten eftersom ramlagen ger dem en frihet att 

anpassa sig efter de omständigheter som dyker upp (Almerud, 2005). Utifrån denna vetskap 

vore det intressant att få mer kunskaper om hur det ser ut på folkbiblioteken runt om i landet 

när det gäller bibliotekens uppdrag och deras riktlinjer. 

1.1 Problemformulering 

På folkbiblioteket där jag arbetar ställer vi oss ofta frågorna - Ska vi verkligen göra dessa 

saker? Ingår det i vårt uppdrag? Vi läser vår biblioteksplan men tycker inte den beskriver 

tillräckligt tydligt vilka uppgifter vi ska göra och vilka vi ska säga nej till. Folkbibliotekens 

arbetsuppgifter har vidgats och en återkommande fråga i folkbiblioteksfältet och 

folkbiblioteksforskningen är var gränsen för folkbibliotekens uppdrag ska dras. I min uppsats 

riktar jag fokus mot hur folkbiblioteksanställda i Sveriges kommuner uppfattar 

folkbibliotekens uppdrag och arbetsuppgifter. 

 

Det finns en hel det forskning som berör folkbibliotekens förändrade uppdrag och hur det kan 

påverka professionens status. Dessa är som exempel Hansson (2012), Hedemark & Börjesson 

(2014) samt Michnik (2018). Däremot finns det inte lika mycket forskning där de 

biblioteksanställda får komma till tals när det gäller deras förändrade uppdrag och vilka 

arbetsuppgifter de ska göra och vilka de ska säga nej till. Därför kan min studie vara 

intressant för personer som arbetar inom biblioteksvärlden, studenter inom biblioteks och 

informationsvetenskap samt politiker då de kan få ökad förståelse för hur professionens 

arbetsdagar egentligen ser ut. Detta är enligt mig av vikt att studera eftersom oklarheter kring 

bibliotekens uppdrag enligt Michnik (2018) och Schwarz (2016) kan leda till negativa 

konsekvenser för professionen och på sikt skada allmänhetens förtroende för folkbiblioteken. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att skapa förståelse för hur folkbiblioteksanställda ger uttryck för folkbibliotekens 

uppdrag och arbetsuppgifter. 

 

1.3 Frågeställning 

 Vad tycker studiens folkbiblioteksanställda att folkbibliotekets uppdrag i samhället borde
respektive inte borde vara? 

 I vilken utsträckning utför studiens folkbiblioteksanställda dagliga arbetsuppgifter som 

beskrivs ligga utanför folkbibliotekens uppdrag?

 Enligt studiens folkbiblioteksanställda, hur tydliga är folkbibliotekens riktlinjer när det gäller 

vilka arbetsuppgifter personalen skall utföra och vilka de ska säga nej till?

 Finns det några skillnader mellan hur folkbiblioteksanställdas förekommande tjänstetitlar ser 

på folkbibliotekens uppdrag och arbetsuppgifter? Hur ser i så fall dessa skillnader ut?

Jag vill förtydliga att min uppsats handlar om folkbiblioteksanställdas upplevelser och inte 

hur det faktiskt förhåller sig. 
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1.4 Avgränsningar 
 

Jag har valt att i denna studie endast undersöka hur folkbiblioteksanställda i Sverige ger 

uttryck för folkbibliotekens uppdrag och arbetsuppgifter. Jag har också valt att studera de 

290 svenska kommunernas ”huvudbibliotek”. Med huvudbibliotek avses det största 

biblioteket i respektive kommun. Endast en person på varje huvudbibliotek har svarat på 

enkäten. Denna avgränsning har jag gjort eftersom jag inte har möjlighet att under en 

begränsad tid studera alla folkbibliotek i Sverige. Jag har därmed inte heller tagit med 

bokbussar, filialer eller skolbibliotek i min studie. Eftersom endast en person i varje kommun 

har svarat på enkäten vet jag inte om denna person alltid jobbar på huvudbiblioteket. Det kan 

vara så att hen även arbetar på någon av filialerna eller i bokbussen. Därför kan en del av 

respondenterna ha erfarenheter av andra arbetsplatser än huvudbiblioteken även fast jag inte 

riktat min webbenkät mot andra bibliotek än just folkbiblioteken, vilket bör tas i beaktande. 

Jag fokuserar också på vilka arbetsuppgifter personalen utför när de befinner sig i 

informationsdisken. Jag går med andra ord inte in på deras arbete med bokbeställningar, 

gallring och arrangemang med mera. 

1.5 Begreppsförklaring 
 

I min uppsats förekommer begreppen roll, uppdrag och arbetsuppgifter. Jag vill förtydliga 

vad jag menar med dessa begrepp. Med roll menar jag det sociala beteende som förväntas av 

folkbiblioteken utifrån dess sociala position. Uppdrag är de uppgifter, order, åliggande som 

folkbiblioteken har gentemot samhällsmedborgarna. Uppdraget uppfylls genom olika typer 

av arbetsuppgifter. Med traditionella uppdrag menar jag litteratur-, informations-, kunskap 

och kulturförmedling. 

 

2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

Nedan presenteras litteratur och tidigare forskning som är relevanta att redovisa med tanke på 

min undersöknings syfte och frågeställningar. Det jag vill presentera i litteraturgenomgången 

är en historisk bild av hur folkbiblioteken i samhället har förändrats över tid. Dels förändring 

som folkbibliotek i stort och dels hur uppdraget har förändrats. Efter detta presenterar jag 

aktuell forskning kring folkbibliotekens förändrade roll och uppdrag i dagens samhälle samt 

de biblioteksanställdas och folkbiblioteket som professions uppfattningar om 

folkbibliotekens uppdrag och arbetsuppgifter. Slutligen presenterar jag tidigare forskning om 

folkbibliotekens styrdokument. Jag vill som inledning till litteraturgenomgången förklara att 

en del av mina källor inte är vetenskapliga. Min studie inriktar sig på att få de 

folkbiblioteksanställda att komma till tals i frågan för att få inblick i hur de ger utryck för 

folkbibliotekens uppdrag. Det finns flera sammanställda böcker och rapporter om hur 

anställda ger uttryck för sitt arbete på folkbiblioteken. En del har blivit intervjuade och en del 

har skrivit ner sina åsikter som sedan har blivit publicerade i sammanställda rapporter med 

redaktörer. Jag har valt att ta med en del av dessa eftersom jag tycker det är just de 

folkbiblioteksanställdas tankar jag är intresserad av i min webbenkät. 

2.1 Folkbibliotekens förändring över tid 

Det moderna folkbiblioteket uppkom på 1900-talet när staten började ge bidrag till dem. 

Folkbibliotekens roll kopplades under denna tid ihop med lärande och bildning (Hansson, 

2012). 

Under 1960-talet växte folkbiblioteksverksamheterna och fler rutiner utvecklades. Samhället 

var stabilt och framtidstron god. Synen på kunskap bestod i att viss kunskap och kultur var 

mer korrekt och av högre kvalitét än annan. Utifrån denna samhällssyn kunde 
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folkbibliotekens uppdrag tydliggöras, nämligen att erbjuda kunskap och kultur av hög 

kvalitet till medborgarna (Kåring Wagman, 2008). I början av 1970-talet uppstod flera 

sociala motsättningar i samhället. Arbetslösheten växte och konkurrensen mellan olika yrken 

blev större. Det blev viktigt att kunna hävda sin yrkesroll och profession. Nu förändras 

bibliotekens uppdrag från att förmedla god litteratur till att lyssna på olika grupper och 

tillsammans med dem formulera vad som ansågs vara kultur och kunskap (Kåring Wagman, 

2008). Detta kallar Ørom (1993) för att biblioteken fick en socialarbetaridentitet. Enligt 

Hansson (2012) har folkbiblioteken idag svårt att förklara sitt värde men enligt honom är 

detta problem inte något nytt utan har funnits sedan 1980-talet. Det beror på att när samhället 

förändras i snabb takt vill folkbiblioteken följa med i utvecklingen och de nya trenderna. På 

1980-talet blev användare kunder och informationsförmedling samt informationskompetens 

blev nya begrepp som folkbiblioteken blev tvungna att förhålla sig till (Ristarp & Andersson, 

2001). 

Under 1980-talet fick också professioner som hade nära anknytning till staten allt snävare 

ramar eftersom den offentliga sektorn inte växte lika mycket som tidigare. 

Användarorientering av olika former slog igenom och medborgarna blev delaktiga i att 

utforma biblioteksverksamheterna. Under denna tid upplevde många folkbibliotekarier att 

deras yrke mer blev ett rent servicearbete. Det blev viktigt att till exempel hjälpa företag 

med att hitta information (Kåring Wagman, 2008). 

 

På 1990-talet kännetecknades kultursektorn och biblioteksvärlden av fragmentering och brist 

på sammanhang. Tiden med folkbildningsidealen gick mot sitt slut och ersattes med 

splittring och oklarheter. Under 1990-talet kom det upp ett förslag om att lägga ut 

folkbiblioteken på entreprenad. Företag eller organisationer skulle med hjälp av skattemedel 

från kommunen driva folkbiblioteket. Detta uppmärksammades stort i media men att driva ett 

folkbibliotek med vinst var dödfött. Det ansågs tillslut inte finnas pengar att tjäna på att driva 

skattefinansierade folkbibliotek men hela idén kom att kosta folkbiblioteken både kraft och 

anseende (Ristarp & Andersson, 2001). De ständiga besparingskraven leder till att nya 

arbetsuppgifter prövas i folkbiblioteksverksamheten. Den en gång ganska homogena 

arbetsgruppen bibliotekarier fanns inte på sammas sätt längre. Arbetsuppgifterna varierade 

mellan biblioteken och den upplevelseförmedlande identiteten uppkom (Kåring Wagman, 

2008). 

Ørom (1993) förklarar att de nya identiteterna gjorde att det blev svårt för 

folkbibliotekarierna att hitta sin yrkesroll. De allt fler arbetsuppgifterna gjorde att många 

upplevde en avsaknad av helhetsupplevelse. 

 

Uppkomsten av Internet innebar en enskild utmaning för folkbiblioteken. En del 

samhällsmedborgare såg detta som ett stort hot mot folkbibliotekens verksamhet medan 

andra, med intresse, följde hur biblioteken skulle hänga med i den digitala utvecklingen. 

Folkbiblioteken började producera hemsidor där låntagarna kunde söka böcker direkt i 

bibliotekskatalogen (Hansson, 2012). 

Enligt Ristarp & Andersson (2001) delades befolkningen under denna period i två läger. De 

som funderade över om folkbildningens och läsningens starkaste aktörer verkligen skulle ge 

efter för den nya tekniken och de som tyckte att folkbiblioteken borde inse att den nya 

tekniken kunde vidga deras informationsroll. 

 

Idag har folkbiblioteken en hög ekonomisk medvetenhet och anpassar sig snabbt till den 

digitala utvecklingen. Folkbiblioteken vill “vara där”. Myspace, facebook, twitter och 

bloggande är bara några exempel på olika former av mötesplatser och kommersiella tjänster 

som folkbiblioteken valt att engagera sig i. 
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Hansson (2012) skriver att folkbiblioteken vill vara där användarna befinner sig, det vill säga 

på webben. Han förklarar att det finns ett problem med detta. Att den uppsökande 

verksamheten där bibliotekarier personligen uppsöker sina användare för att förmedla 

kunskap blir lidande. En argumentation består i att folkbiblioteksanställda idag har blivit en 

passiv förmedlare (Hansson, 2012). Förväntningarna på folkbiblioteken ser lite olika ut bland 

allmänheten men trots detta har förtroendet för folkbiblioteken länge varit hög. Det visar 

bland annat återkommande SOM-undersökningar (Eriksson & Michnik, 2018). SOM- 

undersökningar är undersökningar som utförs av SOM- institutet- en oberoende opinions- 

och undersökningsorganisation som finns vid Göteborgs universitet. SOM-institutet mäter 

svenskarnas vanor samt attityder (SOM-institutet, 2018). 
 

2.2 Folkbibliotekens roll och uppdrag 
 

Demokrati, yttrandefrihet och tillgång till information för alla är några ledord som känns 

självklara inom biblioteksvärlden. Det står i bibliotekslagen att alla människor ska ha samma 

rättigheter till folkbibliotekens kunskapsbank. Folkbiblioteken skall också verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra med kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. En annan paragraf i lagen beskriver att folkbiblioteken särskilt skall 

uppmärksamma minoritetsgrupper samt personer som har ett annat modersmål än svenska 

(Bibliotekslagen, 2013:801). 
 

Peter Almerud (2000) skriver i Biblioteken, bibliotekarien och professionen att ”såväl 

bibliotekariens faktiska roll som hans/hennes bild av sin egen och bibliotekets roll har 

avgörande betydelse för biblioteksutvecklingen” (Almerud, 2000, s. 3). 

I Eriksson & Michniks studie, Biblioteket på samhälleberget (2018) beskriver de att när 

tjänster erbjuds som ligger utanför folkbibliotekens traditionella informationsförmedlande 

och litteraturförmedlande verksamheter kan folkbiblioteken upplevas som att de tillgodoser 

fler behov. När fler behov tillgodoses känner sig människor nöjda med den service som 

erbjuds på folkbiblioteken. Författarna menar dock att detta även kan innebära en risk och att 

förtroendet för folkbiblioteken kan påverkas negativt. Om bibliotekstjänster erbjuds utan att 

tillräckliga resurser finns och om de erbjudna bibliotekstjänsterna ligger långt ifrån 

förväntningarna på hur folkbibliotek ska vara, kan förtroendet för folkbiblioteken bli lidande. 

Folkbiblioteken ska formas efter samhällsutvecklingen men hur långt ska de gå i sin 

förändring utan att förtroendet för dem äventyras (Michnik & Eriksson, 2018). Utifrån detta 

ställer Eriksson & Michnik (2018) sig frågan vilka behov som folkbiblioteken egentligen 

skall tillgodose. 
 

Även Hansson (2012) har synpunkter på folkbibliotekens förändrade roll. Idag är det enligt 

honom svårt att se vad folkbiblioteken vill med sin verksamhet. Det finns tecken på att 

folkbiblioteken blir mer och mer medvetna om att ett behov av reflektioner och analys finns. 

Folkbiblioteken behöver få en klar bild över vilken kärnverksamhet de ska bedriva särskilt 

eftersom de har fått en förändrad roll i samhället (Hansson, 2012). 

Det finns också risker med att bibliotekens roll är otydlig. Michnik (2018) beskriver i 

Samhällets allt- i allo?: om folkbibliotekens legitimitet att folkbibliotekens sociala legitimitet 

riskerar att försvagas när folkbiblioteken börjar erbjuda tjänster som inte anses vara 

folkbiblioteksgöromål. Det kan tillexempel vara hjälp med att betala räkningar och fylla i 

blanketter. En del användare vill ha kvar det traditionella biblioteket medan andra tycker det 

är bra att biblioteket erbjuder hjälp med IT-frågor. Dessa behov finns i samhället men 

möjligheterna att bistå låntagare kan bli begränsade på grund av resursbrist (Michnik, 2018). 

Även i Danmark har man uppmärksammat folkbibliotekens förändrade och otydliga roll. Där 

benämner man folkbiblioteken som en identitet i kris. Danmarks biblioteksförening efterlyser 
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att bibliotekslagen får tydligare riktlinjer. De menar att det är svårt att veta var gränserna går 

när det gäller folkbibliotekens uppdrag och att det behövs en politisk förståelse för vad 

folkbiblioteken har för kärnuppdrag. Kärnuppdragen måste enligt Michel Steen-Hansen från 

Danmarks biblioteksförening handla om kunskap, läsande, informationskompetens och att 

stärka medborgarna. Han ser också att folkbiblioteken får allt fler samhällsuppdrag men inte 

resurser för att kunna klara av alla nya uppgifter (Aquilonius, 2018). 
 

Osäkerheten kring folkbibliotekens förändrade roll och bibliotekslagens paragraf om en 

mötesplats för alla var en av anledningarna till att Malmö stadsbibliotek gjorde stora 

förändringar för att kunna erbjuda alla människor det de vill ha. Carlsson (2013) tar upp detta 

i Den nya stadens bibliotek. Hon berättar att i Malmö såg man att folkbibliotekens uppdrag 

förändrades. De såg ett utökat behov av att folkbiblioteken skulle fungera som en mötesplats 

för alla. Där av kom idén till The darling library. Ett stadsbibliotek för alla. Satsningen fick 

en hel del kritik då den utökade gallringen av bokbestånden uppdagades. Detta väckte starka 

känslor och funderingar kring vad som hänt med det traditionella folkbiblioteket. Skulle 

böcker bytas ut mot scener och föreställningar nu (Carlsson, 2013). 
 

Det är många som söker sig till folkbiblioteket, men det är vissa som framstår som mer 

behövande än andra. Det verkar som om folkbiblioteket fylls med behov som inte går att 

tillfredsställa någon annanstans. Schwarz (2016) skriver att folkbiblioteken idag kanske inte är 

ett minisamhälle, utan ett symptom på något annat. Människor saknar stöd av olika former och 

behöver få träffa någon för att få hjälp och stöd. Detta är inte något nytt beteende men att tänka 

så hjälper oss inte att hitta ett svar på frågan om vad folkbibliotekets anställda ska göra idag 

(Schwarz, 2016). 

Folkbibliotekens lagstadgade uppdrag handlar om att verka för det demokratiska samhället 

genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning (Riksdagen, 2013). 
 

Detta är ett viktigt uppdrag som visar folkbibliotekets legitimitet och relevans i samhället. Men 

samtidigt ställer detta uppdrag dem som arbetar i och för biblioteket inför komplicerade frågor. 

Hur ska man tolka det uppdrag biblioteket har, gällande åsiktsbildning och att vara ett offentligt 

rum för alla, när rummet och tiden är begränsade, när inte alla åsikter gynnar folkbibliotekets 

bildningsideal eller själva frågan om demokrati? Var går gränserna, när måste man begränsa 

rätten till rummet, utesluta någon (Schwarz, 2016, s 15). 

 

Schwarz (2016) ställer sig därför frågan om folkbiblioteken har blivit samhällets sista utpost. 

Det som finns kvar när till exempel bankkontor och andra samhällsinstitutioner slår igen. Hon 

undrar också hur biblioteksanställda ska veta var gränsen går när det gäller hur stort ansvar de 

ska ta och vilka frågor de ska säga nej till. 
 

2.3 Biblioteksanställdas åsikter och folkbiblioteken som profession 
 

Monika Baruch (2016) beskriver i boken Bibliotekariens praktiska kunskap- Om kunskap, 

etik och yrkesroller att det ofta är svårt att veta vilka arbetsuppgifter man ska prioritera. Hon 

förklarar hur ett pass i informationsdisken kan se ut med att alltifrån boka tider till de publika 

datorerna, hjälpa till med kopiering, ta betalt, leta böcker, styra upp att de som inte bokat 

dator sitter vid redan bokade datorer, svara i telefon, lösa digitala problem med mera. Hon 

beskriver att det ibland känns som att prioriterade grupper som de flerspråkiga blir lidande 

eftersom hon inte kan ge dem den tid hon önskar. En låntagare vill ha tips om böcker på sitt 

modersmål och få information om träffar där de får träna på svenska. Bibliotekarien Monika 

vill ge henne denna tid men kön växer och kopiatorn krånglar. Monika känner att besökarnas 

behov överstiger deras resurser (Baruch i Schwarz, 2016)
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Att folkbiblioteksanställda får många typer av frågor kan bibliotekarien Emy Andersson 

(2018) bekräfta. Under en intervju gjord av Lena Bäckman Lägerdal från tidningen Arbetet, 

berättar Emy att hon förutom att arbeta med böcker och jobba informationsförmedlande får 

hjälpa till att fylla i blanketter, hjälpa till med IT-ärenden och mycket mer. Hon förklarar att 

många tror att folkbiblioteksanställda har svar på allt. Till och med banken brukar hänvisa till 

dem. Besökare berättar att bankpersonalen säger att de ska gå till folkbiblioteket för där kan 

de få hjälp(Bäckman, 2018). Emy tycker att folkbiblioteken idag fungerar mer som 

medborgarservicekontor än som ett traditionellt folkbibliotek. Hon har till och med fått frågor 

om vilken skola hon tycker att låntagares barn ska gå på. Folkbibliotekets anställda försöker 

säga nej till privata ärenden som att hjälpa till med mobilt bank id med mera men det är inte 

alltid så lätt (Bäckman, 2018). 
 

Hansson et al, (2018) beskriver i profession, utbildning, forskning, biblioteks- och 

informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession hur folkbibliotekarierna som 

profession har förändrats och att det är viktigt att folkbibliotekarierna får förtydliga deras 

unika kompetenser. Detta för att öka statusen på yrket. Deras kompetens är enligt Hansson 

(2018) idag inte lika tydlig som tidigare. Idag har folkbibliotekens uppdrag blivit utvidgat 

samtidigt som folkbiblioteken fått konkurrens av andra informationskällor på till exempel 

nätet. Detta gör att folkbiblioteksfunktionen som kulturförmedling och social mötesplats 

betonas mer och folkbibliotekens kärnkompetenser blir då mer otydliga (Hansson et al, 2018). 

Hansson et al, (2018) refererar också till det som den Nationella biblioteksstrategin tar upp i 

sin lägesrapport i maj 2016, angående bibliotekarieyrkets roll. De menar att 

bibliotekarieyrket blivit mer mångfacetterat och att folkbiblioteken idag skulle behöva andra 

kompetenser än bibliotekarier för att kunna tillmötesgå allas behov. Fortbildning är viktigt för 

folkbiblioteksanställda idag så de kan hänga med i samhällsförändringarna. 

Hansson et al, (2018) refererar till Brante (2014) som beskriver att risken med att anställa 

annan personal med andra kompetenser är att bibliotekarieyrket riskerar att urholkas och 

tappa sin status. 

 

En fråga som Michnik, Eriksson och Nordeborg (2012) formulerar i sitt arbete, Användarnas 

bibliotek: förväntningar och utmaningar i det samtida folkbiblioteket är om det kan finnas ett 

behov i samhället av två olika typer av folkbibliotek. Det ena skulle då vara ett mer 

traditionellt bibliotek med fokus på litteratur och folkbildning och det andra med fokus på 

aktiva deltagare där allas olika behov ska försöka tillgodoses. Detta går att fundera kring när 

man läser mastersuppsatsen Arbetet handlar faktiskt om mer än att bara stämpla ut böcker 

och vara trevlig.’ Arbetsuppgifter på svenska folkbibliotek 1990-2000 ur ett kritiskt 

diskursanalytiskt perspektiv, skriven av Tarv Leino och Elin Lundmark, (2006). I uppsatsen 

konstaterar författarna att det var svårt att hitta forskning om bibliotekariernas 

arbetsuppgifter. De nämner också att bibliotekslagen är otydlig när det gäller beskrivning av 

folkbibliotekens göromål och att det finns flera olika typer av folkbibliotek. 

I deras studie har de funnit tre olika diskurser när det gäller folkbibliotekens arbetsuppgifter. 

Den traditionella diskursen – som försvarar just det traditionella, det vill säga traditionell 

litteraturförmedling, socialt samspel och utåtriktad verksamhet. Det traditionella har en 

motvilja mot den nya informationstekniken som välkomnas inom den informationstekniska 

diskursen. De ser denna teknik som ett hjälpmedel att effektivisera arbetsuppgifterna. Den 

marknadsekonomiska diskursen kännetecknas av att verksamheten ska rationaliseras. Detta 

genom informationsteknisk marknadsföring och omorganisation. Marknadsekonomiska 

bibliotek ska drivas som företag och ge användarna det de vill ha, oavsett vad det är.  

 

 

 



12  

Arbetslag skapas och enligt Leino & Lundmark (2006) leder detta till otydliga och 

plattaorganisationer. Dessa olika sätt att se på biblioteksverksamheten påverkar 

professionen när det gäller tydligheten i uppdraget samt statusen på yrket (Leino & Lundmark, 

2006). 

 

I boken bibliotekariens praktiska kunskap, berättar Eva Schwarz (2016) om en 

biblioteksanställds funderingar kring sina arbetsuppgifter. Hen funderar kring var uppdraget 

egentligen börjar och var det slutar. Hen beskriver en situation där hen hjälper en besökare en 

lång stund med att hitta en specifik tröja som besökaren ville köpa men besökaren kom inte 

ihåg i vilken butik den fanns. Besökaren betonade att hon inte hade någon annan att fråga. 

Schwarz (2016) beskriver att den biblioteksanställda känner att hen måste hjälpa besökaren 

men samtidigt frågar hen sig om hen ställer till det för sina kollegor. Att de kanske hade sagt 

nej till besökaren och att de säger ja och nej till olika saker. Detta kan bli förvirrande både för 

kollegor samt besökare (Schwarz, 2016). 
 

2.4 Styrdokument 
 

Som jag nämnt tidigare i arbetet finns det några olika styrdokument som folkbiblioteken kan förhålla 

sig till. Dessa är bland annat bibliotekslagen och kommunernas biblioteksplaner. Jag vill kortfattat 

beskriva syftet med bibliotekslagen och biblioteksplanerna eftersom tidigare forskning som jag 

hänvisat till här ovan visar att det finns oklarheter i bibliotekslag och biblioteksplan när det gäller vad 

biblioteken ska göra och inte ska göra. 

 

2.4.1 Bibliotekslag och biblioteksplan 
 

Den svenska bibliotekslagen (2013:801) trädde i kraft den 31 oktober 2013. Bibliotekslagen är 

en ramlag, det vill säga en lag som innehåller grundläggande värderingar och riktlinjer.  

Lagstiftaren uppställer mål och i mindre utsträckning detaljregler om vad som ska göras. 

Experter på enskilda områden kan därmed ta besluten eftersom ramlagen ger dem en frihet att 

anpassa sig efter de omständigheter som dyker upp (avtal24, 2018). I bibliotekslagen står att 

varje kommun ska ha ett folkbibliotek och att biblioteket ska vara tillgängliga för alla. 

Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur samt verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. Kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin biblioteksverksamhet. 

Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna 

följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används (Bibliotekslag, 

2013:801). 

När det gäller biblioteksplanen menar Svensk Biblioteksförening att “en biblioteksplan ska ses 

som en möjlighet att formulera en lokal och regional bibliotekspolitik, som inte bara lyfter 

fram de traditionella värdena i biblioteksverksamheten utan också biblioteket som 

utvecklingsfaktor, biblioteket som ett instrument i den lokala och regionala utvecklingen” 

(Almerud, 2005 s 7.) En biblioteksplan är ett politiskt dokument som förklarar folkbibliotekets 

roll i olika politiska områden i förhållande till de övergripande målen för kommunens 

utveckling. Biblioteksplanen ska ge besked om verksamhetens inriktning och omfattning samt 

ange konkreta målsättningar för biblioteksverksamheten. Kommunstyrelsen, som har det 

övergripande politiska ansvaret, måste formulera ett tydligt uppdrag för arbetet. Det färdiga 

dokumentet ska antas av kommunfullmäktige (Almerud, 2005). Sammanfattningsvis så 

formeleras bibliotekens uppdrag i bibliotekslagen men de konkreta målen för 

folkbiblioteksverksamheterna formuleras i biblioteksplanerna. 
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Hedemark & Börjesson (2014) beskriver i Att använda en plan-fenomenet biblioteksplaner och 

begreppet användning problematiserats att bibliotekslagen sågs som ”tandlös” och urvattnad. 

Det skriver också att texten i lagen avsiktligt gjordes öppen för tolkningar på många punkter. 

Man ville upprätthålla kommunernas självstyre. Ett av motiven bakom tanken med självstyre 

är att medborgarna ska känna närhet och delaktighet till de beslut som rör det lokala samhället. 

Tanken är god men otydligheten kan leda till problem skriver Hedemark & Börjesson (2014). 

 

Corneliuson (2015) skriver om ett glapp mellan vad bibliotekslag och biblioteksplaner säger 

och hur verkligheten på folkbiblioteken ser ut. Måldokumenten har en vision av hur 

biblioteksverksamheten ska vara utformad men de som författar dessa målbilder har inga 

kunskaper om vad det dagliga arbetet på folkbiblioteken faktiskt består av. Cornelius (2015) 

menar också att en utredning om vad folkbibliotekens resurser räcker till skulle behövas. 

Sammanfattningsvis ger politiska dokument och bibliotekslagen föga upplysningar om var 

gränserna går när det gäller det praktiska arbetet inom folkbiblioteksverksamheterna. 

Forskning visar att det finns en osäkerhet kring folkbibliotekens uppdrag, vilket påverkar 

både anställda, besökare och professionen som helhet. 

3 Teoretiskt ramverk 

Som teori till studien har jag använt modellen The four spaces som är framtagen av 

biblioteksforskarna Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot- 

Hansen (2012). Denna modell tillämpas i analysen av min studies resultat. Jag valde 

fyrfältsmodellen eftersom de olika utrymmena i modellen passar in vid analys mot mina 

frågeställningar när det gäller till exempel biblioteket som mötesplats, demokrati och 

informationsförmedling. Den kändes relevant och flera uppsatser som jag har läst inför 

uppsatsskrivandet har använt modellen vilket inspirerat mig.  

The four spaces är en modell som kan användas på flera olika sätt. Den kan användas som 

ramverk för diskussioner om folkbibliotekets övergripande syfte och uppdrag både internt i 

förhållande till anställda men också externt i förhållandet till politiker, användare och 

sammarbetsparterns. Modellen fungerar också bra för att se om det finns behov av ett 

utvecklande när det gäller samarbetspartners med folkbiblioteket. Ny kunskap om 

användarnas behov menar Jochumsen et al (2012) kan leda till samarbete med andra aktörer. 

Den kan också vara till hjälp för att se om det finns behov av att tydliggöra folkbibliotekets 

riktlinjer, ett instrument för att utveckla biblioteket samt för att föra diskussioner om 

folkbibliotekets roll i samhället (Jochumsen et al, 2012). I uppsatsens analys och diskussion 

använder jag mig av modellen dels för att analysera respondenternas svar kring hur 

folkbibliotekens uppdrag och uppgifter ser ut samt hur dessa uppgifter passar in i de olika 

utrymmena och de fyra övergripande målen och dels för att utifrån modellen se vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns på folkbiblioteken. Genom analysen och diskussionen får 

jag också förståelse för om det verkar finnas ett behov av att utveckla samarbete med andra 

verksamheter. Även om detta egentligen ligger utanför mitt syfte har jag valt att diskutera 

kring ämnet eftersom det kan skapa idéer kring hur folkbiblioteken kan utvecklas. Jag för 

också en diskussion kring vilket uppdrag folkbibliotekens anställda i Sverige tycker att 

biblioteken ska ha och hur detta överensstämmer med vilka behov respondenterna ser hos 

användarna. 
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Bild 1: The four spaces model: Har fått författarnas godkännande att använda modellen i min uppsats. 

Bilden skickades till mig via e-post från Henrik Jochumsen (Personlig kommunikation, 19/1 2019) 

Modellen visar fyra övergripande mål som folkbiblioteken kan stödja samt använda vid 

analys av deras verksamhet. Dessa mål är: 

 Upplevelser/erfarenheter (erkendelse/erfaring)

 Engagemang (engagement)

 Delaktighet/nytänkande (innovation)

 Självbestämmande/ egenmakt (empowerment)

Modellens mål kan folkbiblioteken stödja för att skapa starka medborgare, dels för att klara 

av vardagliga problem men även för att hitta lösningar på praktiska problem. Biblioteket är 

enligt modellen en mötesplats för att hämta kunskap, erfarenheter och ordna engagerande 

möten. De två första målen, upplevelser och engagemang påverkar individens syn på 

omvärlden. Genom möjligheten att både uppleva och vara en del av olika sammanhang 

påverkas sökandet efter mål och mening med livet i det samhälle och den värld vi befinner 

oss i. De två andra målen handlar om att stärka den egna självkänslan så de kan lösa 

vardagliga problem för att sedan kunna utvecklas till starka samhällsmedborgare. De två 

sistnämnda målen är nödvändiga för nationens överlevnad (Jochumsen et al. 2012). 

I modellens fyra hörn finner vi "utrymmen" som folkbiblioteken kan erbjuda sina besökare 

för att genom dem uppfylla de övergripande målen. Dessa utrymmen ska också ge 

möjligheter för att uppleva, upptäcka och delta i skapandet av biblioteket. Utrymmena är inga 

fysiska rum i biblioteket, utan ska snarare ses som möjligheter som besökarna kan uppfylla 



15  

med hjälp av biblioteket. De fyra utrymmena är till hjälp för att uppnå de fyra övergripande 

målen. Utrymmena överlappar varandra och ska stötta varandra samt vara ett verktyg för de 

anställda. Målet är att de fyra utrymmena ska interagera med varandra och att de ska 

genomsyras i folkbibliotekets arkitektur, design, service och program val (Jochumsen, et al, 

2012). 

 Inspirationsutrymmet (inspirationsrum): Folkbiblioteken ska erbjuda artistiska och kulturella 

verksamheter för att besökarna genom den skall få möjlighet till meningsfulla upplevelser 

och möten. Användaren ska uppmanas att prova nya saker och upplevelserna kan få oss att 

utveckla vårt sätt att se på omgivningen. Utrymmet påverkas av samhällsförändringar och 

kraven på upplevelser står i centrum.

 Lärandeutrymmet (laeringsrum): Alla individer kan utforska och upptäcka omvärlden och på 

så sätt få ökade kunskaper. Här kan besökaren lära sig nya saker i ett samspel med 

personalen. Lärandet sker genom lek, artisteri, aktiviteter, kurser med mera. 

Lärandeutrymmet ska utformas efter besökarnas behov. Individerna ska kunna söka 

information för att förvandla informationen till ny kunskap de har användning för. 

Användarna ska genom detta bli starka och få nya erfarenheter.

 Mötesutrymmet (moderum): Detta utrymme understödjer främst empowerment 

(självbestämmande) och involvement (engagemang). Folkbiblioteken kan vara förmedlare av 

möten som är tillfälliga och kravlösa. Dessa möten kan ske mellan olika typer av grupper 

med samma eller olika åsikter och värderingar. Mötena kan ske fysiskt eller via digitala 

kanaler samt genom olika program eller spontant. Möten när man träffas över generations, 

etiska samt samhälleliga gränser brukar kallas för the third places.

 Skapandeutrymmet (performativt rum): Understödjer särskilt involvement (engagemang) och 

innovation (delaktighet, nytänkande). Biblioteken stödjer användardeltagande och 

nyskapande. Besökarna får möjlighet till olika artistiska uttryck med hjälp av bibliotekens 

resurser som kan vara interaktiva spel, skrivkurser, ljud, video och workshops (Jochumsen et 

al, 2012).



4. Metod 
 

Metoden jag har valt är kvantitativ i form av en webbenkät för att samla in kvantitativa data. 

Detta eftersom jag vill nå kunskap om en hel grupp och deras syn på folkbibliotekens uppdrag 

och arbetsuppgifter. Eftersom jag inte har skickat ut webbenkäten till alla 

folkbiblioteksanställda kan jag inte säga att jag gjort en totalundersökning eftersom man i en 

totalundersökning utgår från hela populationen och inte från ett specifikt urval (Bryman, 

2012). Istället har jag använt mig av självselektion, det vill säga att på varje huvudbibliotek har 

den som har velat, samt haft möjlighet att vara först, svarat på enkäten. Det är därför endast en 

person på varje huvudbibliotek som har kunnat svara på enkäten. Detta kan ha påverkat 

resultatet på så vis att på vissa folkbibliotek kan det vara särskilda personer som har som 

arbetsuppgift att svar på mailen. Dessa skulle exempelvis kunna vara en bibliotekschef. Jag har 

inte kunnat påverka vem som svarat på enkäten i mitt metodval vilket också kan vara en 

nackdel. Jag känner ändå att det viktigaste är att de anställda får komma till tals oavsett vilken 

yrkestitel de har. Jag vill också förtydliga att det är de folkbiblioteksanställdas upplevelser jag 

undersöker och inte hur det faktiskt förhåller sig. 

Anledningen till att jag valde att göra en webbenkätundersökning är att det är enklare att nå 

ut till många respondenter samtidigt även om de är spridda över ett stort geografiskt område 

(Bryman 2012).  
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4.1  Design 
 

Datainsamlingen bygger på svar från en webbaserad enkät. Webbenkäten skapades i Sunet 

survey, en molnbaserad tjänst som jag fick tillgång till via högskolan i Borås. Enkäten består 

av 15 frågor varav fyra stycken är öppnafrågor och 13 av frågorna är stängda. Sex av 

frågorna kan respondenterna välja svarsalternativet annat, och där förklara med egna ord vad 

de anser i frågan. Fördelar med stängda frågor är att det underlättar när svaren på frågorna 

ska analyseras. Det blir enklare för forskaren att göra jämförelser och samtidigt är det också 

enklare för respondenterna att besvara frågorna (Bryman, 2012). I min uppsats har de slutna 

frågorna möjliggjort att presentera resultatet med hjälp av tabeller och diagram. Jag har 

kunnat få fram statistik samt fått möjlighet att jämföra frågorna med varandra. Det har blivit 

överskådligt och enkätsvaren har blivit hanterbara på ett bra sätt. Jag hade några öppna 

frågor vilka har gett mig ett mycket intressant resultat. De öppna frågorna har stärkt 

resultatet från de slutna frågorna. Nackdelen har varit att jag inte har kunnat presentera alla 

öppna svar vilket jag önskat då de ingav studien så många intressanta och spännande 

iakttagelser. Frågorna med öppna svarsalternativ är en kvalitativ komponent till min annars 

kvantitativa undersökning. 

 

Jag utformade frågorna i webbenkäten så de skulle passa mina frågeställningar och mitt syfte 

samt utifrån erfarenheter från mitt arbete som bibliotekarie. Jag utgick också från Eliasson 

(2018), Kvantitativ metod från början där jag fick information om att undvika ja och nej 

frågor, forma frågorna så tydligt som möjligt samt förslag att skicka ut pilotenkät för att se 

om det finns svårigheter eller brister i frågornas utformning. När det gäller svarsalternativen 

utformade jag dem efter det jag var intresserad av att undersöka. Min handledare gav tips om 

ytterligare svarsalternativ samt att jag kunde slå ihop vissa av svarsalternativen. 

4.2  Pilotenkät 
 

Innan jag skickade ut enkäten till de 290 huvudbiblioteken ville jag undersöka om 

enkätfrågorna var utformade på ett tillfredställande sätt. Jag valde därmed att skicka ut två 

pilotenkäter. Pilotenkät är bra för att du kan få besked om någon fråga och/eller 

svarsalternativ verkar saknas samt om någon fråga verkar vara dåligt formulerad så att den 

kan missförstås. Det är bra att uppmana de som svarar på pilotenkäten att skriva ner åsikter 

och förslag när det gäller frågorna i enkäten (Eliasson, 2018). 

Pilotenkäten skickades till 4 stycken studiekamrater, varav 2 stycken arbetar inom 

folkbiblioteksverksamheten. Pilotenkäten besvarades med andra ord av personer som känner 

till hur det är att arbeta på ett folkbibliotek, detta för att jag ville målgruppen skulle likna den 

tänkta målgruppen för studien så mycket som möjligt. Efter jag fått svar på pilotenkäten 

genomförde jag några enklare ändringar i formuleringen av några frågor för att undvika 

misstolkningar. Sedan ändringarna utförts skickade jag pilotenkät nummer två till en 

privatperson, som inte är biblioteksanställd, samt till en kollega som arbetar på ett 

folkbibliotek. Att jag valde att skicka pilotenkät till någon som inte arbetar på bibliotek var 

för att se om personer utanför biblioteksvärden kan förstå frågorna. Eftersom denna person 

förstod mina frågor och enligt mig inte misstolkade dem ansåg jag att frågorna var väl 

formulerade. Jag fick tips om att lägga till en fråga samt omformulera en fråga och när detta 

var gjort skickades sedan webbenkäten ut till de 290 huvudbiblioteken som är studiens 

forskningsobjekt. I mailet vid utskicket skrev jag information om vad webbenkäten handlade 

om och att respondenterna var anonyma och svaren behandlades konfidentiellt. 
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4.3 Utskicket 

Jag skickade webbenkäten till huvudbiblioteken i Sveriges alla kommuner. Dessa är 290 

stycken (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 2017). Jag gick in på kommunernas 

hemsida och letade upp kommunens huvudbibliotek och sökte upp mailadresserna som jag 

sedan la in i kontaktlistan på min webbenkät.  I utskicket beskrev jag vem jag var och vad 

enkäten handlade om. Det fanns också en direktlänk till enkäten direkt i mailet. Enkäten låg 

ute för att svaras på i två veckor. Efter drygt en vecka, skickade jag en påminnelse till de 

som inte hade svarat. Innan påminnelsen skickades ut hade 155 huvudbibliotek svarat och 

efter påminnelsen fick jag in ytterligare 46 svar. Totalt fick jag in 201 svar vilket motsvarar 

en svarsfrekvens på 69,31 procent. Eftersom jag inte skickade ut enkäten till en specifik 

person, utan till huvudbibliotekens e-postadress vet jag inte vilken person som svarat på 

enkäten. För att ändå få veta hur fördelningen mellan olika yrkestitlar ser ut har jag med en 

fråga om respondenternas yrkestitel i en bakgrundsvariabel i enkäten, där personen som 

svarar får benämna vilken yrkestitel hen har. Det gör att jag i min analys kan jämföra olika 

yrkestitlar med andra frågor i enkäten för att få en inblick i om det finns skillnader mellan 

hur de ser på bibliotekens uppdrag och arbetsuppgifter. 

Jag vet inte heller hur länge respondenten har arbetat inom biblioteksverksamheten. Jag 

skulle eventuellt ha kunnat ha ytterligare en bakgrundsvariabel om hur länge personen arbetet 

inom bibliotek men eftersom det inte finns med i mitt syfte eller frågeställning och på grund 

av min begränsade tid valde jag att inte ta med den frågan. 

Det finns några nackdelar med att skicka ut webbenkäter. Svarsfrekvensen vid webbenkäter, 

det vill säga antalet personer som svarar på enkäten, tenderar att bli lägre än vid intervjuer. 

En låg svarsfrekvens medför en risk att resultatet inte blir representativt för 

urvalet/populationen. Om personen som svarar på enkäten inte förstår en fråga kan hen inte 

heller fråga någon om hjälp att förklara. Det kan också ta tid innan svaren på enkäterna 

inkommer och påminnelser behöver skickas ut (Bryman, 2012). Jag fick en godkänd 

svarsfrekvens och svaren kom in snabbt. Webbenkäten kunde besvaras under två veckor och 

det inkom 201 svar under denna tidsperiod. 
 

4.4 Godkänd svarsfrekvens 

Bryman (2012) menar att en svarsfrekvens på 50 procent bedöms som knappt godkänt, 60-70 

procent acceptabelt, 70-85 betraktas som bra och över 85 procent är en utmärkt 

svarsfrekvens. Under 50 procent är enligt Bryman oacceptabelt. För att få så hög 

svarsfrekvens som möjligt skrev jag ett inledningsbrev där jag beskrev hur viktiga deras svar 

var för att få ett trovärdigt resultat i min studie. Svarsfrekvensen blev 69 procent vilket enligt 

Bryman (2012) ligger på en acceptabel nivå, på gränsen till bra nivå. Att jag skickade ut en 

påminnelse bidrog säkerligen också till att min svarsfrekvens blev relativt hög. 
 

4.5 Kvantitativ innehållsanalys 
 

Kvantitativ innehållsanalys är ett begrepp som beskriver hur man kan analysera det insamlade 

materialet. I bearbetningsprocessen bör forskaren enligt Bryman (2012) reducera mängden 

insamlad data så den blir lättare att analysera. För att få struktur till den kommande analysen 

är det bra att koda insamlad data efter olika teman och kategorier. På detta vis gör man 

informationen användbar och enklare att analysera. Det insamlade materialet måste också 

struktureras i syfte att hitta och eliminera eventuella misstag i enkätsvaren (Bryman, 2012). I 

min enkät har jag fyra öppna frågor samt flera möjligheter att precisera sina svar. Den 

insamlade data från dessa frågor har jag kodat efter teman så att mängden data blir lättare  att 

hantera. 
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5 Studiens tillförlitlighet 

Följande avsnitt beskriver vilka aspekter jag har tagit i beaktande för att öka studiens 

tillförlitlighet. 

5.1  Reliabilitet 
 

Eliasson (2018) förklarar att reliabiliteten handlar om ifall undersökningen är pålitlig. Med 

pålitlig menar hon att undersökningen ska kunna upprepas och ge samma resultat. “Kan vi 

lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under så likartade 

förhållanden som möjligt? (Eliasson, 2018.s 14)”. Eliasson ger ett tydligt exempel på hög 

reliabilitet när ett två kilos mjölpaket väger exakt två kilo på samma våg vid flera olika 

mättillfällen. Om så är fallet blir reliabiliteten hög. Ju mer vi kan lita på att resultatet av 

studien går att upprepa desto högre blir reliabiliteten. Om reliabiliteten är hög blir 

förutsättningarna för att också få hög validitet goda (Eliasson, 2018). Min uppsats går att 

upprepa exakt som jag har gjort den. Skillnaden är att om webbenkäten skickas ut på precis 

samma sätt som jag har gjort, det vill säga till alla kommuners huvudbibliotek, och att endast 

en person svarar på enkäten så kan jag inte garantera att resultatet blir detsamma. Detta 

eftersom det kan vara andra personer och yrkestitlar som svarar på webbenkäten vid detta 

utskick och att de kan ha andra åsikter i frågan än vad mina respondenter svarat. 

Reliabiliteten kan därför påverkas på så vis att resultatet inte blir exakt detsamma som mitt.  

5.1  Validitet 
 

Enligt Bryman (2012) är validitet ett mycket viktigt forskningskriterium. Det finns flera olika 

typer av validitet men vid kvantitativa studier är mätningsvaliditet det vanligaste. Begreppet 

handlar om forskaren i sin studie verkligen mäter det hen avser att mäta. Bryman (2012) har 

som ett exempel om ett intelligenstest mäter skillnaden i intelligens? Om det inte är så kan 

man ifrågasätta undersökningens resultat men om det visar sig stämma är validiteten god. 

Enligt Eliasson (2018) kan inte validiteten bli bättre än reliabiliteten. För att få hög validitet 

är det viktigt att tidigt få en klar bild av sin frågeställning. Detta för att förtydliga vad det är 

som forskaren vill mäta. När forskaren samlar in sin information måste han kontrollera att 

den är sann (Eliasson, 2018). I min studie är frågorna tydliga och jag mäter det jag avser att 

mäta. Det finns dock ett undantag i min enkätundersökning. Jag har uppmärksammats på att 

fråga 14 kan misstolkas. Frågan lyder enligt följande: När du har pass i informationsdisken, 

vad och/eller vem avgör vilka uppgifter du ska hjälpa besökaren med och vilka uppgifter du 

ska säga nej till? Välj de två svarsalternativ du tycker stämmer bäst. 
 

 Rutiner

 Riktlinjer

 Chefen

 Tiden

 Jag avgör själv från fall till fall

 Tradition/vi har alltid gjort så

 Vet ej

 Annat, förklara vem/vad

Jag ville veta om personalen går på rutin när de hjälper besökarna men i svarsalternativen har 

jag skrivit rutiner. Detta innebär att vissa personer kan ha svarat att de går på rutin medan 

andra respondenter kan ha svarat att de går efter rutiner som de har på arbetsplatsen. Jag har 
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förståelse för att den här frågan därmed kan få ett missvisande resultat och att därmed 

validiteten kan påverkas. Jag har också uppmärksammats på att mina frågor i webbenkäten 

när det gäller orden roll/uppdrag kan misstolkas. När jag skriver roll/uppdrag i frågorna kan 

det tolkas som att orden är synonyma med varandra vilket inte är min tanke. Jag skulle 

därmed att ställt frågorna på ett annat sätt för att undvika misstolkningar. Eftersom frågorna 

har fasta svarasalternativ anser jag att detta fel ändå inte påverkar validiteten. 
 

5.2  Standardisering 

Med en hög standardisering menar Trost & Hultåker (2016) att alla enkätfrågor är lika och 

inte påverkas av situationen då respondenterna besvarar frågorna. Ingen variation 

förekommer, utan alla frågor och svarsalternativ ser likadana ut för alla respondenter. Detta 

gör att standardiseringen blir hög och möjliggör möjligheten att jämföra resultaten (Trost & 

Hultåker, 2016). Min enkät är en webbenkät som såg likadan ut för alla respondenter. Den 

skickades ut samtidigt till alla folkbiblioteken och alla frågor och svarsalternativ är lika för 

samtliga respondenter. Däremot kan situationen då respondenterna besvarar enkäten se olika 

ut. Eftersom jag inte vet vem som svarat eller i vilken situation de befann sig i när de svarade 

kan detta eventuellt påverka svaren. Som exempel kan en av respondenterna ha stått i 

informationsdisken under ett arbetspass och svarat. Respondenten kanske får en besökare så 

hen måste gå ifrån enkäten en stund eller hoppar över de öppna frågorna för att bli klar 

snabbt. En person som sitter vid sitt eget skrivbord kan fylla i webbenkäten i lugn och ro och 

kan därmed få fundera mer kring frågorna och behöver inte känna sig stressad över att bli 

störd eller avbruten. 

5.3  Etiska ställningstaganden 

Vid mina etiska ställningstaganden har jag utgått från vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

krav (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Respondenterna informerades genom ett 

meddelande i samband med enkätutskicket om enkätens och undersökningens syfte samt att 

deras medverkan är viktig för forskningen (informationskravet). Eftersom respondenterna är 

myndiga och enkäten helt anonym behövs inte något samtycke eller ifyllnad av 

samtyckesblankett (samtyckeskravet). När det gäller konfidentialitetskravet informerades 

respondenterna om att enkäten besvarades helt anonymt och konfidentiellt. Efter att 

webbenkäten stängts, då svarstiden gått ut, valde jag att anonymisera webbenkäten vilket 

innebär att mailadresserna till respondenterna osynliggörs. I och med att jag använde Sunet 

Survey kunde jag också undvika att spara respondenternas Ip: adresser. Detta gör att jag 

känner mig trygg i att jag behandlar personuppgifterna enligt GDPR. Varje respondent får ett 

id nummer så att inga namn, adresser eller dylikt finns med varav möjligheten att lista ut vem 

som svarat på enkäten är minimal. Jag har tänkt på nyttjandekravet på så vis att 

respondenternas svar kommer endast användas i min studie och enbart för forskningsändamål 

(vetenskapsrådet, 2002). 

5.4  Förförståelse 
 

Jag inledde uppsatsskrivandet med ett visst mått av förförståelse som jag skaffat mig på min 

nuvarande arbetsplats. Genom att arbeta i biblioteket samt föra dialog med mina 

arbetskamrater har det framkommit missnöje och problem som vi ser i vårt dagliga arbete i 

verksamheten. Detta har väckt frågor och har stor del i den inriktning min uppsats har fått. 

Att ha en förförståelse kan vara riskabelt eftersom det kan styra uppfattningarna hos den som 

utför studien. Om man som forskare inte är medveten om detta kan man missa information 
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som inte stämmer överens med förförståelsen. Det i sin tur kan leda till att forskaren missar 

information som kan vara mycket intressant för studien. Risken är också att en förförståelse 

resulterar i en förutfattad mening kring vilket resultatet i studien kommer att bli, och att man 

inte riktigt ser det verkliga resultatet. Det ska dock inte förringas att en förförståelse kan vara 

positiv då inblick i verksamheten ökar förståelsen för resultatet. Forskaren har redan en insikt 

kring vilka områden som är intressanta att studera och kan på så vis få en intressant och 

relevant inriktning på sin studie (Gilje & Grimen 2007). 

Den förförståelse jag haft med mig in i studien är att jag kunde urskilja ett ämne som jag 

tyckte var intressant utifrån de problem jag och mina arbetskamrater ser på min arbetsplats. 

Utifrån detta intresse har jag formulerat mitt syfte och mina frågeställningar. Under arbetets 

gång och vid insamling av material har jag varit öppen för att min förförståelse kan revideras 

eftersom jag kommit i kontakt med information som fått mig att tänka i andra banor. Jag har 

under hela uppsatsskrivandet försökt tänka objektivt och se på min studie utifrån för att inte 

ta in egna värderingar men jag måste medge att detta för mig har varit svårt och att detta till 

viss del kan ha påverkat mitt resultat. Som exempel på detta är att jag flera gånger fått läsa 

mitt resultat ordentligt eftersom mina erfarenheter och förförståelse gärna vill överdriva 

situationen på folkbiblioteken i landet. Mina tankar vill jämföra tidigare forskning med mina 

erfarenheter och jag har fått stoppa mig själv och läsa resultatet av webbenkäten för att 

försäkra mig om att jag inte överdriver de anställdas syn på sina utökade arbetsuppgifter. 

Detta har bland annat lett till att jag har fått ändra i min diskussion och analys då det blivit väl 

mycket eget tyckande. Nu känner jag mig ändå trygg i att min förförståelse har påverkat 

resultatet i så liten utsträckning som möjligt eftersom jag varit medveten om problemet och 

därför kontrollerat flera gånger att jag uppfattat resultatet korrekt. 
 

6 Resultat 
 

I följande kapitel presenteras och analyseras svaren på webbenkäten. För att få resultatet mer 

överskådligt används diagram och tabeller över enkätsvaren som en del av 

resultatredovisningen. Diagrammen är utformade i stapeldiagram samt enligt variabeltyperna 

kvotvariabel, ordinalvariabel och nominalvariabel. 

6.1 Variabeltyper 
 

Variabeltyper används främst för att reda på vilka statistiska mått som är möjliga att utföra. 

Det kan som exempel vara medelvärdesberäkning. Det finns fyra olika typer av variabler – 

nominal-, ordinal-, kvot- och intervallvariabler. Nominalvariabel är en variabel där svaren 

inte går att rangordna. Denna variabel kan endast användas för att skilja på olika 

svarsalternativ (Eliasson, 2018). Exempel på nominalvariabel eller nominalskala som det 

också brukar heta kan utgöras av variablerna kön, utbildning och religion. Eftersom variabeln 

inte går att rangordna är det inte meningsfullt att utföra räkneoperationer på dem. På 

nominalskala är det därför vanligast att man presenterar resultatet med ett stapeldiagram eller 

gör tabeller (Larsen, 2018). 

Ordinalskala innebär att värdena på denna datanivå går att rangordna även om de är 

ömsesidigt uteslutande till varandra. Värdena kan till exempel vara otydlig, tydlig och mycket 

tydlig. Även vid denna datanivå används korstabeller och stapeldiagram som presentation av 

resultatet. Det finns en möjlighet att göra räkneoperationer men möjligheterna är begränsade 

(Larsen, 2018). 
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Intervallskala är en datanivå där värdena utgörs av siffror. Det går att säga något om 

avståndet mellan värdena eftersom värdena är lika stora. Absolut nollpunkt saknas på denna 

variabel. På den här datanivån kan olika skalor förekomma som till exempel temperaturer. 

Denna datanivå möjliggör att flera statistiska mått kan räknas fram (Larsen, 2018). 

Kvotskala innebär att alla variabler som uttrycker antal eller mängd befinner sig på denna 

skala. Variablerna har också en naturlig och absolut nollpunkt. Exempel på kvotskala är 

inkomst och ålder. Man kan göra många räkneoperationer på denna datanivå (Larsen, 2018). 

Mina frågor befinner sig mest på datanivån nominalskala eftersom flera av frågorna inte går 

att rangordna. Jag beskriver under varje figur vilken variabel svaren har. 

Det vanligaste tillvägagångsättet när man analyserar sitt resultat är att använda en univariat 

analys som är gällande när man arbetar med nominalskala (Larsen, 2018). Detta innebär att 

forskaren tittar på hur respondenterna svarat på varje fråga och framställer sedan dessa svar i 

tabeller, diagram eller statistiska mått. Unvivariat analys använder jag mycket i min studie då 

jag redovisar varje fråga genom olika typer av diagram. Jag använder mig också av det 

Larsen (2018) benämner bivariat analys. Bivariat analys betyder att forskaren tittar på 

sambanden mellan två variabler. I min studie är jag som exempel intresserad av att titta på 

sambanden mellan bibliotekens olika tjänstetitlar samt deras syn på vilka de största 

utmaningarna är på folkbiblioteken. Även bivariat analys kan enligt Larsen (2018) redovisas 

genom diagram. 

6.2 Webbenkätens resultat 

Här nedan presenteras resultatet av min webbenkät. Jag vill förklara att när jag jämför de 

olika frågorna gentemot yrkestitlarna har jag inte tagit med svarsalternativet annan 

tjänstetitel. Detta eftersom jag inte kan se varje specifik titel utan bara att de har annan 

tjänstetitel. Jag har också valt att inte ta med summan av alla svar på grund av att det ibland 

kan bli förvirrande att tyda tabeller när summan finns med. Vissa av frågorna där 

respondenterna ska välja ett alternativ har några ändå valt flera svarsalternativ. Ibland kan det 

därför stå att 205 stycken har svarat på frågan fast respondenterna endast är 201 stycken. Till 

viss del kan det ha betydelse för resultatet vilket bör tas i beaktande. Jag vill dock förtydliga 

att detta bara skett på enstaka frågor och av enstaka respondenter. När jag jämför frågor med 

varandra gentemot yrkestitel har jag valt att titta på hur de olika yrkestitlarna har svarat på 

frågorna procentuellt. 

Anledningen är att fördelningen mellan yrkestitlarna är så ojämn och om jag endast skulle 

utläsa efter antalet svar skulle bilden bli missvisande. Vid några tabeller har jag redovisat 

resultatet genom att skriva antal istället för procent. Detta har jag gjort vid de öppna frågor 

som jag har kodat till olika teman. Jag förstår att det kan ha blivit tydligare om även dessa 

redovisades i procent men eftersom det är så få personer på varje tema tycker jag personligen 

att det blir mer överskådligt att se resultatet i antal istället för procent även om det därmed 

inte blir konsekvent mot de andra svaren som redovisas i procent. 
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Fråga 1: Vilken tjänstetitel har du? 
 

Figur 1. Vilken tjänstetitel har du? Svaren är nominalvariabel och presenteras därför av ett stapeldiagram som 

visar antalet svar på varje svarsalternativ. Frågan analyseras univariat. 

Av de 201 svarande är 127 stycken bibliotekarier vilket motsvarar 63 procent. 39 stycken är 

bibliotekschefer (19.4 procent), 17 stycken biblioteksassistenter (8,5 procent) samt en 

bibliotekspedagog. 21 personer har svarat annan tjänstetitel. Detta ger ett antal på 205 

stycken svar vilket betyder att 4 stycken har kryssat för två svarsalternativ vilket jag 

kommenterade i inledningen av detta kapitel. Sammanfattningsvis är majoriteten av 

respondenterna bibliotekarier. Här nedan presenteras vilka andra yrkestitlar respondenterna 

har skrivit i enkäten. 
 

Bibliotekssamordnare 5 

Enhetschef 2 

Kultur och fritidschef 1 

Barnbibliotekarie 1 

1.e bibliotekarie 1 

Utvecklingsledare 1 

Filialföreståndare 1 

Biblioteksföreståndare 2 

Verksamhetsansvarig 3 

Biblioteksadministratör 2 

Verksamhetsutvecklare 1 

Resurs 1 

 
      Tabell 1: Tjänstetitlar 
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Fråga 2: Hur många invånare har kommunen där du arbetar? 
 

Figur 2. Hur många invånare har kommunen där du arbetar. Variabeltyp är ordninal eftersom stegen mellan 

svarsalternativen är olika stora. 

Diagrammet visar att 78 stycken, vilket motsvarar 38.8 procent, arbetar i en kommun med 

10 000-25 000 invånare. 46 stycken (22,9 procent) arbetar i en kommun med mindre än 

10 000 invånare. I kommuner med 25 100-50 000 invånare arbetar 22.4 procent, det vill säga 

45 stycken av respondenterna. Två stycken arbetar i en kommun med mer än 200 000 

invånare. Sammanfattningsvis arbetar majoriteten av respondenterna i kommuner med 50 00 

invånare eller färre. 
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Fråga 3: Hur skulle du beskriva folkbibliotekens roll/uppdrag i samhället idag 

med ett ord? 

Eftersom denna fråga är en öppen fråga har jag valt att koda svarsalternativen 

utifrån olika teman för att tydliggöra svaren Jag redovisar teman och hur många av 

respondenterna som valt just det temat i en tabell här nedan. 
 

Teman       Antal svar 

Demokratisk 43 

Mötesplats 34 

Mångsidig 26 

Service 21 

Viktig 20 

Kultur/informationsförmedlande 16 

Folkbildande 15 

Orolig 11 

Läsfrämjande 6 
Tabell 2: Beskrivning av folkbibliotekens uppdrag med ett ord. 
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Fråga 4: Vilken roll/uppdrag vill du att folkbiblioteken ska ha? Respondenterna kunde 

välja flera svarsalternativ. 
 

Figur 3: Viken roll/vilket uppdrag vill du att folkbiblioteken ska ha? Nominalskala eftersom svaren inte går att 

rangordna. Diagrammet är gjord enligt univariat analys. 

Av de 201 respondenterna svarade 193 stycken (96 procent) att läsfrämjande verksamhet är 

ett uppdrag de vill att folkbiblioteken ska ha. Detta följdes av att 192 stycken (95,5 procent) 

valde informations och kunskapsförmedling som uppdrag för folkbiblioteken. Även det 

kulturförmedlande uppdraget med 174 svar samt demokratiskt uppdrag som 85 procent av 

respondenterna svarade anses vara uppgifter de vill ska finnas på ett folkbibliotek. De 

svarsalternativ som valdes minst är språkhjälp 18,9 procent (38 stycken) samt 

tillhandahållande av andra medier 14,4 procent (29 stycken). Det är tydligt att de traditionella 

uppdragen som informationsförmedling och demokrati anses vara viktiga uppdrag för 

respondenterna. Läsfrämjande har också många svarat vilket är ett omskrivet ämne just nu då 

läsförmågan hos barnen försämrades drastiskt mellan år 2000–2012 (Skolverket, 2012b). 

Även prioritera låntagare med särskilda behov samt minoritetsgrupper anses tillhöra 
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folkbibliotekens uppdrag. Här nedan följer resultatet av annat uppdrag som 10 procent (21 

stycken) av respondenter valde att fylla i. Resultaten har kodats efter teman. 

Teman Antal 
 

Tillhandahålla teknisk utrustning och utbilda i digital kompetens 3 

Uppdraget ska utformas utifrån besökarnas behov 2 

Samarbeta mer med andra aktörer 5 

Mötesplats för alla 6 

Folkbildande 2 

Miljöuppdrag 1 

Praktiskt skapande 2 
Tabell 3: Annat uppdrag 

Fråga 5: Vilken roll/uppdrag anser du att folkbiblioteken inte borde ha? Respondenterna 

kunde välja flera svarsalternativ. 
 

Figur 4: Vilket uppdrag anser du att folkbiblioteket inte borde ha? Nominalskala då svarsalternativen inte går att 

rangordna. Univariat analys. 
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Respondenternas svar på denna fråga visar tydligt att de inte tycker att medborgarservice hör 

till folkbibliotekens uppdrag. 130 stycken vilket motsvarar 71 procent valde detta 

svarsalternativ. Även språkhjälp med 93 svar (50.8 procent) och tillhandahållare av andra 

medier 109 stycken (59 procent) anses vara arbetsuppgifter som borde ligga utanför 

bibliotekens uppdrag. De mer traditionella uppdragen som att vara en mötesplats för alla (tre 

svar), prioritera de med särskilda behov (tre svar) och prioritera de med utländsk härkomst 

(ett svar) tycker endast enstaka av respondenterna ligger utanför folkbibliotekens uppdrag. 

Alternativet annan uppgift valde 19 stycken av respondenterna och jag har kodat svaren till 

dessa teman. 

Tema Antal 
 

Värmestuga/droghandel 3 

Ungdomsgård 3 

Bankärenden 3 

Turistinfo 3 
Tabell 4: Annan uppgift 

Ytterligare sex respondenter svarade annan uppgift men de har istället för att beskriva denna 

uppgift skrivit att finns det resurser kan biblioteken göra det mesta. En respondent skrev att 

hen önskade att ett medborgarkontor kunde hjälpa besökarna med bankärenden med mera. 

Jag har valt att studera om det finns några skillnader mellan de olika tjänstetitlarnas svar på 

frågan. Resultatet presenteras här nedan. Jag har färgat rutorna på så vis att ju högre 

procentandel desto grönare är färgare och ju lägre procentandel desto rödare är färgen. 

Yrkestitel 
 

 Bibliotekarie Biblioteksassistent Bibliotekspedagog Bibliotekschef 

Vilken roll/vilket 

uppdrag anser du 

att folkbiblioteket 

inte borde ha? 

Antal svar Antal svar Antal svar Antal svar 

Mötesplats för alla 0,9% 13,3% 0,0% 0,0% 

Medborgarservice 78,6% 80,0% 100,0% 44,1% 

Språkhjälp 53,8% 66,7% 100,0% 32,4% 

Hjälpa till med att 

hitta information på 
Internet 

1,7% 20,0% 0,0% 2,9% 

Prioritera 
minoritetsgrupper 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Sociala funktioner 33,3% 33,3% 100,0% 35,3% 

Teknikhjälp 24,8% 40,0% 0,0% 5,9% 

Prioritera de med 
särskilda behov 

1,7% 0,0% 0,0% 2,9% 

Pedagogiskt uppdrag 23,9% 26,7% 0,0% 17,6% 

Tillhandahållare av 

annat än medier 

59,8% 66,7% 0,0% 58,8% 

Annan uppgift 7,7% 6,7% 0,0% 23,5% 

Tabell 5: Sambandet mellan yrkestitel och vilket uppdrag som inte anses tillhöra uppdraget. Bivariat analys 

Bibliotekschefernas svar skiljer sig lite åt jämfört med de andra yrkestitlarna. 44 procent av 

bibliotekscheferna tycker att medborgarservice som bankärenden och utskrifter ligger utanför 
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uppdraget medan 78.6 procent av bibliotekarierna och 80 procent av biblioteksassistenterna 

tycker det ligger utanför uppdraget. Teknikhjälp tycker 5,9 procent av cheferna ligger utanför 

uppdraget vilket motsvaras av 24.8 procent hos bibliotekarierna och 40 procent hos 

biblioteksassistenterna. Det är också fler bibliotekschefer som valt annan uppgift. 

Fråga 6: Hur stor andel av folkbibliotekets göromål utgörs idag av uppgifter du anser 

ligger utanför ert uppdrag? 
 

Figur 5: Hur stor andel av era biblioteksgöromål anser du ligger utanför ert uppdrag. Kvotskala eftersom svaren 

visar på mängd samt har absolut noll punkt. Univariat analys 

71 stycken, vilket motsvarar 35.7 procent tycker att 10 procent av de dagliga göromålen 

ligger utanför bibliotekets uppdrag. 36 stycken (18.1 procent) har valt alternativet 25 procent 

av göromålen. 27 stycken (13,6 procent) tycker att andelen göromål som ligger utanför 

uppdraget ligger på nivån 30 procent. Ingen har svarat att 100 procent av göromålen ligger 

utanför uppdragen medan 10 personer (5 procent) har svarat att inga göromål ligger utanför 

uppdraget. Fem av respondenterna (2,5 procent) anser att 80 procent av göromålen ligger 

utanför bibliotekens uppdrag. Resultatet är spretigt och respondenterna har svarat allt från 

noll procent upp till att 80 procent av göromålen ligger utanför uppdraget. 

Jag har också gjort en bivariat analys gällande tjänstetitel och svaret på frågan om 

arbetsuppgifter utanför uppdraget. Fem stycken av bibliotekscheferna, vilket motsvarar 

knappa 13 procent anser att inga av ovanstående arbetsuppgifter ligger utanför uppdraget. Av 

bibliotekarierna har 4 procent valt alternativet 0 procent. Ingen av assistenterna och 
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pedagogen har valt det alternativet. Knappa 17 procent av bibliotekscheferna har också valt 

alternativet att 5 procent av göromålen ligger utanför uppdraget. 

Fråga 7: Finns det uppgifter ni gör idag som någon annan verksamhet skulle kunna 

göra bättre/ på annat sätt/effektivare/billigare? 
 

Figur 6: Finns det uppgifter ni gör idag som någon annan verksamhet skulle kunna göra istället. Nominalskala 

då svaren inte går att rangordna. Univariat analys. 

122 av respondenterna (60,7 procent) tycker att det finns uppgifter som annan verksamhet än 

biblioteken skulle kunna göra istället. 62 stycken (30,8 procent) svarade vet ej på frågan och 

17 stycken (8,5 procent) svarade nej. 

Tjänstetitel 
 

 Bibliotekarie Biblioteksassistent Bibliotekspedagog Bibliotekschef 

Finns det 
uppgifter ni gör 
idag som någon 
annan 
verksamhet 
skulle kunna 
göra 

Antal svar Antal svar Antal svar Antal svar 

Ja 67,7% 64,7% 100,0% 35,9% 

Nej 6,3% 5,9% 0,0% 17,9% 

Vet ej 26,0% 29,4% 0,0% 46,2% 

Tabell 6: Bivariat analys gällande tjänstetitel och uppgifter som annan verksamhet anses kunna göra istället. 

Den skillnad som finns mellan yrkestitlarna är att det procentuellt är betydligt färre 

bibliotekschefer som tycker att annan verksamhet kan göra vissa uppgifter istället för 
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folkbiblioteken än de andra yrkestitlarna. Det är också fler bibliotekschefer som svarat att de 

inte vet än andra yrkestitlar. 

Jag hade en följdfråga på denna fråga som lyder: 

Fråga 8: Om du svarade ja på fråga 7 vilken verksamhet och vilka uppgifter kan den 

verksamheten göra istället för folkbiblioteken? 

Svaren har jag kodat efter olika teman. I tabellen här nedan visar jag vilka verksamheter som 

personalen tycker kan hantera några av de uppgifter som biblioteken idag gör. Under tabellen 

sammanfattar jag respondenternas svar kring vilka uppgifter de tycker andra verksamheter 

kan utföra istället för dem. 

Teman Antal svar 
 

Bank 52 

Medborgarservice/kontor 42 

Migrationsverket 20 

Socialförvaltningen 20 

Arbetsförmedlingen 17 

Försäkringskassan 17 

Ungdomsgård 9 
Tabell 7: Annan verksamhet som kan göra en del av bibliotekens uppgifter 

Resultatet visar tydligt vilka uppgifter personalen idag gör och som de anser ligger utanför 

sitt uppdrag. Majoriteten av de som svarat på denna öppna fråga visar ett missnöje mot 

myndigheter som bank, migrationsverket och socialförvaltning. En del av arbetsdagens tid 

används till att hjälpa låntagare att kopiera, hjälpa till med bankärenden och fylla i blanketter. 

En av respondenterna, som är bibliotekarie, svarar så här: 

Banker, migrationsverket, diverse institutioner som försäkringskassa, arbetsförmedling, osv 

behöver få bättre resurser för att ta hand om sina klienter så biblioteken slipper göra det. De 

behöver också digitalisera sina system så att klienterna slipper omaket med att skriva ut 

inkomstuppgifter och liknande. Många har svårt med språket och behöver få hjälp med 

vardagsärenden som banköverföringar, reklamationsärenden, biljettköp och så vidare och så 

vidare. Detta bör ligga på varje myndighet/institution/företag och inte på biblioteket 

På ett av folkbiblioteken har de löst problemet så här: 

Vi hade förut mycket att göra med att hjälpa nya svenskar med allt möjligt, från att tolka brev 

från myndigheter till att köpa skor. Sedan inrättade kommunen en särskild tjänst som gjorde 

detta. Eftersom de ansvariga hade bättre kunskaper och kontakter och hade mer öppet blev detta 

bättre för besökarna; vi ägnar oss nu enbart att hjälpa till med dels studier, dels litteratur på 

andra språk än svenska, där vi har resurser och kunskaper. 
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Fråga 9: Vilka är de största utmaningarna för att tillmötesgå besökarnas behov? 

Respondenterna kunde välja flera svarsalternativ. 
 

Figur 7: Nominalnivå eftersom svaren inte går att rangordna. Univariat analys. 

142 av respondenterna, det vill säga 70,6 procent svarade att otillräckliga resurser är en 

utmaning för folkbiblioteken. 126 stycken (62,7 procent) har markerat alternativen att 

besökarna har behov som ligger utanför bibliotekets uppdrag. Personalens kompetens som en 

utmaning har 43,3 procent svarat vilket motsvarar 87 stycken. Otillräckliga lokaler ser 77 

stycken (38,3 procent) är en utmaning för folkbiblioteken. På denna fråga svarade 10 stycken 

annan utmaning och de svaren redovisar jag här nedan exakt som de är skrivna i enkäterna. 
 

 

 Andra aktörer hänvisar till biblioteket istället för att själva ge den service de tidigare 

gjort. 

 Kommersiell inriktning 

 Ork 

 Besökarna tror att bibl:s datorer fungerar precis som en vanlig hemdator och vill kunna 
installera vad som helst på dem, och ansluta egna enheter, och komma åt filsystemet 

 Kompetens inom datorer, många frågor kring användandet. Behövs stor IT-kunskap 

hos alla medarbetare 
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 Internet, betalappar, e-böcker och ljudböcker 

 Vi ligger alltid som tredje punkt så fort det pratas om besparingar, efter skolan och 
äldreomsorgen 

 Trasig teknik 

 Tydligt uppdrag från lokalpolitiken saknas 

På denna fråga redovisar jag även en bivariat analys som visar sambandet mellan yrkestitel 

och vilka utmaningar varje yrkestitel tycker är de största utmaningarna. Tabellens rutor är 

färgade efter procentandelar där grön färg visar på hög procentandel och röd färg låg 

procentandel. 

Yrkestitel 
 

 Bibliotekarie Biblioteksassistent Bibliotekspedagog Bibliotekschef 

Vilka är de 

största 
utmaningarna 

Antal svar Antal svar Antal svar Antal svar 

Otillräckliga 
resurser 

69,3% 70,6% 0,0% 71,8% 

Otillräckliga 
lokaler 

40,2% 41,2% 100,0% 25,6% 

Språkförbistrin 
gar 

51,2% 41,2% 100,0% 23,1% 

Otillräckligt 

ledarskap från 

chefer 

15,0% 35,3% 100,0% 2,6% 

Tidsbrist 68,5% 58,8% 0,0% 56,4% 

Personalens 
kompetens 

44,1% 35,3% 0,0% 46,2% 

Svårt att 

rekrytera 
personal 

18,9% 5,9% 0,0% 28,2% 

Svårt att 

behålla 

personal 

9,4% 11,8% 0,0% 7,7% 

Besökarna har 

behov som inte 

tillhör 

bibliotekets 
uppdrag 

71,7% 76,5% 100,0% 38,5% 

Annan 
utmaning 

4,7% 5,9% 0,0% 7,7% 

Tabell 8: Nominalskala eftersom svaren inte går att rangordna och bivariat analys genom jämförelse av två 

variabler. Hur har respektive yrkestitel svarat på vilka utmaningar de ser på folkbiblioteken? 

Av respondenterna som har yrkestiteln bibliotekarie tycker 91 stycken, 71,7 procent att 

besökarna har behov son inte tillhör bibliotekens uppdrag vilket blir en utmaning för 

biblioteken. 76,5 procent av biblioteksassisterna har också valt detta alternativ liksom den 

enda bibliotekspedagogen som deltar i studien men bara 15 stycken (38,5 procent) av 

bibliotekscheferna. Det finns även andra tendenser i denna fråga. Av bibliotekscheferna har 

endast 1 person svarat att ledarskapet från chefer är otillräckligt medan 19 stycken (15 

procent) av bibliotekarierna tycker att ledarskapet är otillräckligt. Av cheferna tycker 28,2 

procent (11 stycken) att det är svårt att rekrytera personal vilket endast 2 av 

biblioteksassistenterna tycker och 9,4 procent av bibliotekarierna. Personalens kompetens ses 
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också som en stor utmaning enligt cheferna då 46,2 procent (18 stycken) har valt det 

alternativet. Av bibliotekarierna tycker drygt 44 procent att personalens kompetens är en 

utmaning. 

Fråga 10: Har ert bibliotek några riktlinjer förutom bibliotekslag och den kommunala 

biblioteksplanen om vilka arbetsuppgifter som ingår i ert uppdrag? 
 

Figur 8: Har ert bibliotek några riktlinjer förutom bibliotekslag och den kommunala biblioteksplanen? Univaritat 

analys. 

72 stycken vilket motsvarar 36 procent svarade ja på denna fråga. 91 stycken (45,5 procent) 

svarade nej och 37 stycken (18,7 procent) svarade att de inte vet om biblioteket de arbetar på 

har andra riktlinjer än bibliotekslag och biblioteksplan. När jag jämförde tjänstetitlarna finns 

det inga skillnader mellan dem på ovanstående fråga. 
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Fråga 11: Om ja på fråga 10, vilka riktlinjer har ni förutom bibliotekslag och 
biblioteksplan? Respondenterna kunde välja flera svarsalternativ på frågan. 

 

Figur 9: Vilka riktlinjer har ni förutom bibliotekslag och biblioteksplan? Nominalskala och Univariat analys. 

Lokala riktlinjer har 43 av respondenterna (56,6 procent) svarat att de har förutom 

bibliotekslag och biblioteksplan. 36 stycken (47,4 procent) har svarat policydokument och 20 

stycken (26,3 procent) har svarat chefsbeslut. 17 stycken (22,4 procent) har svarat annan 

riktlinje vilka jag redovisar nedan. 
 

Verksamhetsplan 10 

Avtal med kommun, lärcentrum, region 1 

Beslut på personalmöte 1 

Regler/policy för länsgemensamt samarbete 1 

Rutiner kring handledning 1 

Nämndbeslut 1 

Uppdragsbeskrivning 1 

Serviceåtagande 1 
Tabell 9: Andra riktlinjer 
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Fråga 12: Hur tydliga är folkbibliotekets riktlinjer när det gäller vilka 

arbetsuppgifter som ingår i ert uppdrag? 
 

Figur 10: Ordinalskala eftersom värdena på denna datanivå går att rangordna även om de är ömsesidigt 

uteslutande till varandra. Univariat analys 

7 stycken av respondenterna vilket motsvarar 3,6 procent tycker att riktlinjerna är mycket 

tydliga. 36 stycken (18,3 procent) har valt alternativet tydliga. Ganska tydliga tycker 91 

stycken (46,2 procent) att riktlinjerna är. 50 respondenter (25,4 procent) har valt alternativet 

att riktlinjerna är otydliga och 10 stycken (5,1 procent) har valt mycket otydliga. 10 personer 

(5,1 procent) tycker att riktlinjer saknas. 

Det finns inga skillnader mellan hur de olika yrkestitlarna svarade på frågan men en av 

bibliotekscheferna skriver så här: 

Jag anser att vårt uppdrag är tydligt. Men att vi inte lyckats förmedla det till omvärlden som 

andra lokala aktörer och politiker. Och så upplever jag att vi inte är eniga inom vår egen sektor 

heller. 



36  

Fråga 13: Hur tydliga är folkbibliotekets riktlinjer när det gäller vilka arbetsuppgifter 

som inte ingår i ert uppdrag? 
 

Figur 11: Ordinalskala eftersom värdena på denna datanivå går att rangordna även om de är ömsesidigt 

uteslutande till varandra. Univariat analys 

Drygt hälften av respondenterna, 101 stycken vilket motsvarar 50,8 procent tycker att 

bibliotekets riktlinjer när det gäller vilka arbetsuppgifter som inte ingår i deras uppdrag är 

otydliga. 43 stycken (21,6 procent) har svarat ganska tydliga och 21 stycken (10,6 procent) 

tycker att riktlinjerna är mycket otydliga. 31 stycken (15,6 procent) har svarat att riktlinjer 

saknas. På denna fråga vill jag se om det finns skillnader i svaren mellan de olika 

yrkestitlarna. Detta presenterar jag i en korstabell nedan. 

Tjänstetitel 
 

 Bibliotekarie Biblioteksassistent Bibliotekspedagog Bibliotekschef 

Hur tydliga 
riktlinjer? 

Antal svar Antal svar Antal svar Antal svar 

Mycket tydliga 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 

Tydliga 2,4% 5,9% 0,0% 0,0% 

Ganska tydliga 20,0% 35,3% 100,0% 23,1% 

Otydliga 52,0% 52,9% 0,0% 53,8% 

Mycket otydliga 12,0% 5,9% 0,0% 12,6% 

Riktlinjer saknas 14,4% 0,0% 0,0% 20,5% 

Tabell 10: Förhållandet mellan tjänstetitel och arbetsuppgifter som inte anses ingå i uppdraget. Bivariat analys. 

Även på denna fråga har de olika yrkeskategorierna svarat mycket lika på frågan. 

Bibliotekspedagogen har svarat ganska tydliga riktlinjer medan av de andra har drygt 50 

procent svarat att riktlinjerna är otydliga. Det finns alltså ingen tydlig skillnad i synen på 
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riktlinjernas tydlighet/otydlighet bland de olika yrkeskategorierna. Den lilla tendens jag kan 

se är att av bibliotekscheferna har 8 stycken (20,5 procent) svarat att riktlinjer saknas vilket 

kan jämföras med biblioteksassistenterna där ingen har svarat att riktlinjer saknas. 14,4 

procent av bibliotekarierna tycker att riktlinjer saknas. Finns också en liten skillnad eftersom 

5,1 procent av bibliotekscheferna har svarat att riktlinjerna är mycket tydliga och detta 

alternativ har ingen av de andra yrkestitlarna valt. 

Fråga 14: När du har pass i informationsdisken, vad och/eller vem avgör vilka 

uppgifter du ska hjälpa besökaren med och vilka uppgifter du ska säga nej till? Välj de 
två svarsalternativ du tycker stämmer bäst? 

 

Figur 12: Nominalskala då svaren inte går att rangordna. Univariat analys 

Majoriteten av respondenterna, 123 stycken (61,2 procent) har svarat att de avgör själv från 

fall till fall vilka uppgifter de hjälper besökaren med och vilka uppgifter de säger nej till. 80 

stycken (39.8 procent) har svarat rutiner. Jag vill återigen förtydliga att min avsikt var att 

använda mig av ordet rutin i denna fråga och inte rutiner. Därmed kan jag inte dra några 

slutsatser kring just detta svarsalternativ då svarsalternativet är ett annat än det jag hade tänkt. 

Tiden avgör, har 79 stycken av respondenterna svarat (39,3 procent). Alternativet riktlinjer 

har 65 respondenter (32 procent) valt och 30 stycken (14,9 procent) har svarat tradition. Att 

chefen avgör vilka uppgifter som ska göras eller sägas nej till tycker 22 personer (10,9 

procent). 4 av respondenterna (2 procent) har svarat vet ej och 18 stycken (9 procent) har valt 

alternativet annat. Vad de avser med annat presenterar jag här nedan. 
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Tema Antal 
 

Kunskap 3 

Vi hjälper till med allt 4 

Diskussioner vid APT 6 

Besökaren 2 

Politiker 1 
Tabell 11: Annat som avgär 

Två av svaren var svåra att tematisera varvid jag väljer att presentera dem i sin helhet. 

”Vad ska man göra när alla andra institutioner i samhället lägger ner sin service och hänvisar till oss?” 

”Vid vissa tider sker ensamjobb, och då måste vi bla neka att kopiera, eftersom vi annars måste lämna 

kassan oövervakad.” 

Finns det några skillnader mellan hur olika yrkestitlar ser på frågan om vad som avgör 

vilka uppgifter de ska hjälpa till med och vad de säger nej till? 

 
Tjänstetitel 

 

 Bibliotekarie Biblioteksassistent Bibliotekspedagog Bibliotekschef 

När du har pass 
i informationsdis 
ken, vad 
och/eller vem 
avgör vilka 
uppgifter du ska 
hjälpa 
besökaren med 
och vilka 
uppgifter du ska 
säga nej till? 

    

Rutiner 40,2% 29,4% 0,0% 43,6% 

Riktlinjer 30,7% 29,4% 0,0% 35,9% 

Chefen 8,7% 17,6% 0,0% 10,3% 

Tiden 44,1% 23,5% 100,0% 23,1% 

Jag avgör själv 
från fall till fall 

64,6% 58,8% 0,0% 48,7% 

Tradition/vi har 
alltid gjort så 

15,0% 23,5% 100,0% 10,3% 

Vet ej 0,8% 0,0% 0,0% 7,7% 

Annat, förklara 
vem/vad 

18,7% 11,8% 0,0% 10,3% 

Tabell 12: Bivariat analys 

 

Jag avgör själv från fall till fall har 64,4 procent av bibliotekarierna svarat motsvarande 

58,8 procent av assistenterna och 48,7 procent av cheferna. Den största skillnaden i svar 

finns när det gäller alternativet tiden där 44 procent av bibliotekarierna tycker att tiden är 

avgörande vid beslut av vilka arbetsuppgifter de ska göra och inte göra. 23 procent av 

assistenterna respektive cheferna har valt detta svarsalternativ. 

 

Fråga 15: Finns det något mer som kan vara relevant för mig att veta 

Den här frågan har många respondenter engagerat sig i. 49 stycken, vilket motsvarar 

knappa 25% av respondenterna har valt att skriva ner uppgifter som de ansåg kan vara 

viktigt för mig att veta. Det märks att ämnet engagerar och att flera av respondenterna är 

frustrerade över hur biblioteksverksamheten ser ut idag. Jag vill egentligen presentera allas 

svar men väljer ut några citat och sammanställer slutligen åsikterna. 
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Jag upplever själv det väldigt frustrerande att förväntas hjälpa till med att logga in på banken, 

leta fram rätt fil i mailen, översätta Migrationsverks-ansökningar, söka lägenheter och 

liknande åt folk, vilket jag inte gör, men det finns inte heller någons annanstans att skicka 

folk. Vi blir en slask där samhället kan skicka alla desperata men lite krävande behov. Något 

vi inte har tid, utbildning eller lust med. Jag gick inte i skola för att skriva ut bilder från 

Gmail åt folk. 

 

Samma person som i citatet ovan fortsätter att beskriva att alla extra uppgifter de har på 

biblioteket inte alltid tar så lång tid men blir ett störande moment i arbetet. Hen som är 

bibliotekarie skriver också att det är svårt att säga nej eftersom besökaren inte får hjälp 

någon annanstans. Respondenten avslutar med att ämnet är intressant och viktigt att 

undersöka för folkbibliotekens framtid. 

 

En annan av respondenterna vars yrkestitel är biblioteksassistent skriver så här: 

I en liten kommun tenderar biblioteket att bli den plats dit framför allt nyanlända och äldre 

går för att få hjälp med allt från att boka tågresa, utskrift av kontoutdrag till skanning av 

dokument för asylprocessen eller hjälp med att avboka en tid för mammografi. Det finns inga 

andra instanser som kan "avlasta". Bankkontoren är nedlagda, det finns ingen att prata med 

på stationen, konsumentverksamheten nedlagd och allt ska ske digitalt numera. 

Jag kan tycka att detta kanske är folkbibliotekens nya folkbildande uppdrag; att ta sig an 

detta, men om politiker fortfarande tror att vi bara förmedlar böcker är det svårt att få 

tillräcklig tid för detta nya "bildningsuppdrag" 

 

Sammanfattningsvis visar respondenterna hur de har det på just deras bibliotek. 

Majoriteten av svaren handlar om att medborgarna inte har någon annanstans att gå, att 

biblioteken har blivit en form av medborgarcenter och att det är svårt att säga nej då andra 

verksamheter stänger igen. Jag vill avsluta redovisningen av denna fråga med en av 

studiens folkbibliotekaries tankar 

Det här är en fråga som tar stor plats ute på biblioteken idag. Det framkom inte minst i 

samband med möten i anslutning till utkastet för Nationell biblioteksstrategi och Digitalt 

först. Biblioteken har ju i alla tider hjälpt kunder att hitta svar och varit behjälpliga på olika 

sätt, men det som skett på senare år är dels av en teknisk art där allt fler frågor ska lösas via 

nätet eller med utskrifter från hemsidor osv, dels att många människor blandar ihop att man 

på bibliotek informationssöker i många ämnen med att man därför tror att bibliotekspersonal 

kan allt möjligt inom massor av olika ämnen och frågor. Lägg dessutom till att många inte 

kan så mycket om data som man behöver kunna idag och att det inte finns någon annan stans 

att få personlig hjälp från (bibliotekarie) 

 
6.3 Sammanfattning av resultatet 

 
Det finns en del skillnader mellan hur de olika tjänstetitlarna har svarat på frågorna och vid 

dessa skillnader är det oftast bibliotekscheferna som utmärker sig. Resultatet av studien 

visar tydligt att personalen vill att biblioteken ska ha de traditionella uppgifterna som 

litteraturförmedling, stärka demokratin, kunskapsförmedling och läsfrämjande som sitt 

uppdrag. Bankärenden, utskrifter och fylla i blanketter är uppgifter som idag tar en del tid 

och energi från bibliotekspersonalen. Respondenterna vill därför att bankerna och andra 

myndigheter som migrationsverket och försäkringskassan ska ta ansvar för sina kunder och 

inte skicka dem vidare till folkbiblioteken eftersom personalen på biblioteken saknar 

kunskap och inte känner sig bekväma med att sköta dessa uppgifter. En av respondenterna, 

som är bibliotekarie skriver så här: 

 
Banken borde hjälpa folk med bankärenden. Medborgarkontoret borde hjälpa till med 

myndighetskontakter. Arbetsförmedlingen borde hjälpa till med CV. Men eftersom alla andra 
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funktioner i samhället är så duktiga på att begränsa sin service, hamnar allt på biblioteken. Vi 

är ju de verkliga medborgarkontoren och eftersom vi känner ett särskilt ansvar för de grupper 

som behöver mest hjälp och inte får den någon annanstans, kan vi inte säga nej. 

Riktlinjer kring vilka uppgifter som ska göras anses vara ganska tydliga medan uppgifter 

kring vilka uppgifter personalen ska säga nej till är otydliga. 
 

7 Analys och diskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag resultatet av min webbenkät gentemot tidigare forskning och 

modellen The four spaces. Jag använder mig av modellen dels för att analysera 

respondenternas svar kring hur folkbibliotekens uppdrag och uppgifter ser ut samt hur dessa 

uppgifter passar in i de olika utrymmena och de fyra övergripande målen och dels för att 

utifrån modellen se vilka utvecklingsmöjligheter som finns på folkbiblioteken. Modellen 

används för att analysera mitt resultat med hjälp av den för att slutligen kunna nå mitt syfte. 

Jag hoppas också genom analysen och diskussionen kunna utläsa om det verkar finnas ett 

behov av att utveckla samarbete med andra verksamheter.  Jag vill förtydliga att det 

sistnämnda ligger utanför mitt syfte men jag ser det som en intressant vidareutveckling av 

mitt syfte och mina forskningsfrågor. För att analys och diskussion ska bli så tydlig som 

möjligt analyserar och diskuterar jag utifrån min frågeställning. Resultatet har visat att 

folkbibliotekens anställda utför en del arbetsuppgifter som de egentligen tycker ligger utanför 

uppdraget och därför är det intressant att diskutera kring detta för att se om dessa uppgifter 

och besökarnas behov går att tillmötesgå genom utrymmena. Jag vill också kommentera att 

jag ibland använder ordet tjänstetitel och ibland yrkestitel när jag för diskussion kring vilka 

skillnader det finns mellan de olika titlarna bibliotekarie, biblioteksassistent, och 

bibliotekschef. Det fanns även en bibliotekspedagog som deltog i studien men eftersom det 

endast är en person har jag valt att inte kommentera hens svar på frågorna. Vill dock 

förtydliga att bibliotekspedagogens svar går att utläsa i resultatet. Tjänstetitel och yrkestitel är 

alltså olika benämningar men med samma betydelse i den här uppsatsen. 

 

Vad tycker studiens folkbiblioteksanställda att folkbibliotekets uppdrag i samhället 

borde respektive inte borde vara? 

Respondenterna förespråkar att folkbiblioteken ska ha ett demokratiskt, läsfrämjande, 

informations- och kunskapsförmedlande samt kulturförmedlande uppdrag. Dessa uppdrag har 

med lärande, information och demokrati att göra varvid jag ser att lärandeutrymmet, 

mötesplatsutrymmet och inspirationsutrymmet är mest framträdande vid arbete med dessa 

göromål enligt Jochusmen et als, (2012) fyrfältsmodell. De läsfrämjande insatserna som 

personalen tycker ingår i uppdraget kan säkerligen inspirera låntagarna och på sikt ge 

besökarna egenmakt och erfarenheter. De blir stärkta i sig själva tack vare de nya 

kunskaperna och den inspirerande miljö de befinner sig i. Besökarna får också möjlighet att 

genom personalens uppdrag kring att stärka demokratin, som är framträdande i inspirations 

och mötesplatsutrymmet, få möjlighet att upptäcka omvärlden och bli en del av ett 

sammanhang som Jochumsen et al (2012) tar upp i sin modell. 

Även skapandeutrymmet finns med i de traditionella göromålen i och med det 

kulturförmedlande uppdraget där besökarna kan skapa och använda sin kreativitet men detta 

utrymme framträder inte lika tydligt som de andra. Lärandeutrymmet är enligt mig det mest 

framträdande utrymmet när det gäller personalens arbete med de traditionella 

arbetsuppgifterna. Detta eftersom besökarna tillsammans med personalen i lärandeutrymmet 

enligt Jochumsen et al. (2012) kan lära sig söka information och genom den nya 
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informationen finna kunskaper som de har användning för. Detta kan stärka både personal 

och besökares självkänsla. Dels får personalen arbeta med de arbetsuppgifter som de tycker 

tillhör uppdraget och dels får personalen genom att bistå besökarna med den hjälp de behöver 

känna delaktighet (innovation). Den nyvunna kunskapen som besökaren får kan slutligen 

resultera i en känsla av egenmakt (empowerment). 

När det gäller uppdrag som respondenterna inte tycker folkbiblioteken borde ha är 

medborgarservice, språkhjälp samt hjälp med IT-frågor framträdande. Medborgarservice och 

språkhjälp faller enligt mig utanför fyrfältsmodellen till viss del. Med detta menar jag att 

hjälpa till med IT-frågor är en del av folkbibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen men det 

står inget om att hjälpa till med att översätta texter och fylla i blanketter. Dessa uppgifter 

finner jag inte uttalat i något av utrymmena medan en del hjälp med IT-frågor framträder i 

lärandeutrymmet. Medborgarservicefrågor kan däremot framträda i lärandeutrymmet och 

inspirationsutrymmet till viss del eftersom besökarna får nya kunskaper. De kan till exempel 

få hjälp med att skapa e-postadress samt få texter översatta vilket gör att de får nya 

kunskaper och på så vis kan bli inspirerade att fortsätta besöka biblioteket. De nya 

kunskaperna tillsammans med inspiration och nya erfarenheter gör att besökarna upptäcker 

omvärlden som Jochumsen et al (2012) beskriver i sin modell. 

Att tillhandahålla annat än medier för utlåning som till exempel promenadstavar är också en 

arbetsuppgift som anses ligga utanför folkbibliotekens uppdrag. Att låna ut promenadstavar 

är en arbetsuppgift som jag inte kan placera i något av fyrfältsmodellens utrymmen. Att låna 

ut stavar har inte med lärande, mötesplats, inspiration och skapande att göra. 

Även fast personalen inte tycker att dessa uppgifter tillhör uppdraget visar de med sina svar 

att det är svårt att säga nej till besökarna eftersom många av dem inte har någon annanstans 

att gå för att få hjälp. En av respondenterna skriver så här: 

Vi tycker oss se att biblioteket har högt förtroende hos allmänheten. Många som kommer hit 

med frågor/problem har blivit rekommenderade av någon att söka sig till oss. Vi blir lösningen 

på alla frågor som inte har något självklart svar. Med digitaliseringen verkar platserna där folk 

kan få konkret hjälp ha försvunnit. Biblioteket är snudd på den enda fysiska plats dit alla 

fortfarande är välkomna. 

Eftersom vissa av arbetsuppgifterna inte så tydligt framträder i något av utrymmena skulle 

modellen The four spaces kunna utökas med ytterligare ett utrymme, där 

medborgarservicegöromål blir mer framträdande. 

I webbenkäten fanns en fråga som löd enligt följande: Hur skulle du beskriva 

folkbibliotekens roll med ett ord? Demokratisk och mötesplats var två svar som tillsammans 

utgjorde 43 procent av svaren. Utifrån Jochumsen et al (2012) och deras modell visar 

respondenternas svar att mötesutrymmet är det mest framträdande utrymmet i 

respondenternas beskrivning av folkbibliotekens roll i samhället med ett ord. Stärka 

demokratin hos besökarna kan ses i mötesutrymmet där de enligt Jochumsen et al (2012) både 

får träffa likasinnade samt personer med andra åsikter och/eller nationaliteter samt delta i 

ordnade aktiviteter som stärker demokratin. Inspirationsutrymmet och skapandeutrymmet är 

inte lika framträdande i respondenternas svar när det beskriver folkbibliotekens roll med ett 

ord, detta eftersom ord som skapande, inspiration och upplevelser inte finns med bland 

respondenternas svar. 

Enkätsvaren visar också att folkbiblioteksanställda verkligen vill hjälpa sina besökare. De har 

svårt att säga nej och vill att besökarna ska vara nöjda när de lämnar biblioteket men 

samtidigt tycker de folkbiblioteksanställda att kraven och förväntningarna på dem är lite väl 

höga. 



42  

I The four spaces modellen står det att alla individer kan utforska och upptäcka omvärlden 

och på så sätt få ökade kunskaper. Folkbiblioteket är en läroplats där tillgången till 

information är tillgänglig för alla. Individerna ska kunna söka information för att förvandla 

informationen till ny kunskap de har användning för (Jochumset, et al. 2012). Det är också 

detta som respondenterna visar att de vill att folkbiblioteken ska erbjuda sina besökare. Det 

framkommer dock i tidigare forskning att det kan vara svårt när de traditionella behoven och 

uppdragen möter de nya. En del grupper vill använda folkbiblioteket som 

informationsförmedling, medan andra vill använda det för att helt enkelt få vardagen att 

fungera. Folkbiblioteken får nya uppgifter och det blir en krock mellan det traditionella och 

de nya behoven och uppdragen (Michnik 2018). Michnik skriver också att en del användare 

vill ha kvar det traditionella biblioteket medan andra tycker det är bra att biblioteket erbjuder 

hjälp med IT-frågor. Dessa behov finns i samhället men möjligheterna att bistå låntagare kan 

bli begränsade på grund av resursbrist (Michnik, 2018). 

Det är en intressant fråga som Michnik, Eriksson & Nordeborg (2012) ställer sig, nämligen 

om det kanske ska finnas två typer av folkbibliotek. Ett som håller fast vid det traditionella 

uppdraget som de folkbiblioteksanställda förespråkar och ett där biblioteket mer fungerar 

som ett servicekontor med aktiva deltagare där allas behov ska försöka tillgodoses. Jag ser 

möjligheter att det traditionella biblioteket med sina besökare genom detta skulle få förnyad 

kraft och förtroende då de anställda får arbeta med det dem är utbildade att göra och samtidigt 

får medborgarna med andra behov hjälp med sina ärenden på det andra biblioteket. Detta       

”nya” bibliotek skulle förmodligen vara mer ett medborgarservicekontor och det är också just 

detta som flera av respondenterna eftersöker. Ett medborgarservicekontor som kan hjälpa till 

med alla de frågor som biblioteken idag ställs inför men som de inte har resurser eller 

kunskaper att klara av. Michnik (2018) skriver i sin rapport, Samhällets allt- i allo?: om 

folkbibliotekens legitimitet, att folkbibliotekens sociala legitimitet riskerar att försvagas när 

biblioteken börjar erbjuda tjänster som inte anses vara biblioteksgöromål. Jag ställer mig 

frågan om två typer av folkbibliotek kan vara lösningen på problemet. 

Leino & Lundmark (2006) beskriver i deras studie att det finns tendenser som visar på flera 

olika typer av folkbibliotek i det svenska samhället. De ser också tre typer av diskurser som 

beskriver folkbibliotekens arbetsuppgifter. Dessa är de traditionella som förespråkar de 

traditionella folkbiblioteksuppgifterna, de informationstekniska som innehåller uppgifter 

kring IT-frågor samt den marknadsekonomiska. Den marknadsekonomiska diskursen 

stämmer väl överens med hur respondenterna i min uppsats ser på sitt uppdrag och sina 

arbetsuppgifter. I den marknadsekonomiska diskursen ska de anställda nämligen ge 

användarna det de vill ha, oavsett vad det är vilka mina respondenter också tenderar att vilja 

göra. Detta leder enligt Leino & Lundberg (2006) till platta och otydliga organisationer vilket 

påverkar tydligheten i uppdraget och professionens rykte. Den informationstekniska 

diskursen är också framträdande i mitt resultat eftersom respondenterna skriver att de ofta får 

hjälpa besökarna med IT-frågor. Även den traditionella diskursen kan identifieras i mitt 

resultat på så vis att de folkbiblioteksanställda tycker att folkbibliotekens uppdrag borde vara 

just de traditionella uppgifterna som litteratur och informationsförmedling samt demokrati. 

Oron över att den sociala legitimiteten ska försvagas stämmer också väl överens med 

resultatet i uppsatsen. Folkbibliotekens besökare har enligt respondenterna behov som endast 

biblioteken i många fall kan tillgodose. Att risken med dessa göromål kan leda till att 

folkbiblioteketsanställdas ställning i samhället försvagas har en av respondenterna också 

kommenterat. 

Folkbiblioteken är demokrati, och vi verkar socialt utjämnande på riktigt. Men när vi ska göra 

allt som andra vägrar göra, får vi göra mycket som vi inte har kompetens för, och vi får göra 

allt mindre av det vi är bra på. Yrkeskompetensen urholkas. 
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I vilken utsträckning utför studiens folkbiblioteksanställda dagliga arbetsuppgifter som 

beskrivs ligga utanför folkbibliotekens uppdrag? 

Resultatet på denna fråga är lite spretigt. Det jag utläser av resultatet är att alla respondenter, 

utom 10 stycken, tycker att de dagligen utför uppgifter som ligger utanför deras uppdrag. Av 

dessa 10 är 5 bibliotekschefer vilket motsvarar 13 procent. Resultatet visar att en högre 

procentandel av cheferna anser att ingen av de uppgifter som angavs i frågan ligger utanför 

uppdraget. Bibliotekscheferna har också högst procentandel på antal som valt alternativet fem 

procent. 

Majoriteten av de anställda arbetar 10–25 procent av sin arbetstid med arbetsuppgifter de inte 

tycker tillhör uppdraget. Knappa 10 procent av respondenterna anser att mellan 50 – 80 

procent av uppgifterna ligger utanför folkbibliotekens uppdrag vilket innebär att de under mer 

än halva sin arbetstid arbetar med uppgifter som inte har en självklar plats i fyrfältsmodellens 

utrymmen. Detta tolkar jag som att majoriteten av personalen arbetar i lärandeutrymmet och 

mötesplatsutrymmet samt arbetar med uppgifter som är svåra att placera in i modellen 10-25 

procent av sin arbetsdag. Denna tolkning baseras på att lärandeutrymmet och 

mötesplatsutrymmet är delvis framträdande när det gäller arbetsuppgifter som anses ligga 

utanför folkbibliotekens uppdrag som jag tidigare diskuterat. Jag har förståelse för att det 

förmodligen kan vara svårt för respondenterna att precisera hur mycket tid de olika 

arbetsuppgifterna tar men det framkommer i mina öppna frågor att många anställda ser sin 

arbetsplats mer som ett medborgarservicekontor än som ett folkbibliotek. Att det är svårt att 

precisera hur mycket tid arbetsuppgifterna tar visar inte minst spridningen i svaren. 

Respondenterna har svarat att alltifrån 5–80 procent av de dagliga arbetsuppgifterna ligger 

utanför uppdraget. 

60,7 procent av respondenterna tycker det finns uppgifter som annan verksamhet kan göra 

istället för folkbiblioteken. Med annan verksamhet menar de bank, medborgarservicekontor, 

migrationsverket och socialförvaltning med flera. Eftersom 70,6 procent av respondenterna 

också tycker att det inte finns tillräckliga resurser för att möta alla besökares behov, tolkar jag 

det som att folkbibliotekens anställda får svårt att prioritera vilket också tidigare forskning av 

Hansson (2012), Michnik, Eriksson & Nordeborg (2012) och Schwarz (2016) visar. 

Enligt studiens folkbiblioteksanställda, hur tydliga är folkbibliotekens riktlinjer när det 

gäller vilka arbetsuppgifter personalen skall utföra och vilka de ska säga nej till? 

Respondenterna tycker att riktlinjerna när det gäller vilka uppgifter som ska utföras är ganska 

tydliga (46,2 procent) medan riktlinjerna när det gäller vilka uppgifter som personalen ska 

säga nej till är otydliga (50,8 procent) och 15,6 procent har svarat att riktlinjer saknas. 

Osäkerheten kring vilka uppgifter personalen ska säga nej till är med andra ord betydligt 

större än osäkerheten när det gäller vilka uppgifter de ska göra. Det är svårt att säga hur 

framträdande de olika utrymmena i fyrfältsmodellen är med tanke på denna fråga. Det beror 

såklart på vilka uppgifter personalen väljer att åta sig och vilka de säger nej till. Riktlinjerna 

kring vilka uppgifter som ska göras, utifrån min tolkning, är de uppdrag som finns i 

bibliotekslagen. Uppdragen i bibliotekslagen utmynnar i alla fyra utrymmena, mötes, 

inspiration, lärande och skapande. Detta eftersom lagen förklarar att biblioteken ska verka 

för demokratin (mötesutrymmet), främja läsning och tillgång till litteratur (lärandeutrymmet) 

samt arbeta med kultur och kunskapsförmedling (inspirationsutrymmet och 

skapandeutrymmet) (bibliotekslagen, 2013:801). Vill förtydliga att detta är min personliga 

tolkning. Eftersom riktlinjerna på vilka arbetsuppgifter de folkbiblioteksanställda ska säga 

nej till är otydliga finns återigen en koppling till tidigare forskning som tar upp just detta.  

Schwarz (2016) beskriver att om de anställda inte har möjlighet att tillmötesgå besökarnas 

behov samt inte vet hur de ska prioritera känner många av dem att de inte räcker till.
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Endast 36 procent av respondenterna tycker att deras arbetsplats har riktlinjer medan 45.5 

procent har svarat att riktlinjer saknas. På frågan vilka riktlinjer folkbiblioteken har förutom 

bibliotekslag och biblioteksplan varierar svaren. Av de som svarade att riktlinjer finns på 

arbetsplatsen har majoriteten svarat att folkbiblioteket har lokala riktlinjer. Verksamhetsplan 

är en riktlinje som 10 stycken av respondenterna har valt att skriva som svar på annan 

riktlinje. Knappa 19 procent av respondenterna vet inte om arbetsplatsen har några riktlinjer 

förutom bibliotekslag och biblioteksplan. 

Jag anar tendenser utifrån både respondenternas enkätsvar samt utifrån tidigare forskning att 

folkbibliotekens riktlinjer är otydliga och att dessa kanske behöver utvecklas i till exempel 

kommunernas biblioteksplaner. Respondenterna visar i sina svar att de oftast själva avgör 

vilka uppgifter de ska göra och vilka de ska säga nej till vilket jag tolkar som att det blir svårt 

för både de anställda och besökarna att veta vad som gäller då personalen förmodligen 

prioriterar olika göromål. Corneliuson (2015) skriver också om ett glapp mellan vad 

bibliotekslag och biblioteksplaner säger och hur verkligheten på folkbiblioteken ser ut. 

Måldokumenten har en bild av hur biblioteksverksamheten ska se ut men de som författar 

dessa målbilder har inga kunskaper om vad det dagliga arbetet på folkbiblioteken faktiskt 

innebär och består av (Corneliuson, 2015). Hedemark & Börjesson (2014) skriver att 

bibliotekslagen sågs som tandlös och inte tillräckligt tydlig och att lagen gjordes avsiktligt 

öppen för tolkningar för att upprätta kommunernas självstyre. En av respondenterna, som är 

bibliotekschef kommenterar just detta med att riktlinjerna i form av bibliotekslagen är 

tydliga i att de ska vara otydliga. 

Det finns en liten tendens till skillnader i studien gällande bibliotekschefernas syn på 

riktlinjerna jämfört med de andra yrkestitlarna. Åtta stycken av bibliotekscheferna tycker att 

riktlinjer saknas när det gäller vilka göromål biblioteken inte ska göra.  

På frågan om vad/vem som avgör vilka uppgifter de folkbiblioteksanställda ska göra och 

vilka de ska säga nej till svarade 61, 2 procent att de avgör själv från fall till fall. Här anar jag 

en tendens att en motsättning kan uppstå. Respondenterna vill ha kvar de traditionella 

uppgifterna som sitt uppdrag, vilka är framträdande i framförallt lärandeutrymmet men även i 

inspirations och mötesutrymmet. Respondenternas svar i webbenkäten visar också att de inte 

vill hantera uppgifter som liknar medborgarservice. Rent hypotetisk skulle de enligt svaret att 

de avgör från fall till fall kunna favorisera de traditionella uppgifterna och säga nej till de som 

inte anses höra till deras uppdrag men resultatet visar att de anställda vill hjälpa besökarna 

och att de därmed även hjälper till med frågor som anses tillhöra medborgarservicekontorens 

arbetsuppuppgifter. 

En av respondenterna svarade att deras folkbibliotek ibland fick neka hjälp med utskrifter, 

kopiering och IT-frågor för att de inte fick lämna infodisken obemannad. Otillräckliga 

resurser leder i detta fall till att den anställde inte kan ge besökaren den hjälp hen behöver. 

Finns det några skillnader mellan hur folkbiblioteksanställdas förekommande 

tjänstetitlar ser på folkbibliotekens uppdrag och arbetsuppgifter? Hur ser i så fall dessa 

skillnader ut? 

Det finns en del skillnader i hur olika yrkestitlar har svarat på frågorna och jag har redan 

nämnt några av dem. Den tjänstetitel som oftast utmärker sig i sina svar är bibliotekscheferna 

men även assistenterna har svarat annorlunda på speciellt en av frågorna. Jag kommer 

redovisa de frågor där jag ser de största skillnaderna
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Vilken roll/vilket uppdrag anser du att folkbiblioteken inte borde ha? 

På denna fråga utmärker sig biblioteksassistenternas svar. 13,3 procent av dem tycker att 

folkbiblioteken inte borde ha mötesplats som sitt uppdrag vilket motsvaras av noll procent 

hos de andra yrkestitlarna. Hela 80 procent av assistenterna anser att medborgarservice ska 

ligga utanför uppdraget vilket kan jämföras med chefernas 40 procent. När det gäller 

teknikhjälp tycker 20 procent av assistenterna att detta inte tillhör uppdraget. 1.7 procent av 

bibliotekarierna och 2,9 procent av cheferna valde detta alternativ. Medborgarservice, 

teknikhjälp och mötesplats är arbetsuppgifter som framträder främst i mötesutrymmet men 

även till viss del i lärandeutrymmet eftersom besökarna till exempel får nya IT-kunskaper.  

Jag undrar hur de folkbiblioteksanställda ska veta vad som tillhör uppdraget när det gäller 

tekniska hjälpmedel eftersom det i bibliotekslagen § 7 står att folkbiblioteken ska hjälpa 

besökarna att få ökad kunskap om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning. Innebär detta att det hör till uppdraget att hjälpa besökarna att få 

tillgång till ett e-postkonto? Jag tror själv inte det med tanke på personuppgiftslagen (GDPR) 

men osäkerheten finns hos mig och säkerligen hos många fler. Det här resultatet visar att 

bibliotekarierna arbetar och hjälper besökarna i de flesta av fyrfältmodellens utrymmen 

medan assistenterna är den yrkesgrupp som får hantera de flesta ärenden som inte fullt ut 

finns med i fyrfältsmodellens utrymmen. Eftersom det är fler assistenter än övriga yrkestitlar 

som tycker att mötesplats inte hör till uppdraget tolkar jag det som att assistenterna befinner 

sig oftare i mötesutrymmet än övrig personal när det gäller oplanerade former av möten samt 

hanterar ärenden i form av medborgarservice i större utsträckning än andra yrkestitlar. 

Finns det uppgifter ni gör idag som någon annan verksamhet skulle kunna göra bättre/på ett 

annat sätt/effektivare/billigare? 

I denna fråga utmärker sig cheferna då 40 procent av dem anser att annan verksamhet kan 

utföra en del av uppgifterna vilket motsvaras av 68 procent av bibliotekarierna och 65 procent 

av assistenterna. Totalt tycker 60,7 procent av respondenterna att det finns uppgifter som 

annan verksamhet kan göra istället. De arbetsuppgifter som många av respondenterna tycker 

att annan verksamhet kan göra istället är bankärenden, myndighetsärenden och hjälp med IT- 

frågor. Dessa arbetsuppgifter framträder till viss del i lärandeutrymmet och mötesutrymmet 

men jag tycker inte modellen fullt ut rymmer dessa arbetsuppgifter. En av respondenterna 

skriver: 

Men det är väl självklart att något av det vi gör, skulle kunna göras av någon annan 

verksamhet. Att tro något annat vore förmätet. men eftersom bl.a. försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen, SJ, posten och bankerna inte har kontor i vår kommun, så måste ju folk få 

hjälp någonstans. Var är det öppet och var finns det människor att fråga? Jo, i biblioteken. 

Vilka är de största utmaningarna för att tillmötesgå besökarnas behov? 

72 procent av bibliotekarierna och 76,5 procent av assistenterna tycker att en stor utmaning är 

att besökarna har behov som inte tillhör uppdraget. Detta alternativ har endast 38,5 procent av 

cheferna valt. Bibliotekarierna (51 procent) ser också ett stort problem med språkförbistringar 

vilket 23 procent av cheferna tycker är ett problem. Endast en bibliotekschef ser en utmaning 

i otillräckligt ledarskap medan 35,3 procent av assistenterna tycker det är en utmaning. 
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Assistenterna är mer missnöjda på chefernas ledarskap än vad bibliotekarierna är. Cheferna 

ser en större utmaning i att rekrytera personal vilket 28 procent av dem har svarat. 19 procent 

av bibliotekarierna valde detta alternativ och endast 6 procent av assistenterna. På denna 

fråga framträder mötesutrymmet, lärandeutrymmet samt arbetsuppgifter som är svåra att 

placera i fyrfältsmodellen eftersom bibliotekarierna och assistenterna tycker att besökarnas 

behov är en stor utmaning. Resultat i mitt arbete visar att folkbibliotekets anställda tar på sig 

dessa uppgifter så gott de kan för att de vill hjälpa sina besökare och att detta främst sker i 

lärandeutrymmet, mötesutrymmet samt i det utrymme som jag saknar i modellen. Eftersom 

cheferna inte ser detta som en lika stor utmaning tolkar jag det som att de inte möter 

besökarna som har denna typ av behov lika ofta som övrig personal. 

När du har pass i informationsdisken vad och/eller vem avgör vilka uppgifter du ska hjälpa 

besökaren med och vilka du ska säga nej till? 

De största skillnaderna på denna fråga är tiden. 44 procent av bibliotekarierna tycker att tiden 

avgör vilket motsvaras av 23 procent hos både cheferna och assistenterna. 7,7 procent av 

cheferna svarade vet ej på frågan vilket ingen av de andra yrkestitlarna gjorde. 

När de gäller frågan om skillnader mellan yrkestitlarna och kopplingen till modellen The four 

spaces kan jag säga att de olika svar som finns mellan yrkestitlarna tolkar jag som att de 

anställda befinner sig tillsammans med besökarna i olika utrymmen, vilket jag redan varit 

inne på. Biblioteksassistenterna vars svar mest skiljer sig åt från cheferna befinner sig enligt 

mig i en situation där det är svårt att placera in deras arbetsuppgifter i ett specifikt utrymme 

som Jochumsen et al (2012) tar upp i sin modell. Även fast, som jag tidigare nämnt, 

lärandeutrymmet kan utveckla alla besökares kunskaper oavsett vilka frågor de har så saknar 

jag ett utrymme där ”medborgarservicebehoven” blir uppmärksammade. Folkbibliotekarierna 

befinner sig också i detta utrymme som jag saknar men också i lärandeutrymmet, 

inspirationsutrymmet, mötesutrymmet och skapande utrymmet när de arbetar med uppgifter 

som de anser tillhör uppdraget. Bibliotekscheferna tycker att de flesta uppgifterna hör till 

uppdraget men vilket utrymme de mest befinner sig i har jag svårt att utläsa med hjälp av 

teorin. 
 

7.1 Fortsatta diskussioner 

I detta avsnitt analyserar och diskuterar jag resultat från min webbenkät som inte har direkt 

koppling till mina forskningsfrågor. 

De fyra övergripande målen som Jochumsen et al (2012) beskriver och som folkbiblioteken 

kan stödja handlar mycket om att stärka den egna självkänslan och påverka synen på sin 

omvärld. Min studie visar att många som kommer till folkbiblioteken har stora behov av hjälp 

för att på sikt kunna inkluderas i det svenska samhället. De uppgifter som många av 

respondenterna i min studie anser ligger utanför folkbibliotekens uppdrag och som knappa 61 

procent tycker att annan verksamhet kan göra istället behöver besökarna få hjälp med för att 

stärka den egna självkänslan och möjliggöra att de känner sig som en del av det svenska 

samhället. Om inte andra verksamheter kan hjälpa användarna med detta menar några av 

respondenterna att folkbiblioteken kanske ska förtydliga att dessa uppgifter ingår i 

folkbibliotekens uppdrag. 

Det är också tydligt att de arbetsuppgifter som de folkbiblioteksanställda får lägga allt mer tid 

på och som de tycker annan verksamhet kan göra istället är bankärenden, myndighetsärenden 

som att hjälpa till att fylla i blanketter och översätta texter. Dessa göromål framträder till viss 

del i lärandeutrymmet eftersom besökarna får nya kunskaper vilket kan stärka deras 

självkänsla och leda till egenmakt samt ger dem nya erfarenheter. Det finns dock en oro 
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bland respondenterna att de ska göra något som blir fel när de hjälper till med vissa ärenden. 

Till exempel fylla i ansökningar som inte blir korrekta eftersom de inte har kompetens att 

göra dessa saker. 

Vi gör alla olika, vi är bara människor. Men det som stör oss mycket i vårt arbete och uppdrag 

är när vissa myndigheter/ skolor / banker etc. uppmanar folk att gå till biblioteken för att få alla 

sina saker lösta. Vi kan inte hjälpa till med allt. Jag kan inte sitta och hjälpa en person att söka 

banklån eller uppehållstillstånd. Tänk om något går fel? Är det mitt ansvar då? Eller 

bibliotekets? Nej, sådana ärenden måste skötas av berörda och ansvariga myndigheter / företag. 

Vi på biblioteken ska främja läsning, demokrati, gemenskap och kultur. 

Jag tolkar detta som att å ena sidan får besökarna utökade kunskaper och erfarenheter vilket 

förstärker deras självkänsla och deras syn på omvärlden vilket Jochumsen et al (2012) 

beskriver. Å andra sidan kan hjälp med till exempel ifyllnad av ansökningar skapa oro hos 

den folkbiblioteksanställde med funderingar om hen tagit fel beslut eller fyllt i ett dokument 

på ett felaktigt sätt. 

Det här problemet skriver Schwarz (2016) om. Hon ställer sig frågan om folkbiblioteken har 

blivit samhällets sista utpost. Det som finns kvar när till exempel bankkontor och andra 

samhällsinstitutioner slår igen. Hon undrar också hur biblioteksanställda ska veta var gränsen 

går när det gäller hur stort ansvar de ska ta och vilka frågor de ska säga nej till (Schwarz, 

2016). Den här osäkerheten tolkar jag som att de anställa känner sig otillräckliga. Att 

möjliggöra för besökarna att aktivt delta i de olika utrymmen som Jochumsen et al. (2012) tar 

upp i sin modell kan därmed försvåras. Respondenterna saknar tid och resurser för att hinna 

hjälpa alla varvid jag ser tendenser att de anställda blir begränsade i sin osäkerhet och på 

grund av de extra arbetsuppgifterna. Den här oron och osäkerheten kring folkbibliotekens 

uppdrag hör enligt Hansson (2012) ihop med samhällsutvecklingen. Han beskriver att 

folkbiblioteken vill hålla sig i framkant och vara snabba med att hänga med i förändringarna 

men att de inte hinner med att se konsekvenserna av sitt handlande. Osäkerheten kring 

folkbibliotekens uppdrag är med andra ord inte något nytt men Hansson (2012) skriver att 

politiker och aktiva inom bibliotekssektorn inte ska tänka så utan istället komma med förslag 

på förbättringar och förändringar. 

Jag analyserar och för en diskussion även kring Jochumsen et als (2012) skapandeutrymme. I 

detta utrymme får besökarna och de anställda möjlighet att delta i skapandet av och i 

biblioteket. Skapandet på biblioteket kan ske på lite olika sätt. Dels har besökaren möjlighet 

att genom målning, skrivkurser med mera att på olika sätt uttrycka sig. Det är också den 

aspekten av skapande som presenteras tydligast i the four spaces modellen. Dels finns ett 

skapande i besökarnas men framförallt de anställdas möjlighet att påverka och förändra 

biblioteksverksamheten. Genom att de anställda ser besökarnas behov har de enligt mig 

möjlighet att föra denna kunskap vidare till politiker så att de får förståelse för att det behövs 

resurser för att kunna tillgodose behoven. Det ena skapandet utesluter inte det andra. Genom 

det artistiska skapandet kan besökaren ge uttryck för vilka behov hen har. På så vis blir 

besökarna delaktiga i att tillsammans med de anställda skapa ett nytt bibliotek. 

En av respondenterna skriver att hen gärna hjälper besökarna med uppgifter som ligger 

utanför folkbibliotekens uppdrag men att de idag inte har resurser i form av vare sig personal, 

pengar och kunskap för att kunna göra det på ett effektivt och bra sätt. Jochumsen et al. 

(2012) berör inte dessa typer av behov uttryckligen i sin modell men modellens mål är till för 

att klara av vardagliga problem och för att hitta lösningar på praktiska problem vilket ändå de 

nya arbetsuppgifterna med medborgarserviceärenden innebär.  
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För att de anställda ska kunna hinna hjälpa besökarna med denna typ av ärenden ser jag 

tendenser att biblioteken kan behöva samarbetsparternas. Det har också några av 

respondenterna varit inne på. En av respondenterna som är bibliotekarie visar hur de har gjort 

på hens bibliotek för att avlasta bibliotekspersonalen 

Vi hade förut mycket att göra med att hjälpa nya svenskar med allt möjligt, från att tolka brev 

från myndigheter till att köpa skor. Sedan inrättade kommunen en särskild tjänst som gjorde 

detta. Eftersom de ansvariga hade bättre kunskaper och kontakter och hade mer öppet blev detta 

bättre för besökarna; vi ägnar oss nu enbart att hjälpa till med dels studier, dels litteratur på 

andra språk än svenska, där vi har resurser och kunskaper. 

I ovanstående respondents kommun har de åtgärdat problemet med utökade uppgifter som de 

anser ligger utanför bibliotekets uppdrag genom att inrätta en särskild tjänst i kommunen. Var 

denna tjänst är placerad framkommer inte. Ett flertal av respondenterna skriver i enkäten att 

det är till folkbiblioteken allmänheten kommer eftersom det är enda stället som har öppet för 

alla och där de får hjälp. Två av respondenterna skriver också att eftersom besökarna kommer 

till biblioteken kanske andra verksamheter ska placera sig på folkbiblioteken för att nå sina 

kunder. I lösningen här ovan tror jag att personalen säkerligen får en positiv känsla och 

utifrån Jochumsen et als (2012) övergripande mål kan känna sig mer engagerade, delaktiga 

och får mer tid att komma på nya idéer och skapa en bra biblioteksverksamhet. 

Schwarz (2016) berör behovet av samarbetspartners när hon förklarar att när personalen 

känner att de inte räcker till för att tillmötesgå besökarnas behov skapas en känsla av oro 

Även studier av Hansson (2012), Michnik (2018) och Michnik, Eriksson & Nordeborg 

(2012) beskriver att det ibland kan vara svårt för bibliotekspersonalen att prioritera när de 

inte har tillräckliga kunskaper och resurser. Respondenterna i uppsatsen anser att 

myndigheter som försäkringskassan och banker ska ta sitt ansvar och inte hänvisa kunderna 

till biblioteken när de exempelvis vill skriva ut kontoutdrag. 

Enligt Jochumsen et al. (2012) påverkas inspirationsutrymmet och lärandeutrymmet som jag 

tidigare nämnt av samhällsförändringar. Jag anar tendenser att även mötesutrymmet påverkas 

av samhällsförändringarna. Dagens mångkulturella samhälle med många olika nationaliteter 

träffas som Jochumsen et al (2012) skriver i planerade eller oplanerade former. 

Mötesutrymmet kan föra människor närmare varandra och skapa möjligheter till kontakter 

med olika grupper i samhället. Detta kan enligt mig möjliggöras genom språkcaféer och olika 

typer av arrangemang. Arrangemangen och möjligheten att föra människor närmare varandra 

kan ses i både mötesutrymmet, lärandeutrymmet och skapandeutrymmet. Modellen synliggör 

dock att det blir svårt att stödja möjligheterna till engagemang (engagement), 

nytänkande(innovation) och egenmakt (empowerment) eftersom folkbibliotekens anställda 

inte kan möta allmänhetens behov på ett fullt tillfredställande sätt när det inte finns tillräcklig 

kompetens för att möta deras behov samt otillräckliga resurser. 
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7.2  Reflektioner 
 

Teorin har enligt mig vissa begränsningar. Modellen kan vara svår att använda vid analys 

fullt ut då de olika utrymmena flyter in i varandra. Detta tar även Jochumsen et al, (2012) upp 

vid beskrivningen av modellen. Att olika utrymmen går in i varandra och att det ska vara så 

eftersom det är så biblioteksverksamheten ser ut. Det kan också ibland vara svårt att se vilka 

mål som utrymmena stödjer eftersom de flesta målen finns med i olika stor grad i utrymmena. 

Även fast Jochumsen et al. (2012) skriver att modellen tar hänsyn till samhällsförändringar 

och att folkbiblioteket behöver sättas i relation till nya samhällsutmaningar finns det vissa 

bitar jag saknar. Författarna skriver också att det behövs nya sätt att se på bibliotekets 

framtida utvecklingsmöjligheter. Det har jag tagit fasta på och kan hålla med om att modellen 

har uppmärksammat mig på vilka områden och ”utrymmen” som behöver förbättras. 

Jag tycker inte modellen riktigt klarar av att fånga upp folkbibliotekens utvidgade uppdrag. 

Jag saknar ett utrymme som verkligen utgår ifrån många av låntagarnas behov. Det skulle 

kunna vara ett medborgarserviceutrymme där besökaren får hjälp med saker som många 

myndigheter idag inte tar ansvar för. I detta utrymme hjälper bibliotekspersonalen låntagare 

med olika myndighetsärenden och översättningar. Besökarna får i detta rum också hjälp med 

bankärenden och att fylla i blanketter så att de får möjlighet att inkluderas i det svenska 

samhället. Genom denna kunskap kan besökarna uppnå alla fyra övergripande målen i 

modellen. De får nya kunskaper och erfarenheter, deras behov har skapat en förändring på 

biblioteket vilket gör att de kan känna engagemang och nyskapande. 
 

8 Slutsats 

Vad tycker studiens folkbiblioteksanställda att deras uppdrag i samhället borde 

respektive inte borde vara? 

 

Informations, kunskaps- och kulturförmedlande uppdrag samt läsfrämjande och verka för 

demokratin är uppdrag som respondenterna tycker att folkbiblioteken ska ha. Det är med 

andra ord de mer traditionella folkbiblioteksgöromålen som respondenterna vill förmedla till 

sina besökare. Enligt modellen The four spaces kan folkbiblioteken erbjuda dessa tjänster 

mer eller mindre i alla utrymmen. De uppgifter som folkbibliotekens anställa tycker ligger 

utanför uppdraget är främst medborgarserviceärenden, tillhandahållande av annat än medier 

och språkhjälp. Trots att respondenterna inte tycker att medborgaservice hör till 

folkbibliotekens uppdrag ser de ett behov av denna typ av tjänst hos besökarna. Enligt min 

analys med hjälp av Jochumsen et al (2012) och deras modell ser jag möjligheter för dessa 

besökare att få sina behov tillfredsställda i flera av utrymmena men inte fullt ut. De 

utrymmen som delvis framträder vid dessa typer av arbetsuppgifter är lärandeutrymmet och 

mötesutrymmet. Det som kan påverka möjligheten till hjälp beror också på hur mycket tid 

och resurser personalen har. 

 

I vilken utsträckning utförs dagliga arbetsuppgifter som anses ligga utanför 

folkbibliotekens uppdrag? 

 

Resultatet på den här frågan var som jag nämnde i diskussionen spretigt men visar att de 

flesta av respondenterna tycker att det finns uppgifter de gör idag som ligger utanför 

uppdraget och att detta tar tid från de traditionella göromålen. Respondenternas svar varierar 

mellan att de tycker att alltifrån 5-80 procent av de dagliga arbetsuppgifterna ligger utanför 

folkbibliotekens uppdrag men de flesta anställda svarade att 10-25 procent av göromålen 

anses ligga utanför uppdragen. Jag tolkar detta som att majoriteten av personalen arbetar i 
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lärandeutrymmet och mötesplatsutrymmet samt arbetar med uppgifter som är svåra att 

placera in i fyrfälltsmodellen 10-25 procent av sin arbetsdag. Med detta menar jag att 

lärandeutrymmet och mötesplatsutrymmet är de utrymmen där de traditionella göromålen 

som informations- och kunskapsförmedling samt läsfrämjande uppdrag tar sig uttryck. 

Övriga uppgifter som fylla i blanketter, översätta texter samt hjälpa till med frågor som anses 

ligga utanför uppdraget är svåra att placera i fyrfältsmodellen. Detta skulle kunna ses som en 

tendens att besökarna inte får den tid till hjälp som de behöver samt att de anställda känner 

sig otillräckliga och blir begränsade i att uppfylla The four spaces modellens övergripande 

mål: engagemang, egenmakt, delaktighet och möjlighet att få nya erfarenheter. Jag menar 

inte att besökarna inte får hjälp. Min studie visar att personalen på folkbiblioteken verkligen 

vill hjälpa alla. Det jag menar är att möjligheten till att få den hjälp de behöver påverkas av 

extra uppgifterna som personalen idag inte har tillräckliga resurser till för att klara av. 

Möjligheten finns att tillmötesgå de flesta besökares behov vilket jag har fått förståelse för 

genom analys mot modellen The four spaces men att tid och resurser är avgörande för hur 

mycket hjälp de kan få. 

 

Hur tydliga är folkbibliotekens riktlinjer när det gäller vilka arbetsuppgifter de ska 

utföra och vilka de ska säga nej till? 

 

Respondenterna visar en osäkerhet kring vilka uppgifter de ska göra men framförallt är de 

osäkra när det gäller i vilka situationer de ska säga nej. Både tidigare forskning, 

respondenternas svar och min analys med hjälp av modellen The four spaces visar att 

osäkerheten kring uppdraget och arbetet påverkar både personal och besökare vilket gör att 

det blir svårt att uppnå de fyra övergripande målen i Jochumsen et als (2012) modell. Detta 

eftersom de anställda själva får avgöra vad de ska hjälpa till med och när de ska säga nej. 

Behovet av tydligare riktlinjer kring vad personalen ska utföra för uppgifter behöver 

förtydligas enligt tidigare forskning och mina respondenter. 

 

Finns det några skillnader mellan hur folkbibliotekens förekommande tjänstetitlar ser 

på sitt uppdrag och sina arbetsuppgifter? Hur ser i så fall dessa skillnader ut? 

 

De största skillnaderna mellan yrkestitlarna är bibliotekscheferna. De tenderar att i mindre 

utsträckning se att folkbiblioteken har uppgifter som ligger utanför folkbibliotekens uppdrag. 

Det är också betydligt färre bibliotekschefer som tycker att medborgarservice inte hör till 

biblioteksuppdraget än övriga yrkestitlar. De ser inte heller att tillmötesgå besökarnas behov 

är en lika stor utmaning som bibliotekarier och assistenter tycker. Skillnaderna mellan 

bibliotekscheferna och assistenternas svar är också större än skillnaderna mellan 

bibliotekscheferna och folkbibliotekariernas svar. Min tolkning från empirin är att det finns 

tendenser som visar att de olika yrkestitlarna befinner sig olika mycket i de fyra utrymmena i 

fyrfältsmodellen The four spaces. Med detta menar jag att det är av avgörande betydelse 

vilka besökare de anställda träffar och vilka behov av hjälp de har. Assistenterna tenderar att 

arbeta mest i mötes och lärandeutrymmet samt med arbetsuppgifter som är svåra att placera i 

något av utrymmena. Bibliotekarierna tenderar att i större utsträckning hantera ärenden i alla 

fyra utrymmen men att även de får arbeta utanför utrymmena när det gäller frågor som mer är 

av medborgarservicekaraktär. 
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8.1 Slutkommentarer 
 

När jag analyserar gentemot The four spaces modellen kan jag konstatera att de övergripande 

målen kan uppfyllas men inte fullt ut eftersom modellen inte klarar av att fånga upp 

bibliotekets utvidgade uppdrag. Flera av de arbetsuppgifter som respondenterna anser inte ska 

utföras av folkbibliotekspersonal är många gånger svåra att placera inom ramen för 

fyrfältsmodellen och de kan därmed sägas ligga utanför modellen. I lärandeutrymmet, 

inspirationsutrymmet och mötesutrymmet kan dock besökarna genom ett samspel och stöd från 

bibliotekarierna få hjälp, nya kunskaper och på så vis en starkare självkänsla och en större 

förståelse för den omvärld de befinner sig i. Genom att använda modellen har jag fått förståelse 

för att vissa av yrkestitlarna passar in i alla utrymmen medan andra passar in i några av dem. 

Den har också gett mig förståelse för att folkbibliotekens anställa och deras besökare har olika 

förutsättningar i de fyra utrymmena  och att de därmed även har olika förutsättningar att 

uppfylla de övergripande målen, delaktighet, engagemang, egenmakt och erfarenheter. 

 

De arbetsuppgifter folkbibliotekens anställda tycker att folkbiblioteken ska ha framträder i 

alla utrymmen men främst i lärande, inspiration och mötesutrymmet. De arbetsuppgifter som 

folkbibliotekens anställda inte tycker tillhör uppdraget är svårplacerade. Jag saknar ett 

utrymme där dessa arbetsuppgifter tydligare kunde placeras. Lärandeutrymmet framträder till 

viss del eftersom besökarna när de får hjälp får nyvunna kunskaper. Detta innebär att även 

inspirationsutrymmet och mötesutrymmet till viss del framträder eftersom lärande i sin tur 

kan leda till att besökarna uppmanas att prova saker och på så vis utvecklar sitt sätt att se på 

omgivningen. När det gäller frågan om i vilken utsträckning dagliga arbetsuppgifter utförs 

som anses ligga utanför folkbibliotekens uppdrag är de fyra övergripande målen mest 

framträdande på så vis att möjligheten att uppnå dem begränsas när de extra 

arbetsuppgifterna tar så mycket tid från personalen. 

De skillnader som finns mellan folkbibliotekens förekommande yrkestitlar visar att 

assistenterna tenderar att befinna sig mer i mötesutrymmet samt arbetar med arbetsuppgifter 

som är svåra att placera i något av fyrfältsmodellens utrymmen mer ofta än de andra 

yrkestitlarna. Detta menar jag eftersom assistenterna i större utsträckning än bibliotekarierna 

och cheferna tycker att medborgarserviceärenden, bibliotek som mötesplats samt hjälp med 

teknik inte ska höra till uppdraget. 

 

Jag anser mig ha svarat på mina forskningsfrågor och utifrån dem uppfyllt syftet med 

uppsatsen. Detta eftersom jag har fått förståelse för hur folkbiblioteksanställda ger 

uttryck för folkbibliotekens uppdrag och arbetsuppgifter. 

 
8.1 Fortsatt forskning 

 
Att folkbiblioteken är viktiga för befolkningen i det svenska samhället visar inte minst 

resultatet av detta arbete. Det har också framkommit att människor har behov som ligger 

utanför folkbibliotekens uppdrag och att det syns på biblioteken runt om i hela Sverige. Det 

är därför viktigt att det fortsätter forskas kring folkbibliotekens uppdrag i samhället. Denna 

kunskap har betydelse för hela samhället, politikerna, besökarna på biblioteken och 

personalen. Det vore också intressant att studera hur folkbibliotekens arbetsuppgifter ser ut i 

de kommuner där många nyanlända bor eftersom resultat i denna uppsats visar att 

folkbiblioteken får bistå med att fylla i blanketter från migrationsverket och 

försäkringskassan. Jag tycker mig ha fått positiv respons från de respondenter som deltagit i 

min undersökning. Flera av dem har kommenterat att det är ett viktigt ämne och att jag berör 

ett aktuellt problem inom de svenska folkbiblioteken. 
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Det skulle också vara intressant att undersöka om det finns ett behov av att biblioteksplan och 

bibliotekslag får tydligare riktlinjer eftersom det framkommer både i studier i Danmark och 

Sverige att riktlinjerna inte stämmer med hur verkligheten på många folkbibliotek idag ser ut. 

Det jag har tänk på under arbetets gång är att mina öppna frågor har gett mig många 

intressanta svar. Det märks att ämnet berör och det vore därmed spännande om någon ville 

göra en liknande undersökning men med en kvalitativ metod genom intervjuer. 

Folkbibliotekarierna behöver enligt mig komma till tals och jag hoppas det sker en förändring 

så att uppdragen tydliggörs vilket enbart kan vara positivt för hela det svenska samhället. 
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Bilaga 1, Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Kerstin Carlsson och jag går sista terminen på bibliotekarieprogrammet på 

Högskolan i Borås. Just nu skriver jag min kandidatuppsats som handlar om bibliotekens roll 

i samhället. Forskning visar att det finns indikationer på att folkbibliotekens uppdrag har 

förändrats och blivit mer otydliga i takt med samhällsförändringarna. 

Syftet med studien är att ta reda på vilket uppdrag du tycker att folkbiblioteken borde ha samt 

vilka uppgifter du idag gör som du anser ligger utanför folkbibliotekens uppdrag. 

För att undersöka detta vore jag mycket tacksam om du vill svara på denna webbenkät. 

Enkäten består av 15 frågor och tar 5-10 minuter att besvara. För studiens kvalitet är det 

mycket viktigt att svarsfrekvensen blir så hög som möjligt. Jag vore därför tacksam om just 

du skulle kunna besvara enkätens frågor. Du är helt anonym och svaren kommer behandlas 

konfidentiellt. 

Klicka på länken här nedan så kommer du till enkäten. Sista svarsdatum är 19/11 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Kerstin Carlsson 
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Bilaga 2, Enkätmallen 

 
1. Vilken tjänstetitel har du? 

 Bibliotekarie

 Biblioteksassistent

 Bibliotekspedagog

 Bibliotekschef

 Annan tjänstetitel (beskriv vilken)

 
 

2. Hur många invånare har kommunen där du arbetar? 

 Mindre än 10 000

 10 000-25 000

 25 100-50 000

 50 100-75 000

 75 100-100 000

 100 100-150 000

 150 100- 200 000

 Mer än 200 000

 
 

3. Hur skulle du beskriva folkbibliotekens roll i samhället idag med ett ord? 

 
 

4. Vilken roll/ vilket uppdrag VILL DU att folkbiblioteken ska ha? Tänk utifrån vad du vill 

och inte vad biblioteksplan, bibliotekslag säger samt ej heller utifrån vilka resurser ni har att 

tillgå. Du kan välja flera svarsalternativ. 

 Informations- och kunskapsförmedlande uppdrag

 Medborgarservice ( T ex kontakt med myndigheter, hjälpa till att fylla i blanketter och betala 

räkningar)

 Demokratiskt uppdrag

 Prioritera minoritetsgrupper

 Språkhjälp ( T ex översättning och tolkning)

 Sociala funktioner ( finnas till hands för utsatta personer och/eller ungdomar, social 

mötesplats)

 Läsfrämjande uppdrag

 Kulturförmedlande uppdrag

 Teknikhjälp ( T ex ladda ner appar, hjälpa till med utskrifter och kopiering)

 Prioritera de med särskilda behov

 Pedagogiskt uppdrag ( T ex läxhjälp och kurser)

 Tillhandahållare av annat än medier ( T ex , paraply, promenadstavar, verktyg, pussel)

 Annat uppdrag (beskriv vilket)

 
 

5. Vilken roll/vilket uppdrag anser du att folkbiblioteket INTE borde ha? Markera utifrån vad 

DU tycker och inte utifrån biblioteksplan, bibliotekslag och bibliotekets resurser. Du kan 

välja flera svarsalternativ. 
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 Mötesplats för alla

 Medborgarsevice ( T ex kontakt med myndigheter, hjälpa till att fylla i blanketter och betala 

räkningar)

 Språkhjälp ( T ex översättning och tolkning)

 Hjälpa till med att hitta information på Internet

 Prioritera minoritetsgrupper

 Sociala funktioner (Finnas till hands för utsatta personer och ungdomar, social mötesplats)

 Teknikhjälp ( T ex ladda ner appar, hjälpa till med utskrifter och kopiering)

 Prioritera de med särskilda behov

 Pedagogiskt uppdrag ( T ex läxhjälp och kurser)

 Tillhandahållare av annat än medier ( T ex , paraply, promenadstavar, verktyg, pussel)

 Annan uppgift (beskriv uppgift)

 
 

6. Hur stor andel av folkbibliotekets göromål utgörs idag av uppgifter du anser ligger utanför 

ert uppdrag? 

 100%

 80%

 60%

 50%

 40%

 30%

 25%

 10%

 5%

 0%

 
 

7. Finns det uppgifter ni gör idag som någon annan verksamhet skulle kunna göra bättre/på 

ett annat sätt/effektivare/billigare? 

 Ja

 Nej

 Vet ej

 
 

8. Om du svarade ja på fråga 7 vilken verksamhet och vilka uppgifter kan den verksamheten 

göra istället för folkbiblioteken? 

 
 

9. Vilka är de största utmaningarna för att tillmötesgå besökarnas behov? Du kan välja flera 

svarsalernativ. 

 Otillräckliga resurser

 Otillräckliga lokaler

 Språkförbistringar

 Otillräckligt ledarskap från chefer

 Tidsbrist

 Personalens kompetens

 Svårt att rekrytera personal
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 Svårt att behålla personal

 Besökarna har behov som inte tillhör bibliotekets uppdrag

 Annan utmaning (beskriv vilken)

 
 

10. Har ert bibliotek några riktlinjer förutom bibliotekslag och den kommunala 

biblioteksplanen om vilka arbetsuppgifter som ingår i ert uppdrag? 

 Ja

 Nej

 Vet ej

 
 

11. Om ja på fråga 10, vilka riktlinjer har ni förutom bibliotekslag och biblioteksplan? 

 Lokala riktlinjer

 Policydokument

 Chefsbeslut

 Annan riktlinje (beskriv vilken)

 
 

12. Hur tydliga är folkbibliotekets riktlinjer när det gäller vilka arbetsuppgifter som ingår i ert 

uppdrag? 

 Mycket tydliga

 Tydliga

 Ganska tydliga

 Otydliga

 Mycket otydliga

 Riktlinjer saknas

 
 

13. Hur tydliga är folkbibliotekets riktlinjer när det gäller vilka arbetsuppgifter som INTE 

ingår i ert uppdrag? 

 Mycket tydliga

 Tydliga

 Ganska tydliga

 Otydliga

 Mycket otydliga

 Riktlinjer saknas

 
 

14. När du har pass i informationsdisken, vad och/eller vem avgör vilka uppgifter du ska 

hjälpa besökaren med och vilka uppgifter du ska säga nej till? Välj de två svarsalternativ du 

tycker stämmer bäst. 

 Rutiner

 Riktlinjer

 Chefen

 Tiden

 Jag avgör själv från fall till fall



60  

 Tradition/vi har alltid gjort så

 Vet ej

 Annat, förklara vem/vad

 

 

15.  Finns det något du vill tillägga som kan vara av intresse för min studie? 


