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Abstrakt 
The aim of this bachelor’s thesis is to examine how librarians reflect on their own 

learning in their workplace, with a focus on digitization. The purpose is to get an 

improved understanding about how librarians feel about the need for constant 

development, both at an individual and organizational level, how, when and why they 

learn, and in what situations. The study was conducted using a qualitative approach with 

the data being collected through seven interviews with librarians working in public 

libraries in southern Sweden. To analyze the data, and also as a theoretical basis, the 

authors used a combination of previous research and learning theories developed by 

Knud Illeris. The study shows that the librarians have a positive attitude toward 

digitization of the libraries, that they view competence development like a natural part 

of their profession, that some personality traits, mainly flexibility and curiosity, are key 

for a successful personal development, that more time reserved for more formal 

education is needed on the libraries and that most of their development is occurs by 

informal learning in collaboration with their colleagues and library patrons. The authors 

hope that the results from this study can be used as a sort of guidance for library 

managers when is comes to making decisions concerning development on their library. 
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arbetslivet, Illeris  
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1 Inledning och bakgrund 
Vår värld är i ständig förändring. Jobb försvinner och skapas, kunskaper och 

kompetenser går från att nödvändiga till att vara oviktiga eller överflödiga. Ingen 

människa, inga företag eller verksamheter är beskonade från denna förändring, och detta 

inbegriper så även biblioteken. Laal och Salamati (2012, sid. 1) skriver att människor 

som lever på 2000-talet behöver ta del i ett livslångt lärande. Vi behöver kontinuerligt 

hålla våra färdigheter ajour så att vi har en skärpa i allt vi gör, detta för att inte bli 

ifrånsprungna av förändringar som sker hemma, på arbetet eller i samhället i stort.  

 

Det må låta ödesmättat, men det är icke desto mindre sant. Det är att anpassa sig eller att 

stå där med kompetenser och kunskaper som saknar relevans i en ny verklighet. De 

största förändringarna på biblioteken sedan 90-talet har förmodligen varit de som har 

med digitaliseringen/datoriseringen att göra. Den teknologiska explosionen som har 

skett de senaste årtiondena har förändrat hur människor lever sina liv, och denna 

förändring avspeglar även sig på biblioteken (Spacey, Goulding & Murray, 2003, sid. 

61; Partridge, Lee & Munro, 2010).  

 

De tryckta böckerna och tidningarna konkurrerar idag med ett ökande antal digitala verk 

och verktyg, såsom e-böcker och surfplattor, om låntagarnas uppmärksamhet. 

Undersökningar visar också att låntagarna inte bara förväntar sig att kunna låna dessa 

nya artefakter i bibliotekets bestånd, de förväntar sig även att bibliotekarierna har goda 

kunskaper i hur tekniken fungerar. Även arbetsgivarna förväntar sig numera vissa IT-

kunskaper hos bibliotekarier (Tzoc & Millard, 2011, sid. 13-15). De som idag utbildar 

sig till bibliotekarier är ofta personer som har goda kunskaper om IT eftersom att de i 

princip har vuxit upp med den sortens teknik. Utbildningen i sig har även kommit att 

anpassas efter den teknologiska utvecklingen i samhället och på biblioteken (Edegbo, 

2011; Singh & Shahid, 2010).  

 

Men hur ska då kompetensutecklingen hos de som redan befinner sig inom 

bibliotekarieyrket utformas så att den blir framgångsrik? Om biblioteken inte lyckas 

med fortbildningen av redan yrkesaktiva bibliotekarier så riskerar yrkesgruppen att bli 

splittrad, där kompetenserna skiljer sig åt på ett negativt sätt, både på verksamhetsplanet 

som på ett personligt plan då en anställd känner sig ifrånsprungen av utvecklingen 

(Spacey et al., 2003:65). Det är därför av stor vikt att undersöka hur bibliotekschefer kan 

utforma sin verksamhet för att kompetensutveckla sin personal, och dessutom undersöka 

vilka faktorer på individnivå som möjliggör för ett framgångsrikt 

kompetensutvecklande. 

 

Författarna har i denna undersökning utgått ifrån teorier om lärande utvecklade av Knud 

Illeris. Illeris är en dansk professor med en doktorsgrad i psykologisk forskning som är 

anställd vid Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse som specialiserat sig på 

lärande. När många andra teorier om lärande endast utforskar lärandeprocessen ur ett 

visst perspektiv (exempelvis ett individ- eller samhällsperspektiv) så tar Illeris teorier ett 

helhetsgrepp genom att försöka förklara hur allt lärande sker i en samhällelig kontext. 

Kontentan av teorin blir att allt lärande är påverkat av faktorer såsom erfarenheter, 

arbetsplatsorganisation och kultur. Lärande är ingen isolerad process, utan sker i ett 

samspel med omvärlden. Denna syn på lärande har påverkat hur författarna formulerat 

undersökningen frågeställningar och intervjufrågor, men även hur analysen ser ut. 

http://edu.au.dk/
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1.1 Problemformulering 
Som redan har tagits upp i inledningen av den här uppsatsen så är det viktigt för 

bibliotekarier att fortbilda sig inom sitt verksamma arbetsliv, detta för att fortsatt vara 

rustad för nya kravbilder från arbetsgivare såväl som låntagare. Precis som 

digitaliseringen har förändrat samhället i stort så har den medfört förändringar på 

biblioteket, den har förändrat vad för arbetsuppgifter en bibliotekarie har samt hur de 

gamla uppgifterna ser ut. Studier (se exempelvis Wise, Henninger och Kennan, 2011) 

har visat att jobbannonser för bibliotekarietjänster har kommit att efterfråga mer och 

mer IT-kunskaper från de arbetssökande, därav fokuseringen på digitalisering i denna 

undersökning, Det har bedrivits en del forskning om folkbibliotekarier och deras 

anpassning till ny teknik (se till exempel Spacey et al., 2003).  

 

Bibliotekarieyrket är ett serviceyrke, och det är i viss mån viktigt att den enskilda 

bibliotekarien anpassar sig efter vad biblioteksanvändarnas krav, detta för att vara 

fortsatt relevant, men även för sin egen hälsas skull. Forskning har visat att 

förändringar, särskilt tekniska sådana, kan leda till ångest och andra obehag 

(Melchionda, 2007, sid. 125), och detta gör det än mer angeläget att finna strategier för 

att göra förändringsprocessen så smärtfri som möjligt för de som påverkas. Man skulle 

även kunna säga att det är den enskilda anställdes skyldighet gentemot professionen att 

göra allt i sin makt att bidra till en positiv bild av yrket, vilket även betonas i The 

International Federation of Library Associations and Institutions etiska riktlinjer för 

bibliotekarier (IFLA, 2012). För att möjliggöra för bibliotekarierna att lyckas med sin 

anpassning och livslånga lärande behöver de dock ha de rätta verktygen, och detta är, i 

författarnas tycke, bibliotekschefens eller ansvariga kulturpolitikers ansvar att 

tillhandahålla. Resultatet av vår undersökning ska ses som tips på hur en 

biblioteketschef kan underlätta lärandet för sina anställda och skapa en positiv 

lärandemiljö. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
1.2.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att, utifrån de intervjuade personernas egna historier, nå 

en större förståelse i hur bibliotekarier ser på sitt eget lärande och hur organisatoriska 

strategier för ett livslångt lärande kan se ut, med ett särskilt fokus på digitalisering.  

 

 
1.2.2 Frågeställningar (frågeställningarnas relation till resultatredovisning och analys) 

Vilka kunskaper och kompetenser anser bibliotekarierna är nödvändiga för 

folkbibliotekarier i dagens alltmer digitaliserade samhälle? 

Hur anser bibliotekarierna att en positiv lärandekultur skapas internt inom 

organisationen? 

Hur gör bibliotekarierna själva för att utveckla kompetenser? 

Vad är viktigt för att lärandet inom arbetslivet ska fungera? 

Hur ser bibliotekarierna på utvecklingen som digitaliseringen har inneburit? 

 

 

1.3 Avgränsningar 
Författarna har i undersökningen valt att enbart intervjua bibliotekarier som är 

verksamma på folkbibliotek. Anledningen till denna avgränsning är att exempelvis 

folkbibliotek och universitetsbibliotek har olika uppgifter och skillnader i 

användargrupper, och att den begränsade tiden som författarna hade till handa inte var 
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tillräcklig för att hinna göra så många intervjuer på olika typer av bibliotek att en 

givande jämförelse skulle kunna göras. På grund av den begränsade antal intervjuer som 

ligger till grund till analysen så har författarna inga generaliseringsanspråk. På grund av 

uppsatsens natur med begränsad tid och sidantal så har författarna valt att lägga fokus på 

just bibliotekariernas kompetens och lärande när det kommer till digitaliseringen. Som 

tidigare nämnts så är fokuset på just digitalisering motiverat av hur utvecklingen har sett 

ut de senaste 10-15 åren, och att IT-kunskaper har kommit att bli mer och mer 

efterfrågat av arbetsgivarna. 

 

 

1.4 Begrepp 
Här redogörs det för en del begrepp som används mer eller mindre frekvent i 

undersökningen. Detta gör vi för att visa vilken förståelse just vi har av dessa begrepp. 

 

 
1.4.1 Livslångt lärande 

Ellström (1996, sid. 1) beskriver begreppet livslångt lärande så här: 

 
Tanken om livslångt lärande vilar på åtminstone två principer. För det första att 

individens lärande inte är avslutat i ungdomsåren, utan fortgår och bör fortgå under 

hela livet. För det andra att lärandet inte sker enbart eller kanske ens främst inom 

ramen för olika typer av formell utbildning, utan även i arbetslivet och i vardagen (den 

senare typen av lärande kallas ofta informellt lärande eller, helt enkelt, 

vardagslärande). 

 

Europaparlamentet har definierat åtta nyckelkompetenser som är grundläggande för alla 

individer i ett kunskapssamhälle. Nyckelkompetenserna ska “[ge] ökat värde för 

arbetsmarknaden, den sociala sammanhållningen och ett aktivt medborgarskap genom 

att erbjuda flexibilitet och anpassningsförmåga, tillfredsställelse och motivation.” (Eur-

Lex, 2011).Tre av de åtta nyckelkompetenserna kan sägas ha särskild betydelse för den 

sorts lärande som vi är ute efter att undersöka och beskriva, dessa är: digital komptens 

(säker och kritisk använding av IKT), lära att lära (förmåga att fullfölja och organisera 

eget lärande), och initiativförmåga (förmågan att omvandla idéer till handling). 

 

 
1.4.2 Digitalisering 

Termen digitalisering kan sägas ha två betydelser i det svenska språket, dessa är: 

processen att omvandla någon form av information till binär kod (denna form av 

digitalisering kan kallas för informationsdigitalisering) och den andra är digitalisering 

som en process inom en verksamhet eller ett samhälle. I den här uppsatsen används den 

sistnämnda betydelsen av termen digitalisering: samhällelig digitalisering som är “en 

samhälls- och människoomvälvande process som blir allt svårare att över huvud taget 

särskilja från någon del av livet” och som “innebär att individer och organisationer kan 

kommunicera och utbyta information med andra människor, organisationer och sin 

omgivning på ett helt nytt sätt”(SOU, 2014, sid. 28-29). 

 

 
1.4.3 Lärande, kunskap, kompetens och färdighet 

Tre av de viktigaste begreppen i den här uppsatsen är lärande, kunskap och kompetens. 

Här kommer definitioner av begreppen som används i undersökningen att presenteras. 
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Lärande 

Lärande är ett begrepp som det finns ett antal olika definitioner av. I denna 

undersökning så använder författarna sig av den av Illeris (2015, sid. 18) uppställda 

definitionen som fastslår att lärande “är varje process som hos levande organismer leder 

till en varaktig kapacitetsförändring, som inte bara beror på glömska, biologisk mognad 

eller åldrande”. Denna definition poängterar att lärandet leder till en varaktig förändring 

hos organismen. Den tillfälligt memorerade kunskapen som kan förekomma vid 

inlärning av glosor ryms därför inte inom denna definition. 

 

Kompetens 

Kompetens är ett begrepp med många olika definitioner. I vardagligt tal så menar man 

ofta med kompetens en individs förmåga att handla på ett adekvat sätt i en viss situation. 

Illeris lyfter fram Jörgensens definition av kompetens, som är författarna av denna 

undersöknings förståelse av begreppet: 

 
’’Kompetensbegreppet hänvisar … till att en person är kvalificerad i en bredare 

mening. Det handlar inte bara om att personen behärskar ett fackområde, utan också 

om att personen kan använda denna fackkunskap – och men än så: använda den i 

förhållanden till de krav som ligger i en situation, som kanske till och med är osäker 

och oförutsägbar. Därmed ingår också i en kompetens personens värderingar och 

attityder – och förmåga att utnyttja en betydande del av sina mer personliga 

förutsättningar’’ (Citerad i Illeris, 2007, sid. 160). 

 

Kompetens kan med andra ses som förmågan att tillämpa kunskap praktiskt på ett 

adekvat sätt i en viss situation. Kompetens innefattar även individens värderingar och 

attityder, vilket särskiljer det från begreppet kunskap. För att ta ett exempel: en person 

kan ha teoretisk kunskap om hur hen ska bemöta en låntagare (kroppsspråk, tonfall 

osv.), men om hen saknar social kompetens så kommer mötet inte att gå så bra som det 

är tänkt. 

 

 

Kunskap 

Kunskap kan definieras som information, förståelse eller en färdighet som individen 

tillskansar sig genom erfarenhet eller utbildning (Merriam-Webster, u-å.). Kunskap är 

alltså en produkt av lärande. Exempel på kunskap kan vara faktauppgifter, regler och 

begreppsdefinitioner. 

 

Färdighet 

Färdighet innebär praktisk kunskap, alltså en kunskap om hur man utför en handling 

rent fysiskt, till skillnad om teoretisk kunskap. 

 

 
1.4.4 Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling definieras av Ellström och Kock (2008, sid. 7) som de olika 

åtgärder som kan användas för att påverka tillgängligheten av kompetens på den interna 

arbetsmarknaden (hos en individuell anställd, en grupp anställda, eller en hel 
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personalgrupp). Dessa olika åtgärder kan till exempel vara anställningar och 

befordringar, personalrörlighet, utbildning av personal (internt eller externt), planerade 

ändringar av arbetsuppgifter eller arbetsorganisationen. Dessa åtgärder ska syfta till att 

höja komptensen hos såväl den enskilde anställde som organisationen i sin helhet. 

Denna definition ger en bra bild över vilka åtgärder som kan vidtas för att utveckla 

kompetenser på individ- och organisationsnivå. Kompetensutveckling ska ses som en 

typ av lärande som ses i relation till en viss arbetsuppgift eller arbetssituation. Inom 

forskningen så används begreppen lärande i arbetslivet och kompetensutveckling 

synonymt, och kommer att göras så även i denna undersökning. 

 

 
1.4.5 Formellt och informellt lärande 

I undersökningen förekommer begreppen formell- respektive informellt lärande. OECD 

(u.å.) gör den här åtskillnaden mellan begreppen: 

 Formellt lärande är alltid organiserat och strukturerat, och har vissa mål för 

lärandet. Från den lärandes sida så är formellt lärande alltid avsiktligt och målet 

är att tillskansa sig kunskaper, en färdighet eller en kompetens. Formellt lärande 

kan till exempel vara det som förekommer inom skolan eller på ett 

utbildningstillfälle anordnat av en arbetsgivare. Formellt lärande är med andra 

ord lärande som förekommer i ett sammanhang där lärande är ett uttalat mål. 

 Informellt lärande motsatsen till formellt lärande. Informellt lärande är aldrig 

organiserat, har inga uppsatta mål och är aldrig avsiktligt från den lärandes sida. 

Informellt lärande brukar beskrivas som lärande genom erfarenhet, eller bara 

som erfarenhet. Faktumet att vi existerar gör att vi konstant ställs inför 

lärandesituationer. Detta kan vara på jobbet, i hemmet, i busskuren, när som 

helst. Informellt lärande är alltså allt lärande som sker i sammanhang där lärande 

inte är ett uttalat mål. 

 

2 Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer det att redogöras för den tidigare forskning som har varit 

relevant för denna undersökning. Det har bedrivits en hel del forskning om hur 

digitaliseringen har förändrat bibliotekarieyrket, hur bibliotekariernas attityder till 

digitaliseringen har sett ut, vilka kompetenser som behövs hos framtidens bibliotekarier 

samt hur man på bästa sätt möjliggör för bibliotekarier att lära sig och skaffa nya 

kompetenser i arbetslivet. Författarna kommer här att redogöra för ett urval av dessa 

olika studier och presentera deras slutsatser i övergripande ordalag. Slutsatserna av 

artiklarna som tas upp i det här kapitlet kommer också till viss del att relateras till 

analysen i kapitel sex. 

 

 

2.1 Digitaliseringens förändring av folkbiblioteket och dess roll – 
Bibliotek 2.0 
Folkbiblioteket är en institution i förändring. Nya medier introduceras i beståndet och 

låntagarnas krav och förväntningar förändras. Internets expansion har väckt en debatt 

om huruvida folkbibliotek och dess personal har något existensberättigande när så 

mycket information finns fritt tillgängligt för alla som har tillgång till en enhet med 

internetåterkomst (Melchionda, 2007, sid. 125). Denna teknologiska utveckling har givit 
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upphov till begreppet bibliotek 2.0, som är en löst definierad modell för en 

moderniseringen av biblioteken för att bättre svara mot låntagarnas nya krav och 

förväntningar, för att inte bli överflödiga. Kärnan i bibliotek 2.0-begreppet är: 

 
The heart of Library 2.0 is user-centered change. It is a model for library 

service that encourages constant and purposeful change, inviting user 

participation in the creation of both the physical and the virtual services they 

want, supported by consistently evaluating services (Library Journal, 2006). 

 

Aabø har i sitt paper The role and value of public libraries in the age of digital 

technologies (2005) skrivit om vilken roll folkbiblioteken har i ett samhälle där digital 

teknik har blivit en naturlig del av vardagen. Hon kommer fram till att folkbibliotekets 

uppgift i samhället inte har förändrats i och med IT-revolutionen, men för att göra det 

möjligt för biblioteken att lyckas med denna uppgift så är det nödvändigt att omvärdera 

folkbibliotekets roll “by giving special attention to the challenges of the digital 

society.”(sid. 210). Folkbibliotekets roll, även i framtiden, tycker Aabø, ska vara att 

främja demokrati, social inkludering och ett aktivt medborgarskap. Exempel på andra 

texter som diskuterar folkbibliotekens roll i det digitaliserade samhället är Halpin, 

Rankin, Chapman, och Walker (2015), Waller (2008), Partridge et al. (2010), och 

Manoff (2001). Kontentan av dessa texter är att biblioteken inte kan luta sig tillbaka och 

förlita sig på gamla meriter: det är direkt nödvändigt att definiera sin plats i samhället 

och vilket mervärde man bidrar med. 

 

 

2.2 Bibliotekarie 2.0 
När biblioteket som institution förändras så är det rimligtvis så att även dess personal 

gör det, eller behöver göra det. I mitten av 2000-talet så myntades uttrycket 

”bibliotekarie 2.0”. På senare år har det förekommit en mer formell och vetenskaplig 

diskussion om vad begreppet egentligen innebär och vilka kompetenser som framtidens 

bibliotekarier behöver. Partridge et al. (2010) genomförde en fokusgruppundersökning 

där de undersökte hur bibliotekarier och andra informationsspecialister såg på koncept 

såsom bibliotek 2.0 och bibliotekarie 2.0. Deltagarna i undersökningen uttryckte bland 

annat att en bibliotekarie version 2.0, bland annat: 

 

 måste ha vissa kunskaper om IT. En bibliotekarie måste dock inte vara någon IT-

expert som man ibland kan förledas att tro när man granskar debatten. Vissa 

uttryckte även att framtidens bibliotekarier måste vara synliga på webben (sid. 

325-326); 

 måste vara intresserad av, och villig att delta i, ett livslångt lärande. Skillnaden 

mellan IT-proffs och bibliotekarier minskar, och egenskaperna och kunskaperna 

som en bibliotkarie måste ha ökar hela tiden. En bibliotekarie måste därför veta 

vad som krävs för att hen ska kunna fortsätta utvecklas inom sin profession. 

Framtidens bibliotekarie tycker om att experimentera och lära sig nya saker (sid. 

326); 

 måste ha vissa personliga egenskaper. Bibliotekarie version 2.0 ska vara adaptiv, 

flexibel, ihärdig och motståndskraftig. Framtidens bibliotekarie ska känna att det 

är okej att känna sig som en nybörjare så länge som man gör sitt bästa för att 

hålla sig så ajour med utvecklingen som möjligt (sid. 329), både för sin egen 

skull, men speciellt för låntagarnas. 
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Andra artiklar som tar upp vilka kunskaper och kompetenser som framtidens 

bibliotekarier kan tänkas behöva är Huvila, Holmberg, Kronqvist-Berg, Nivakoski, och 

Widén (2013) och Cullen (2008). Dessa undersökningar kommer fram till liknande 

resultat som Partridge: IT-kunskaper blir viktigare och viktigare, men det är absolut inte 

allt som behövs. De traditionella kompetenserna behövs fortfarande. 

 

 

2.3 Bibliotekariers attityder till digitaliseringen 
I och med de förändringar som biblioteket måste genomgå för att inte bli obsolet i det 

alltmer digitaliserade samhället så är det intressant att se på hur bibliotekarierna själva 

ser på digitaliseringen och dess effekt på deras yrke. Detta är något som tas upp i 

Melchionda’s undersökning Librarians in the age of the internet: their attitudes and 

roles (2007) där hon har undersökt hur bibliotekarier skrivit om och diskuterat 

digitaliseringen inom den litteratur som hade släppts mellan 1995-2005. Hon skriver att 

litteraturen visade att det fanns ett stort inresse för internets potential för biblioteken och 

deras personal. Även om åsikterna hos bibliotekarierna huruvida utvecklingen var 

positiv eller negativ skiftade så var det tydligt att digitaliseringen sågs som en 

vändpunkt, eller rentav som en revolution, för yrket (ibid., sid. 132). 

 
The literature examined has shown an undoubted interest in the internet having great 

potential for libraries and their professionals. Positive and negative perceptions and 

attitudes delineated all recognised a turning point, if not a revolution, for the 

profession (ibid., sid. 132).  

 

Detta visar på den stora effekt som man ansåg att digitaliseringen hade uppnåt redan för 

9 år sedan, sedan dess så har förändringarna varit många och användandet av datorer, 

smartphones och surfplattor har spridit sig genom hela samhället. En positiv attityd 

kommer att vara viktig för att bibliotekarier ska redo för förändringarna som en 

digitaliserad framtid kommer att innebära (2007, sid. 135). 

 

Melchionda tar även upp ett par äldre undersökningar om bibliotekariers inställning till 

internet. Det visade sig att bibliotekarierna var skeptiska till internet då informationen 

därifrån ofta, enligt dem, var av bristande kvalitet. Det största problemet var enligt 

bibliotekarierna att internet saknar en klar struktur som gör det möjligt för 

bibliotekarierna att effektivt söka upp information av bra kvalitet (2007, sid.127). 

Aharony (2009) skriver att bibliotekarier blir mer och mer positiva till webb 2.0 teknik 

ju mer de använder det, och att de förstår att användandet kommer att vara positivt på 

det personliga planet men även på det professionella (sid. 33). 

 

Även Spacey et al. (2003) kommer fram till att attityderna gentemot digitaliseringen hos 

bibliotekarier påverkas i en positiv riktning ju mer bibliotekarierna får träna på att 

använda sig av tekniken. De skriver även att teknofober, alltså personer som har en 

extrem rädsla eller ångest för datorer eller annan teknik, kan behöva få speciell träning 

innan de börjar att träna på användningen av informations- och kommunikationsteknik 

(sid. 67). 

 

Kontentan blir alltså att: 

 digitaliseringen upplevs ha en stor potential för biblioteken och dess anställda; 
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 bibliotekarier måste vara redo att anpassa sig till de förändringar som 

digitaliseringen kommer att innebära; 

 bristen på kontroll (över information) har varit en av anledningarna till negativa 

attityder gentemot digitaliseringen hos bibliotekarier; 

 bibliotekarier blir mer positivt inställda till användandet av webb 2.0-teknik ju 

mer de använder sig av det; 

 vissa bibliotekarier behöver få mer stöd än andra att anpassa sig till 

digitaliseringen. 

 

2.4 Lärande i arbetslivet 
Lärande i arbetslivet är en process som skiljer sig stort från lärande i skolan, detta är 

något som Goldman, Plack, Roche, Smith och Turley tar upp i artikeln Learning in a 

Chaotic Environment (2009). Studien, vilken handlar om lärande i en kaotisk 

omgivning, vilket är en akutmottagning, visade att de inlärningsprocesser som de 

anställda genomgick på sin arbetsplats såg ut som följer: 

 
They also described the range of teaching strategies of the attending physician, 

colleagues, and consultants (i.e. demonstration, thinking out loud, questioning, 

dialogue) and the fact that they were expected to assume major responsibility 

for patient care. The specific content of the participants' learning was driven by 

individual knowledge requirements closely related to their own job performance 

(ibid., 2009). 

 

Utöver detta så kan man även här tilläga Varlejs forskning On their own: librarians' 

self-directed, work-related learning (1999) där hon som tidigare nämnts tar upp hur 

bibliotekarier på sin arbetsplats ägnar sig åt informellt lärande i en mycket större 

utsträckning än de gör med formellt lärande. En intressant upptäckt var det faktum att 

det inte fanns någon större korrelation mellan den delen av personalen som lade ner tid 

på att utbilda sig och dem som blev befordrade (Varlejs, 1999, sid. 193). Man upptäckte 

även att den variabel som kunde kopplas bäst till informellt lärande var själva 

bibliotekets storlek (ibid., 1999, sid. 192-193).  

 

Billett (2001) skriver att det som styr hur lärandet på en arbetsplats artar sig 

framförallt är hur mycket resurser ledningen lägger på möjligheter för de anställda 

att vidareutbilda sig, hur arbetet är fördelat och vilka som jobbar med vilka. 

Storleken på företagen, deras aktiviteter och arbetsplatsmål för lärande kunde inte 

förklara skillnanderna i resultat mellan de olika av studien studerade företagen 

(ibid., sid. 209-210). 

 

Eraut (2004) konstaterar att självförtroende är en viktig faktor för att den anställde ska 

våga att utforska nya lärandemöjligheter, och självförtroende är något som växer när 

den anställde klarar av att möta nya utmaningar. För att våga anta dessa utmaningar är 

det i sin tur viktigt att den anställde känner ett stöd från arbetsgivare och kollegor. 

 
Much learning at work occurs through doing things and being proactive in seeking 

learning opportunities, and this requires confidence. Moreover, we noted that confidence 

arose from successfully meeting challenges in one's work, while the confidence to take 

on such challenges depended on the extent to which learners felt supported in that 

endeavour. (sid. 269) 
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Lohman (2005, sid. 522) konstaterar att det som ofta är ett hinder för arbetsplatslärande 

är tidsbrist, att de anställda inte befinner sig tillräckligt nära varandras arbetsytor och att 

lärandekulturen på arbetsplatsen inte är stödjande av naturen. Det är alltså viktigt för 

arbetsgivaren att organisera och planera arbetet samt uppmuntra till en öppen 

lärandekultur så att de anställda får så stora möjligheter som möjligt att utvecklas.  

 

För att sammanfatta resultaten från dessa artiklar så kan det sägas att lärande på 

arbetsplatser: 

 

 ofta sker i mötet mellan de anställda; 

 motiveras av viljan hos den anställde att klara av sina arbetsuppgifter; 

 inte gör chansen för karriärframsteg större för individen; 

 och då specifikt informellt lärande, blir mer omfattande ju större biblioteket är; 

 är beroende av hur mycket resurser arbetsgivaren lägger på aktiviteter som har 

lärande som mål; 

 påverkas av hur arbetet är organiserat och vilka som jobbar ihop med vilka; 

 är beroende av att den anställde har en tilltro till sin egen förmåga och ett stöd 

från kollegor och arbetsgivare; 

 ofta hindras av en brist på tid, för få möten med kollegor och en lärandekultur 

som inte är stödjande. 

 

 

3 Teoretiska utgångspunkter (koppla mer till analys) 
I detta avsnitt så kommer författarna att redogöra för de teorier som använts under 

arbetets gång och i vilkas kontext intervjuresultaten kommer att placeras. 

Undersökningen fokuserar på att beskriva hur bibliotekarier lär sig inom sitt yrkesliv, i 

vilka situationer som lärande sker eller inte sker och varför. Lärande är en komplex 

process som kräver en analys ur flera perspektiv (eller dimensioner). Författarna har i 

denna undersökning valt att använda sig av Illeris teorier då dessa tar upp faktorer dels 

på mikronivå (hos individen), men också på meso- (organisation) och makronivå 

(samhälle), vilket ger en tillfredställande bild av hur lärande sker på individnivå i 

samspel med individens omgivning. De olika teorierna kompletterade varandra på så 

sätt att de tar upp olika aspekter av lärande, vilket gjorde det möjligt att analysera och 

förstå och tolka den insamlade datan. Författarna kommer nu att beskriva dessa teorier i 

övergripande ordalag. 

 

 

3.1 Lärandets tre dimensioner 
Enligt Illeris (2015) så involverar allt lärande tre dimensioner. Dessa tre dimensioner är 

innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen och samspelsdimensionen. 

Innehållsdimensionen och drivkraftsdimensionen handlar om den individuella 

tillägnelseprocessen, medan samspelsdimensionen handlar om de sociala och 

samhälleliga aspekterna av lärande. Han påstår att man ta hänsyn till samtliga av dessa 

tre dimensioner om man ska kunna uppnå en “tillfredställande förståelse eller analys av 

en lärosituation eller ett läroförlopp (sid. 45). De tre olika dimensionerna placerar illeris 

i vardera kant av en triangel (Se figur 1.1 nedan).  

 

Innehållsdimensionen är den dimension i lärandet som handlar om det som lärs. och är 

där individen utvecklar det som hen vet, förstår och kan. Kunskap, förståelse, attityder, 
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beteendemönster och färdigheter är signalorden som Illeris anger för denna dimension 

(ibid., sid. 46-47).  

 

Drivkraftsdimensionen har, som namnet antyder, att göra med saker såsom motivation, 

känslor och vilja. Illeris slå fast att för att en individ ska kunna tillägna sig kunskap så 

måste det finnas en drivkraft. Denna dimension handlar om mobiliseringen av den 

mentala energi som är nödvändig för att lärandet ska kunna äga rum. Människor är 

ständigt engagerade i denna mobiliseringen för att bevara den mentala och kroppsliga 

balansen. Det finns olika känslor och tillstånd som får oss att söka nya kunskap, bland 

annat osäkerhet, nyfikenhet och otillfredställda behov (Ibid., sid. 47).  

 

Samspelsdimensionen har att göra med individens samspel med den sociala och 

materiella omgivningen. Detta samspel sker på många olika nivår, till exempel i 

klassrummet och på den globala nivån. Signalorden för denna dimension är handling , 

kommunikation och samarbete . Dessa är element som är väsentliga för det utbyte som 

individen har med sin omvärld och som befrämjar individens integration i sociala 

gemenskaper och sammanhang. Samspelsdimensionen bidrar till att utveckla individens 

socialitet , vilket är förmågan att fungera adekvat i det sociala samspelet mellan 

människor. Samspelsdimensionen interagerar med de två andra dimensionerna och 

sätter igång lärandeprocessor genom impulser (Ibid., sid. 48-50). 

 

Innehålls- och drivkraftsdimensionerna är aktiveras och interagerar med varandra som 

svar på de impulser som kommer från samspelsprocessen. Detta innebär att det vi lär 

innehållsligt präglas av hur invidens psykiska engagemang ser ut. Det som man lär sig 

ser alltså olika ut beroende på om lärandet var lustbetonat eller påtvingat.  På samma 

sätt påverkas känsla och motivation av lärandets innehåll. Bristen på motivation kan till 

exempel förändras när individen lärt sig en ny färdighet eller kommit till en ny insikt 

(ibid., sid. 48). 
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Illustration 1.1. Övergripande modell för lärande. Översättnig av Illeris (2015, sid. 45). 

 

3.2 Lärande inom arbetslivet 
Den i det föregående kapitlet nämnda teorin fokuserade på lärandeprocessen i stort, 

alltså vad som gäller för lärande oavsett kontext. Nu kommer vi att istället in på Illeris 

teori om lärande inom arbetslivet. Denna teori kan sägas vara ett komplement till den 

övergripande teorin om lärande. Även denna teori beskriver Illeris med hjälp av en 

triangel. Triangeln är denna gång vänd åt andra hållet, jämfört med den förra. 
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Illustration 1.2. Modell för arbetsplatslärande med arbetspraktik markerat. Översättning av Illeris (2004, sid.433). 

 

 

 

Modellen består, som synes, av tre dimensioner av arbetsplatslärande: den teknisk-

organisatoriska lärandemiljön, den sociala lärandemiljön och individens 

lärandeprocess. Illeris gör denna uppdelningen för att belysa att det är olika dynamik 

som bestämmer utvecklingen i de olika dimensionerna (Illeris, 2004, sid. 432). I den 

teknisk-organisatoriska lärandemiljön är det framförallt marknaden och teknologiska 

förhållanden som avgör hur lärandet artar sig, medan det i den sociokulturella 

lärandemiljön framförallt är sociala och kulturella förhållanden som påverkar (ibid., sid. 

432). Det är i interaktionen mellan individen och den omgivande lärandemiljön som 

lärandet sker. Detta gör det viktigt att analysera den anställdes bakgrund, erfarehet och 

framtidsperspektiv för att på riktigt förstå hur interaktionen ser ut och fungerar.  

 

På baslinjen sker en konstant interaktion mellan de teknisk-organisatoriska och socio-

kulturella dimensionerna, och i vertikal riktning sker en ständig interaktion mellan 

dimensionerna på baslinjen och den individuella lärandeprocessen. Den del av triangeln 

där de två interaktionerna möts (runt mitten av baslinjen) kan sägas vara där 

arbetspraktiken, och därmed arbetsplatslärandet, sker (se illustration 1.2). Detta betyder 

Teknisk-organisatorisk lärandemiljö 

- Uppdelning av arbete och 

arbetsuppgifter 

- Autonomi och applicering av 

kvalifikationer 

- Möjliga sociala interaktioner 

- Press och stress 

Den sociokulturella lärandemiljön 

- Arbetsgemenskap 

- Kulturell gemenskap 

- Politisk gemenskap 

 

Arbetspraktik 

Den anställdes lärandeprocess 

- Arbetserfarenhet 

- Utbildning och träning 

- Social bakgrund 
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att när lärande sker på arbetsplatsen så är det oundvikligen, direkt eller indirekt, 

påverkat av hur arbetslivet är organiserat och hur samhället ser ut (Illeris, 2004, sid. 

433). 

 

 

 
 

Illustration 1.3. Övergripande lärandemodell med yrkesidentitet markerat. Översättning av Illeris (2004, sid.437). 

  

 

Nu är det dags att återvända till den övergripande modellen för lärande som vi tog upp 

avsnitt 4.1 (Illustration 1.3). För att modellerna ska kunna kombineras så beskriver 

Illeris hur de är sammankopplade. För att koppla samman modellerna så använder han 

sig av konceptet identitet. 

 
[A]n experience of a coherent individuality and a coherent life course, and at 

the same time a social, societal identity: an experience of a certain position in 

the social community (ibid., sid. 436). 

 

En människa kan ha flera olika identiteter, och en av dessa är en yrkesidentitet. 

Yrkesidentiteten är den identitet som har med vår upplevelse av oss själva som en 

arbetande individ och som en del av en arbetsgemenskap. Lärandeimpulser som har med 

arbetslivet att göra påverkas av vår yrkesidentitet, men är också med och formar 

yrkesidentiteten i sig. Det är här som den individuella sidan av lärande formas, medan 

den sociala och samhälleliga delen formas i det praktiska fältet som markerades i den 

förra modellen (illustration 1.3). Yrkesidentiteten placeras nära baslinjen på den första 

modellen. 

 

 

Lärande 

Innehåll 

Drivkraft 

Dynamik 

Miljö 

 

 Yrkesidentitet 



  
 

17 

 
 

Illustration 1.4. Modellerna kombinerade. Översättning av Illeris (2004, sid.438). 

 

 

De två modellerna placeras sedan så att de överlappar varandra. Modellen för 

arbetsplatslärande placeras så att den har sin baslinje på nivån för miljö och det sociala, 

och vice versa.  Resultatet blir en modell som visar hur den subjektiva upplevelsen hos 

individen samspelar med den objektiva verkligheten i lärandeprocessen. Det är där 

yrkesidentiteten och arbetspraktiken överlappar varandra som den mest betydelsefulla 

interaktionen äger rum. Det är här som det faktiska arbetet sker. Arbetet filtreras sedan 

av individens yrkesidentitet, vilket styr en del av vad invididen lär sig. På samma gång 

så påverkar denna process individens syn på och relation till allt som händer på 

arbetsplatsen. Det är här som arbetsgemenskapen formar individens yrkesidentitet och 

individen formar arbetsgemenskapen (Illeris, 2004, sid. 438-439).  

 

 

3.3 Vuxnas lärande  
Här kan det vara på sin plats att beskriva hur vuxnas lärande skiljer sig från exempelvis 

barns lärande, och varför det kan vara svårt att , som ordspråket säger, “lära gamla 

hundar sitta”. Illeris (2003b, sid. 173; 2003a) skriver att vuxnas lärande skiljer sig på så 

sätt att:  
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 vuxna lär sig vad de vill lära sig, och vad som är meningsfullt för dem att lära 

sig; 

 vuxna tar vara på de resurser som de redan har i sitt lärande; 

 vuxna tar så stort ansvar för sitt lärande som de vill (om de tillåts göra det); och 

 vuxna har svårt att lära sig något som de inte ser meningen i eller vikten utav. 

De lär sig också ofta bara partiellt, de lär sig sig “fel” saker, och ofta med liten 

eller ingen motivation. Detta gör att det de lär sig riskerar att glömmas bort eller 

att det inlärda inte är möjligt att använda sig av en i en viss situation som inte är 

kopplat till lärandekontexten. Det inlärda är alltså kopplat till en viss kontext att 

det inte går att använda i andra sammanhang. 

 

Illeris är av uppfattningen att kompetens inte är möjlig att lära ut genom traditionell 

utbildning och att vissa personliga egenskaper är nödvändiga för att att en person ska 

lyckas med att anpassa sig efter förändringar på arbetsmarknaden, jobbet eller i livet i 

stort: 

 
Additionally, the competence that is needed cannot be established and aquired 

through education in the more traditional sense - because there is a constant need for 

change and renewal because usability depends on its being linked to a number of 

personal characteristics such as flexibility, creativity, independence, the ability to 

cooperate, responsibility, service orientation, etc. (2003b, sid. 167). 

 

Illeris skriver även om vad som kan verka som hinder för lärande. Som tidigare 

beskrivits så är allt lärande påverkat av individen och dennes egenskaper och tidigare 

erfarenheter. Människor utvecklar vissa förförståelser inom vissa fält, och dessa 

fungerar ibland som en slags sorteringsapparatur i lärandesituationer. Om det som lärs 

ut inte stämmer överens med individens förförståelse så kan detta leda till att individen 

antingen helt förkastar informationen eller snedvrider den så att den passar 

förförståelsen (Illeris, 2003b, sid. 172; 2003a). 

 

Hur utbildar man då vuxna på bästa sätt? Illeris konstaterar att det inte är önskvärt att 

tvinga tillbaka vuxna människor till skolbänken igen. Om man gör detta så kommer 

konflikter, försvar och motstånd att uppstå. Det är därför viktigt att de vuxna känner att 

de själva har makten att ta ansvar för sitt egna fortsatta lärande. Administrativa och 

finansiella incitament är inte tillräckliga för att motivera en vuxen människa att 

vidareutbilda sig, utan ett större fokus måste ligga på att förstå vilka bakomliggande 

psykiska faktorer som avgör hur lärande gestaltar sig (Illeris, 2003a, sid.405). 
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4 Metod 
I det här kapitlet redogör författarna för de metodologiska valen som gjorts för 

undersökningen. Här kommer att redogöras för metod för datainsamling samt för metod 

för att analysera den insamlade datan. Sedan redogörs det för hur intervjuguiden 

utformades. Slutligen kommer här att redogöras för de etiska aspekterna av valet av 

metoder samt metodernas tillförlitlighet. 

 

 

4.1 Metod för datainsamling 
Den valda metoden för datainsamling är semistrukturerade kvalitativa samtalsintervjuer 

av respondentkaraktär. Undersökningar av respondentkaraktärer kan med fördel 

användas när det är intervjupersonerna själva och deras egna tankar som är 

studieobjekten. För forskaren handlar det sedan, när datan är insamlad, om att finna 

mönster i svaren och förklara hur och varför svaren skiljer sig åt (Esaiasson, 2012, sid. 

228). Författarma var i undersökningen måna om att få de intervjuade personernas egen 

bild av sin värld, och därför är kvalitativa samtalsintervjuer en bra metod att tillämpa. 

Samtalsintervjuer har den fördelen att de har möjlighet att registrera svar som är 

oväntade, och det finns möjlighet att göra uppföljningar för att få mer detaljerad data 

(ibid., sid. 251).  

 

När man väljer intervjupersoner så är det viktigt att inte intervjua personer som man 

känner då detta kan leda till ett skevt resultat. Det kan kännas fånigt att till exempel 

ställa en fråga som man redan vet svaret på. Frågan måste dock ställas och svaret 

insamlas för att kunna användas i undersökningen. Semistrukturerade intervjuer är 

intervjuer där man utgår från frågeområden snarare än detaljerade, exakta frågor. 

Användandet av större frågeområden istället för detaljerade frågor gör att man kan föra 

samtalet mer naturligt och, i viss utsträckning, låta den intervjuade själv styra i vilken 

ordning saker kommer upp. Syftet är att få den intervjuade personens egen syn på sin 

verklighet, och det är viktigt att intervjuaren inte leder den intervjuade för mycket, detta 

genom naturliga övergångar mellan frågeområden. Genom att ställa följdfrågor så kan 

man uppmuntra den intervjuade att ytterligare utveckla sina svar. Intervjuerna utfördes 

på plats, öga mot öga. Detta gjordes för att intervjuaren skulle ha större möjlighet att 

registrera hur intervjupersonerna reagerade på olika frågor, vilket kan vara information 

som är bra att ha i analysarbetet. 

 

4.2 Utformning av intervjuguide 
För att utforma en intervjuguide med genomtänkta frågor så krävs det en del 

förkunskaper inom ämnet som planeras att undersökas. I utformandet av intervjuguiden 

så har vi utgått ifrån våra frågeställningar, tidigare forskning och de av oss valda 

teorierna för att på så sätt få inspiration till hur frågorna bör ställas och tematiseras. 

Frågorna var av öppen karaktär för att främja ett öppet resonemang hos 

intervjupersonerna. Intervjufrågorna utformas på ett sånt sätt att författarna skulle få 

svar på undersökningsfrågeställningar, och intervjufrågorna kan sägas delas in i 

kategorierna erfarenheter av digitalisering, erfarenheter av förändringar i 

verksamheten samt lärande och kompetensutveckling. 

 

4.3 Metod för bearbetning och analys av datan 
För att analysera datan så använde sig författarna av en innehållsanalys inspirerad av 

Kvale (2014, sid. 247). Den insamlade datan lästes igenom noggrant flera gånger. 



  
 

20 

Därefter plockades citat ut som ansågs besvara undersökningens frågeställningar. De 

utplockade citaten kom att visa på vissa mönster, och dessa mönster tematiserades sedan 

och användes som underrubriker. Citaten placerades även i en tabell (se illustration 1.5 

för exempel) för att möjliggöra en slags kvantifiering av resultatet, vilket har markerats 

med siffror inom paranteser i resultatkapitlet. Redan innan arbetet med 

resultatpresentationen så hade två övergripande teman, som fick fungera som 

överrubriker definierats. Dessa var “bibliotekariernas erfarenheter” och “bibliotekariers 

reflektioner kring lärande och kompetensutveckling”. Dessa två teman framkom under 

arbetet med intervjuguiden och frågeställningarna. I takt med att de enskilda delarna i 

resultatet växte fram så bildade sig författarna en mer sammanhängande bild av 

materialet, vilket sedan gav upphov till texten i analyskapitlet. 

  

 

Fråga Meningsenhet Rubrik/tema 

Hur tycker du att en 

ideal lärandesituation 

ser ut? 

“Det hjälper inte om nån står i vår 

samlingssal nån timma och pratar om att så 

 och så gör du, har man inte gjort det själv så 

klarar man ändå inte det sedan. Och lite 

brister det hos oss, för det finns inte den tiden, 

men det tror jag är vanligt på dom flesta 

bibliotek, att  man inte har den tiden” 

(Intervjuperson D, personlig kommunikation, 

13 april 2016). 

Hinder för lärande: 

Brist på tid 

 

Illustration 1.5. Exempel på beabetning och analys av insamlad data. 

 

4.4 Urval 
Den kanske viktigaste delen av en vetenskaplig undersökning är urvalet. Innan man kan 

göra ett urval måste man emellertid definiera populationen som man ska utgå ifrån. 

Begreppet population definieras av Esaiasson (2012) som ”den grupp av fenomen 

(personer, händelser, handlingar, institutioner, tankesätt eller vad det nu är frågan om) 

som undersökningen vill uttala sig om” (sid. 156). Populationen som vi har använt oss 

av är: bibliotekarier som har varit verksamma på ett svenskt folkbibliotek sedan 90-talet. 

Vi valde denna population då vi ville undersöka bibliotekarier som har varit verksamma 

så pass länge att de har fått uppleva större organisatoriska och yrkesmässiga 

förändringar orsakade av digitaliseringen. Dessa borde, rimligtvis, ha mer att säga om 

vilka komponenter (pedagogiska, organisatoriska m.m.) som är viktiga för utvecklandet 

av nya kompetenser än någon som är relativt ny inom yrket. 

 

Urvalet som vi gjorde var ett icke-slumpmässigt ja-sägarurval, vilket innebär att en 

förfrågan skickas ut till ett antal personer som sedan själva väljer om de vill vara med i 

undersökningen eller inte. Vi skickade ut ett mejl med en intervjuförfrågan till ett 

tjugotal folkbibliotekschefer på bibliotek i Småland, Skåne och Halland där vi bad dem 

att sedan vidarebefordra mejlet till en eller flera anställda som denne ansåg passa in på 

vår populationsbeskrivning. Då antalet personer som svarade på mejlet var relativt litet 

så kom samtliga att intervjuas. Det som blir produkten av ett urval är analysenheter som 

kan definieras som de undersökningsobjekt eller fall som undersöks för att få svar på de, 

på förhand, uppställda frågeställningarna (Esaiasson, 2012, sid. 47).  
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I vår undersökning så har vi valt att endast intervjua folkbibliotekarier anställda på 

folkbibliotek i södra Sverige (Intervjuerna har gjorts i Skåne, Småland och Halland). 

Anledningen till att vi har valt att utföra intervjuerna på dessa platser är av strikta 

bekvämlighets- och tidsskäl. Vi var måna om att intervjua personer som vi inte har 

någon slags relation till, detta eftersom att en relation mellan intervjuare och 

intervjuperson, av olika anledningar, kan göra att resultatet blir otillförlitligt. 

 

4.5 Etiska överväganden 
En viktig del av forskning är de etiska aspekterna. Vi har varit noggranna med att följa 

de fyra allmänna etiska huvudkraven som har uppställts av Vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren 

“skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgfifts syfte” 

(sid. 7). Samtyckeskravet innebär att “Deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan” (sid. 9). Konfidentialitetskravet innebär att “Uppgifter 

om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem” (sid. 12). Avslutningsvis så så innebär nyttjandekravet att “Uppgifter insamlade 

om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” (sid. 14). 

 

För att uppfylla dessa krav har vi varit noggranna med att informera intervjupersonerna 

om undersökningens syfte och de har när som helst varit fria att ställa in sin medverkan. 

Intervjupersonerna har garanterats anonymitet, och de delar av intervjusvaren som 

eventuellt skulle kunna avslöja deras identitet har maskerats. Det av författarna 

insamlade materialet har slutligen endast använts för forskningsändamål. Författarna 

anser därmed att alla dessa av Vetenskapsrådet uppställda krav är uppfyllda. 

 

4.6 Metodkritik och tillförlitlighet 
En av intervjuerna genomfördes, på grund av ett missförstånd, som en gruppintervju 

med två bibliotekarier samtidigt. Det kan leda till att intervjupersonerna inte svarar 

ärligt på vissa frågor av rädsla att säga något kan tolkas fel av den andra 

intervjupersonen. En del av intervjufrågorna handlar om hur den interna 

personalkulturen ser ut, och detta kan vara frågor som personerna inte svarar helt 

sanningsenligt på för att en kollega sitter bredvid. Författarna gör dock bedömningen att 

de intervjuade personerna var så pass trygga i sig själva och i relationen till sina 

kollegor att de trots frågornas känsliga natur vågade svara sanningsenligt.  

 

På grund av undersökningens begränsade karaktär när det kommer till antalet 

intervjupersoner så gör det att man egentligen inte kan generalisera resultaten till 

bibliotekarier i stort och det är mycket möjligt att man hade kunnat uppnå helt andra 

resultat om antalet intervjupersoner hade varit högre, men med tanke på tidsbristen så 

anser författarna att man inte hade hunnit med att göra fler intervjuer. Om man dock 

endast har det begränsade antalet intervjupersoner i åtanke så skulle författarna mena att 

man kan göra vissa försiktiga observationer som nog gäller för de flesta bibliotekarier 

som delar positioner med intervjupersonerna. Ett problem med att spela in intervjuer är 

att vissa personer känner sig hämmade av det. Situationen kan då bli konstlad, och 

svaren otillförlitliga. Om personen som intervjuar är avspänd i sin förhållning till 

inspelningsenheten kan det emellertid smitta av sig till intervjupersonen och göra att 
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denne slappnar av i en större utsträckning. Författarna är av uppfattningen att 

intervjuerna var en sådan karaktär att svaren är tillförlitliga. 

 

4.7 Disposition av resultat- och analyskapitlen 
Resultatkapitlet är indelat i två överrubriker, vilka är ”bibliotekariers erfarenheter” och 

”bibliotekariers reflektioner kring lärande och kompetensutveckling”. ”Bibliotekariers 

erfarenheter” handlar om bibliotekariers erfarenheter av digitaliseringen och 

förändringar av biblioteksverksamheten, medan ”bibliotekariers reflektioner kring 

lärande och kompetensutveckling” fokuserar på bibliotekariernas reflektioner kring 

lärande och kompetensutveckling. I resultatet så var författarnas ambition att använda 

de citat som antingen var mest representativa för intervjuernpersonerna i stort eller de 

citat som belyste nyanser. 

 

I analyskapitlen så har författarna valt att använda sig av tre överrubriker för att ge en 

klarare struktur. De tre överrubrikerna är ”digitalisering”, ”lärande” och 

”kompetensutveckling”. Under rubriken ”digitalisering” analyseras intervjupersonernas 

svar angående digitalisering. Under rubriken ”lärande” analyseras hur 

intervjupersonerna ser på lärande och vad som verkar främjande och hindrande på det. 

Slutligen så analyseras under rubriken ”kompetensutveckling” hur intervjupersonerna 

ser på kompetensutveckling, vilka åtgärder som behövs och vad som krävs för att 

kompetensutvecklingen ska bli framgångsrik.  

 

Detta anser författarna vara ett logiskt sätt att organisera sina resultat och analyser för 

att se till att deras slutsatser är lättillgängliga för eventuella läsare. Det är även ett sett 

att säkra en tydlig distinktion mellan lärande och kompetensutveckling vilka är begrepp 

som har något luddiga gränser sinsemellan. 

 

5 Resultat 
Nu kommer resultatet av den insamlade datan att presenteras. Först så presenteras de 

intervjuade personerna i korta ordalag. Därefter kommer deras resonemang att 

presenteras i from av citat som har placerats under adekvata rubriker. Rubrikerna är 

härledda från studiens frågeställningar, och underrubrikerna framkom under analysen av 

den insamlade datan. Flera citat har infogats under de olika rubrikerna för att belysa 

samstämmighet och nyanser. Presentationen av resultatet är uppdelat i två delar, vilka är 

“bibliotekariers erfarenheter” och “bibliotekariers reflektioner kring lärande och 

kompetensutveckling”. 

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 
Intervjuperson A är 61 år gammal och jobbar på ett stadsbibliotek i en mellanstor 

kommun. Började jobba inom bibliotekssektorn år 1976, och då lite av en slump då 

jobbet som hen fick var ett så kallat beredskapsarbete för arbetslösa ungdomar. Efter ett 

par år så sökte hen in till Bibliotekshögskolan i Borås varifrån hen tog sin examen år 

1981. Därefter jobbade hen tio år innan hen kom till sin nuvarande arbetsplats. 

 

Intervjuperson B är jämngammal med intervjuperson A. Jobbar på ett stadsbibliotek i en 

mellanstor kommun. Har jobbat som bibliotekarie sedan 1994. Tog examen från 

Bibliotekshögskolan i Borås år 1991. Jobbade först som skolbibliotekarie på en 

högstadieskola.  
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Intervjuperson C är 42 år gammal och jobbar på ett folkbibliotek i en mindre kommun 

där hen har varit anställd i 17 år, innan dess ströjobb och sommarvikariat på andra 

bibliotek. Utbildad vid Bibliotekshögskolan i Borås. Är en av två systemansvariga på 

sin nuvarande arbetsplats. 

 

Intervjuperson D är 62 år gammal och jobbar på ett stadsbibliotek i en mellanstor 

kommun. Utbildad vid Bibliotekshögskolan i Borås varifrån hen tog examan år 1979. 

Har sedan sin examen arbetat på olika ställen och med olika arbetsuppgifter inom 

biblioteksvärlden, men framförallt som barn- och skolbibliotekarie. Har arbetat på sin 

nuvarande arbetsplats i tio år, där hen är på vuxenavdelningen och dessutom är 

systemansvarig. 

 

Intervjuperson E är 64 år och jobbar som bokbussbibliotekarie på ett stadsbibliotek i en 

mellanstor kommun. Utbildad vid Bibliotekshögskolan i Borås. Varit anställd vid sin 

nuvarande arbetsplats sedan hen tog sin examen, och har alltid jobbat med bokbussen. 

 

Intervjuperson F är 61 år gammal och jobbar på ett folkbibliotek i en mindre kommun. 

Utbildad vid Bibliotekshögskolan i Borås där hen tog examen år 1988. Efter examen så 

har hen jobbat på ett antal ställen över hela landet t.ex. ett sjukhusbibliotek i Värmland 

för att sedan flytta rundor och jobba på ett antal olika orter i Värmland innan hen till slut 

fick en tjänst i Skåne där hen jobbat sen dess. 

 

Intervjuperson G är 65 år gammal jobbar på ett stadsbibliotek i en mellanstor kommun. 

Utbildad vid Bibliotekshögskolan i Borås varifrån hen tog examen år 1982. Jobbat som 

bibliotekarie i olika positioner på samma bibliotek sedan dess, allting från PR till 

referensarbete med mera. 

 

Intervjuperson H är 65 år gammal och jobbar på ett stadsbibliotek i en större kommun. 

Utbildad vid Bibliotekshögskolan i Borås där hen tog examen år 1977. Har sedan dess 

jobbat som bibliotekarie. Just nu arbetar hen på sitt biblioteks skönlitteratursavdelning. 

 

5.2 Bibliotekariers erfarenheter 
5.2.1 Definition av och synen på digitalisering 

De intervjuade bibliotekariernas syn på digitaliseringen är rent generellt positiv. De 

beskriver alla (8/8)  hur arbetet har blivit effektiviserat och enklare. Det som ibland tog 

en ansenlig tid att utföra, exempelvis fjärrlån, tar idag bara tiden som ett par knapptryck 

tar att utföra. Termen beskrevs oftast i relation till bibliotekariernas eget yrke. 

Digitaliseringen tycks ses som en övergång från mer fysiska arbetsuppgifter till 

arbetsuppgifter som utförs i en digital miljö.  

 
Eh, ja, om vi börjar med det bakomliggande, när det gäller båda delarna så är det ju 

helt  klart mer digitaliserat överhuvudtaget så att säga, ehm, men när det gäller det 

 bakomliggande arbetet så är det.. ja, btjlistor, till exempel, hade vi ju i tryckt form 

innan, nu  är det digitalt eh och det har ju kompletterats med kanske andra 

inköpskanaler också, så att  säga, det är lättare att hitta litteratur alttså  inte bara genom 

btjs listor, utan mer kanske  använder fler källor nu, upplever jag det. Sen hade vi, även 

när jag började så fanns det  bibilioteksdatasystem, det var digitaliserat redan då, men 

på filialerna fanns det fortfarande  såna här stämpelkort där man skrev 

låntagarenummer och sånt för hand så att säga  (Intervjuperson C, personlig 

kommunikation, 11 april 2016). 
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Flera av de intervjuade beskriver hur mycket tid som har sparats in sedan 

digitaliseringen slagit igenom.  

 
För oss som jobbar på bibliotek så har den ju betytt oerhört mycket, det har ju varit 

en  stor hjälp och en stor lättnad, för jag jobbade ju på den tiden när det faktiskt, i 

princip, inte  fanns några datorer och allt arbete utfördes för hand, och det var ju så 

oerhört tidskrävande (Intervjuperson D, personlig kommunikation, 13 april 2016). 
 

Digitaliseringen har inneburit få negativa effekter. En av intervjupersonerna ifrågasätter 

dock vilket värde biblioteket i sin nuvarande form kan ha i ett alltmer digitaliserat 

samhälle. 

 
… Nej, ja det beror ju på negativa effekter, det kan man ju i så fall, det är ju i så fall 

om man tänker sig bibliotekets roll i framtiden, jag tror ju inte att, ehh, det kommer att 

finnas behov av bibliotek i den här formen framöver, det tror jag inte, kanske blir något 

annat (Intervjuperson G, personlig kommunikation, 15 april 2016). 
 

En negativ aspekt av digitaliseringen som en av bibliotekarierna pekade på är att 

effektiviseringen av bibliotekets verksamhet dock har gjort att användarna kräver att få 

sina krav tillgodosedda i en allt snabbare takt, vilket ibland kan vara lite stressande. 

 
Ja, det kan ju vara det här att folk förväntar sig nu att allt ska gå så väldigt snabbt, det 

ska ju gå fruktansvärt fort, till exempel om man säger “Den här boken kommer från en 

filial, den är här imorgon”, “Va? Jag behöver den ju nu!”, det är ju så, allting ska ske 

väldigt fort, och väldigt många tror kanske också att det bara är att trycka på en knapp 

så ploppar det upp den information som man vill ha, det är ju fortfarande inte riktigt så 

enkelt, men just den här snabbheten, att det fortare och fortare (Intervjuperson D, 

personlig kommunikation, 13 april 2016). 
 

Två av intervjupersonerna pekade på att digitaliseringen har gjort biblioteken väldigt 

teknikberoende, vilket ibland är negativt, då teknik ibland strular. Det händer att 

bibliotekarierna blir stående sysslolösa då de tekniska problemen inte går att lösa av 

dem personligen, det ligger bortom deras kontroll. Teknikproblem har dock blivit 

ovanligare än vad det var förr. 

 
Ja, nu är det bättre i alla fall. Men det är ju till och från, ibland funkar inte wifi och våra 

 datorer för allmänheten strejkar och så där, men det har varit rätt så bra nu senaste tiden, 

 men det är ju en sån gjej som gör att man är fruktansvärt irriterad på digitaliseringen 

 [skrattar], man är så beroende av det, och låntagarna dom förväntar sig att allting ska 

funka.  Och tekniken kan man själv inte göra någonting åt eftersom man inte kan, det 

sköts centralt  allting, det hjälper ju inte om jag går in och drar i några sladdar eller 

knapprar här och där (Intervjuperson D, personlig kommunikation, 13 april 2016). 
 
5.2.2 Attityders förändring 

Vissa av de lite äldre intervjupersonerna (4/8) berättar att deras attityd till 

digitaliseringen inte har varit positiv hela tiden. Till en början så kändes det lite otryggt 

för att man inte riktigt visste hur allt fungerade. Attityd blev dock mer positiv ju mer 

erfarna de blev av att använda sig av exempelvis datorer och andra digitala verktyg. 

 

Jo, lite det där, nu kommer det något nytt, och som du sa innan: nu kan jag det 

här, och så kommer det något helt nytt, men samtidigt när man då märkte att när 

man jobbade med det sen, då så förstod man att här fixar jag ju ändå, även om 
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det var lite oroligt där i början kanske, men så är det ju naturligt (Intervjuperson 

A, personlig kommunikation, 8 april 2016). 

 

Någon större oro för att biblioteken och bibliotekarierna ska bli överflödiga på grund av 

den tekniska utvecklingen verkas inte finnas, även om bibliotekarierna är medvetna om 

och själva har deltagit i den större debatt som förts om bibliotekens vara eller icke vara 

(3/8). 

 
Vi debatterade ju rätt mycket det, jag kommer inte riktigt ihåg när det var, om det var i 

samband med att alla e-böcker och datorer kom att “Nu är snart biblioteken överflödiga” 

och “nu ska vi inte ha ha några bibliotek” [...] “Folk kommer att fixa allting själva”, och 

det skulle gå väldigt fort, trodde man då [...] då kände man väl lite att det var en 

brytning, en period där “Hur ska det bli i framtiden? Vad ska vi syssla med?”. Men jag 

har nog aldrig känt någon sån oro för att biblioteken skulle bli helt överflödiga 

 (Intervjuperson D, personlig kommunikation, 13 april 2016). 
 

Inte heller verkar det finnas någon större rädsla hos de äldre bibliotekarierna att bli 

utkonkurrerade av de nyutbildade bibliotekarierna, utan man ser det mer som att man 

kompletterar varandra. De nya bidrar med spetskompetens om exempelvis nya system, 

medan de äldre bidrar med sin erfarenhet (3/8). 

 
Jag tycker att det är jättebra att det kommer in yngre, och att vi kan lära väldigt mycket 

av varann, för att vi har ju erfarenhet och den erfarenheten kan ju, jag menar inte att vi 

behöver sitta och pracka på det på er yngre då va, men att vi tillsammans, vi lär av 

varandra då (Intervjuperson A, personlig kommunikation, 8 april 2016). 

 
5.2.3 Vikten av anpassning för att behålla sitt existensberättingande 

En intervjuperson påpekar att det är mycket viktigt att inte luta sig tillbaka och vara nöjd 

på biblioteken, utan att en ständig utveckling av verksamheten och kompetenser är 

nödvändig för att biblioteken och bibliotekarierna ska ha ett fortsatt existensberättigande 

även i framtiden. Vissa av de traditionella tjänsterna som biblioteken förr var ensamma 

om erbjuds idag fritt på internet, och det går inte att förvänta sig att låntagarna kommer 

att använda sig av biblioteket i samma utsträckning som förr. Det gäller därför att 

omdefiniera sin roll i samhället. 

 
Ja tycker bara att det är intressant att, vad ska göra på biblioteket liksom, det, vad tänker 

man sig att man ska göra här? Ska man läsa tidskrifter, det behöver man inte komma hit 

för det kan man göra på nätet många gånger, ehh skall man läsa dagstidning kan man 

läsa i databasform, ehh, man kan låna romaner dem kan man läsa i e-boks form, ehh, 

och ska man fråga oss en fackfråga eller referensfråga så, ja det kan man i stor 

utsträckning själv, du kan låna filmer och musik, det kan du strömma ner själv, jag såg 

att, eh, vad man ska göra här det får man fundera på, vad är det vi ska göra? Det är ju 

därför man satsar också mycket på barn kanske att barnverksamheten hela tiden lyfts 

fram och vi har också att man lyfter fram mångspråk nu, att vi ska kunna hjälpa personer 

som, eh, talar ett annat språk från början och ehh, vi har väldigt mycket 

programverksamhet, det har man i hela Sverige tror jag, ehh, mycket arrangemang som 

gör att man lockar hit folk, man tänker sig att i framtiden, behöver man gå till 

biblioteket för att lyssna på det eller? Det kan ju nästa vem som helstarrangera, det tål ju 

att tänka på vad vi ska erbjuda, vi kanske ska erbjuda en lokal? (Intervjuperson G, 

personlig kommunikation, 15 april 2016). 
 



  
 

26 

5.2.4 Vikten av livslångt lärande och kompetensutveckling 

Intervjupersonerna påtalar vikten av att bibliotekarierna fortsätter att utveckla sina 

kunskaper och sin kompetens, och då kanske särskilt för låntagarnas skull. Det är viktigt 

att låntagarna kan förvänta sig att få en någorlunda likartad service vem de än frågar om 

hjälp på biblioteket, i den mån som det är möjligt (2/8). 

 
Så det gäller ju att hänga med där också, alltså att kompetensutveckla sig för att få dom 

 kunskaperna, alltså, av dom yngre så kanske man liksom själv provar på eller är 

bekant med  surfplattorna kom till exempel eller så, men det är ju inte givet att alla i 

personalstyrkan är  det, utan då gäller det ju på nåt vis, det är ju viktigt att besökarna 

får samma, så gott det går  i alla fall, hjälp så att säga (Intervjuperson C, personlig 

kommukation, 11 april 2016). 
 

En intervjuperson pekar på en slags pliktkänsla som hen som bibliotekarie har gentemot 

samhället. Ingen låntagare ska känna att de inte får hjälp eller att bibliotekarierna inte 

försöker att hjälpa till så mycket det går. 

 
Jo, det gör jag, för det känns som att hela bibliotekariekåren att vi ska ha en bra 

 kompetens gentemot allmänheten, det känner jag, och framförallt, jag är ju anställd av 

[kommun], jag är anställd som bibliotekarie, självklart ska dom som kommer hit få den 

 service dom vill ha och dom ska kunna få svar. Och kan inte jag ge dom något svar så 

får  jag ta reda på det och återkomma, det känns så väldigt viktigt för mig, ingen ska gå 

härifrån  och fått ett svar att “det här vet jag inte, det får du ta reda på någon 

annanstans”. För mig är  det jätteviktigt  (Intervjuperson D, personlig kommukation, 

13 april 2016). 
 

En av de intervjuade säger att det är mycket upp till individen själv att ta sig tid för att 

lära sig nya saker, och att man måste våga ta kontakt med någon som kan visa en hur 

det fungerar. 

 
Ja det skulle jag vilja säga att det är rätt mycket upp till en själv, alltså kommer det 

något genomgripande nytt och som alla måste kunna och allt sånt där så erbjuds det 

kompetensutvecklings tillfällen, typ en timme på morgonen eller sådär vid olika 

tillfällen, men när det gäller mycket sådant så är det upp till en själv att hugga tag i 

någon som kan visa en och sådär, för det händer så mycket hela tiden att man hinner 

inte riktigt med (Intervjuperson H, personlig kommukation, 14 april 2016). 
 
5.2.5 Hur på bästa sätt genomföra förändringar i verksamheten 

Några av intervjupersonerna (5/8) pratar om hur viktigt det är att de anställda på 

biblioteket får vara med och bestämma hur verksamheten utvecklas, i den mån som det 

är möjligt. Om förändringar påtvingas uppifrån, utan någon form av förankring hos dem 

som kommer att påverkas av förändringarna, så kommer det i princip oundvikligen leda 

till en negativ och “gnällig” atmosfär. En av de intervjuade säger att de gånger som stora 

delar av personalen har varit inblandade och fått påverka hur verksamheten förändras så 

har det fungerat bättre. Det är viktigt att arbetsgivaren “får med” de anställda. 

 
Under årens lopp har jag varit med om lite olika större och mindre projekt. Några har 

 kommit uppifrån, som man bara har bestämt och sedan kört på, och så har det inte 

funkat  bra, men så har jag däremot haft projekt där stora delar av personalen har varit 

inblandade,  där man har varit med från början, och då har det ju blivit bättre 

(Intervjuperson D, personlig kommukation, 13 april 2016). 
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Intervjuperson E menar att det är viktigt att det sker en dialog med de anställda uppifrån, 

och att de anställda kan  vara med och förändra upplägg, och liknande, i den mån det är 

möjligt. Ingen vill vara  med om att saker och ting förändras över natten utan 

förvarning.  

 
5.2.6 Hur skapas en positiv intern lärandekultur 

Flera av intervjupersonerna (5/8) påtalar hur viktigt det är att ha en öppen och tolerant 

personalkultur där man vågar att fråga om hjälp, men också att våga erbjuda hjälp. Det 

som man lär sig av sina kollegor är lika viktigt som det som man lär sig på en kurs. 

Några intervjuer berättar om hur viktigt det är att verkligen uppmuntra varandra att 

fråga om hjälp, så att det blir något naturligt. 

 
och givetvis att man om man har gått på kurs att man delar med sig till alla kollegor 

också, så att  det inte stannar hos den som har gått kursen, men visst, jag menar, det är 

ju lika viktigt det  som man, kollegor emellan, lär sig av, så att säga (Intervjuperson C, 

personlig kommukation, 11 april 2016). 
 

En av de intervjuade säger också att man inte ska vara rädd att dela med sig av sina 

kunskaper, även om det kanske inte är direkt efterfrågat. 

 
dom frågar ju om vissa saker [...] och då är det klart att man hjälper och visar, man ska 

ju inte vara rädd för att dela med sig av sin kunskap, tycker jag (Intervjuperson A, 

personlig kommunikation, 8 april 2016). 

 

Ett par av de intervjuade sa att det på deras arbetsplats kan finnas ett problem med att 

anställda inte vågar fråga om hjälp, kanske av rädsla för att “tappa ansiktet” om man 

behöver fråga en kollega inom samma fält om något som kanske ses som en 

självklarhet. Då kan det kännas enklare att fråga någon som är expert inom ett visst fält 

som kanske finns på någon annan avdelning av biblioteket, för då behöver man inte 

känna att man är den i sitt “gäng” som inte kan en viss sak. 

 
om det är nåt med att om man är inom samma kategori, alltså en ung bibliotekarie, som 

då har lärt sig något nytt, man har det där bibliotekarie som bibliotekarie, så kommer 

man i det där “Vi som har varit med så länge” och så där, däremot om det är någon 

annan [...] vi har en tekniker, en relativt ung kille, det är inget problem att gå till 

honom, för det är liksom hans nisch [...] men det är svårare att gå till mig, så eh, det 

tror jag nog att… det är det där att tappa ansiktet och så.. (Intervjuperson B, 

personlig kommunikation, 8 april 2016). 

 

5.2.7 Vilka kompetenser behöver en bibliotekarier ha 

När det gäller synen på vilka kompetenser som är viktiga för en bibliotekarie att ha så 

kan vi se att det verkar skilja åt beroende på vilken sorts bibliotek man arbetar och 

vilken sorts bibliotekarie man är, vilka arbetsuppgifter som man har. Någonting som är 

gemensamt för alla bibliotekarier är emellertid att de måste vara flexibla och nyfikna. 

Förändringarna som drabbar biblioteken är så pass stora att en person som inte har dessa 

egenskaper kommer att halka efter. 

 
Alltså, man måste ju vara oerhört flexibel, och nyfiken, och inte vara rädd för nyheter 

eller nya utmaningar, och framförallt att yrket förändras hela tiden, för det yrket som 
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jag utbildade mig till, det ju inte längre, så ser jag det för det är ju en helt ny värld 

(Intervjuperson D, personlig kommukation, 13 april 2016). 
 

Vissa IT-kunskaper har blivit nödvändiga att ha, då mycket av biblioteksarbetet görs i 

digitala system. Låntagarna ställer också en hel del frågor om surfplattor och andra 

digitala enheter, som också har gjort det nödvändigt för biblioteken att utbilda sin 

personal om hur sådana enheter fungerar. 
 

5.3 Bibliotekariers reflektioner kring lärande och 
kompetensutveckling 
5.3.1 Informellt lärande 

Intervjupersonerna (5/8) menade att informellt lärande var den viktigaste typen av 

lärande som var viktigast på biblioteket och menade att formellt lärande var viktigt i den 

utsträckning att hen inte hade kunnat få sitt jobb utan det men samtidigt att det som var 

viktigast på arbetsplatsen var just det informella lärandet. 

 
vad gäller det informella lärandet så är det framför allt att man har haft förebilder eller 

mentorer, det är ju en bra väg att gå tror jag, som kanske har lärt en och visat på 

möjligheter och också ett sätt att tänka, det kan röra medier men också hur man uppför 

sig mot en låntagare eller besökare eller så ja, hur gör man en referensintervju eller ja, 

det finns massor med saker som, men där tror jag att förebilder har haft en enorm 

betydelse för mig personligen. Det är vissa bibliotekarier som har lärt upp mig och som 

jag tycker att jag lärt mig allting av (Intervjuperson G, personlig kommunikation, 15 

april 2016). 
 

En intervjuperson påtalar hur viktigt det är att det finns kunniga personer inom 

personalstyrkan som man kan fråga om hjälp om man saknar någon kunskap eller vill 

lära sig något nytt. 

 
men mycket beroende på att jag har, varje dag, precis bredvid mig någon som jag kan 

fråga, och som hela tiden håller på att  utveckla sig..  så det är ju en… [...]  
Jag tror inte att jag hade kommit lika långt, alltså man hade.. alltså, det hade varit 

hinder  som man inte hade kommit över då, och då fortsätter man ju inte att utvecklas. 

Så det gör  väldigt mycket, och man hade inte heller överhuvudtaget vetat vilka 

möjligheter som finns. (Intervjuperson B, personlig kommunikation, 8 april 

2016). 

 

Det förekommer också att bibliotekarier och låntagare lär sig tillsammans, exempelvis 

då en låntagare vill ha hjälp med en surfplatta som inte finns i bibliotekets bestånd och 

som bibliotekarierna inte har någon kunskap om, eller om en låntagare är relativt 

nyanländ till Sverige och därför talar ytterst lite svenska. 

 
Och det är ju ett helt annat  arbetssätt, alltså där sitter man och gör det tillsammans 

med ägaren av den där enheten,  alltså att man mer försöker lösa det tillsammans, och 

det är ju en lite speciell situation och  väldigt intressant egentligen, och ibland så har 

man hjälp av någon tredje person som har  kommit dit med något annat problem, till 

exempel om någon ska skanna och skicka iväg ett  mail, och mailen är på arabiska och 

personen kan ingenting på engelska eller nåt, och så  sitter det kanske någon annan där 

som har bott i Sverige i tio år, med arabiskt ursprung, och  så kan den personen hjälpa 

till. (Intervjuperson B, personlig kommunikation, 8 april 2016). 
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5.3.2 Formellt lärande 

Intervjupersonerna var samtliga (8/8) av meningen att om det arrangeras formella 

utbildningar för bibliotekspersonalen så är det viktigt att dessa är välplanerade. 

Viktigast är det att det finns inslag av både teori och praktik, så att deltagarna får 

möjlighet att omsätta den teoretiska kunskapen i kompetens. 

 
det har ju varit  jättemånga bra kurser och utbildningar som man har gått på också, och 

där försöker vi ju  också att följa upp det så att det inte bara blir en utbildning som man 

går på och så lägger  man det i någon låda, utan vi försöker ju ta med det i vår 

utvecklingsplan och se: vad kan vi  lära av detta? hur ska vi liksom kunna använda det 

i praktiken också (Intervjuperson C, personlig kommukation, 11 april 2016). 
 

En av intervjupersonerna poängterade dock att det är viktigt, åtminstone för hen, 

att teorin och praktiken inte blandas, att den inte förekommer samtidigt, detta för 

att minska störningsmomenten. 

 
En danska från Danskt bibliotekscentrum i Köpenhamn, eh, som föreläste om  IT-

pedagogik, och det var så konkret, det var så genomtänkt, alltså väl genomtänkt, och 

hon  pratade just om detta: blanda aldrig teori och praktik, så därför kör vi nu om vi har 

en kurs  med att börja med att säga: låt era enheter va, titta och lyssna, för det blir 

alldeles för mycket  om man då ska ha någon färdighetsträning också, och så har man 

tillfälle att testa själv  [...] Och det är det som jag själv föredrar att lära mig på, att man 

får nåt sånt där… [...] bara lyssna och se hur det går till, senare så får man testa själv, 

och då vill jag helst  inte ha en massa omkring mig, men det är nog en läggningsfråga, 

tror du inte det? (Intervjuperson B, personlig kommunikation, 8 april 2016). 

 

Det är även viktigt att lokalen där utbildningen äger rum är anpassad efter utbildningens 

karaktär och att antal deltagare inte är för stort.  

 
men om man nu  tänker att man ska ha någon större sån här genomgång,då är det väl, 

det viktiga är att man  har en bra lokal, en mindre datasal eller så här om man ska 

jobba med datorer och att man  har lagom mängd med deltagare i så fall, om man 

tänker att man ska byta ett biblioteks  datasystem, det får ju inte vara för stora grupper 

om det mycket sånt där som kan vara svårt (Intervjuperson A, personlig 

kommunikation, 8 april 2016). 

 
5.3.3 Vad främjar lärandet 

Några av intervjupersonerna (3 av 8) framhåller vikten av en positiv attityd och en 

nyfikenhet för att lärandet ska kunna ske. En av de intervjuade säger att det är så viktigt 

att vara beredd att anpassa sig efter förändringarna att om man inte är det så borde man 

kanske fråga sig själv om man har valt rätt yrke, eller om man borde leta efter något 

annat. Att vara intresserad av att utevecklas i sin yrkesroll är viktigt för att lärande ska 

kunna tas emot. 

 
Ja, det är det ju, alltså lärande, det måste man ju, man måste ju vilja eller ha ett 

intresse, eller också måste man inse att man är tvungen för att kunna sköta sitt jobb, 

om man nu inte skulle tycka att ens jobb är roligt, men då kanske man ska söka något 

annat jobb. Men lite är det ju så att, man måste ju vara intresserad för att kunna ta emot 

lärande  (Intervjuperson D, personlig kommukation, 13 april 2016). 
 

Intervjuperson E säger att det är viktigt för en bibliotekarie att vara positiv – men 

också ha en kritisk attityd till  förändringar. Eftersom att biblioteken rent 

generellt sett är snabba med att börja  använda en ny teknik så är det viktigt att 
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man som bibliotekarie är ständigt villig att  utveckla sina egna kunskaper. Är 

man inte beredd att lära sig nya saker på egen hand,  eller när situationen kräver 

det, så kommer man ha svårt att verka inom yrket. En  positiv attityd är viktig för 

att anpassningen ska gå lättare.  

 

5.3.4 Hinder för lärande 

Intervjupersonerna citerar en brist på tid som ett av de stora problemen som hindrar dem 

från att på ett mer effektivt sätt lära sig nya system och program, dom har helt enkelt 

inte alltid tid att familjära sig med sina program innan de ska sättas på prov.  

 
Det hjälper inte om nån står i vår samlingssal nån timma och pratar om att så  och så 

gör du, har man inte gjort det själv så klarar man ändå inte det sedan. Och lite brister 

det hos oss, för det finns inte den tiden, men det tror jag är vanligt på dom flesta 

bibliotek, att  man inte har den tiden (Intervjuperson D, personlig kommukation, 13 

april 2016). 
 

Ett par av de intervjuade ställde sig positiva till ett system med E-guider som skulle 

göra det möjligt för bibliotekarierna att lära sig hemifrån. Sådana guider skulle råda bot 

på den tidsbrist som bibliotekarierna upplever, och lärandet skulle också vara helt 

frivilligt att delta i. Man behöver inte heller erkänna att man inte kan en viss sak för sina 

kollegor. 

 

Några av de intervjuade påtalar också att det ibland tar längre tid att lära sig för att man 

helt enkelt inte förstår nyttan med till exempel ett nytt system eller verktyg, och då finns 

inte riktigt motivationen som krävs. En av de intervjuade säger att lärandet kan 

försvåras av att det inte finns någon att fråga om hjälp i närheten, eller att det finns folk 

att fråga om hjälp men att dessa är på en så diametralt annan nivå rent kunskapsmässigt 

att dessa har svårt att agera lärare för en nybörjare. Hen tycker att det är viktigt att det 

finns anställda som befinner sig på olika nivåer kunskapsmässigt, så att man kan lära sig 

små steg i taget. 

 

6 Analys  
Nedan tolkas resultatet med utgångspunkt i teorierna om lärande som presenterades i 

teorikapitlet. Även kopplingar till tidigare forskning kommer att tas upp. 

 

6.1 Digitalisering 

6.1.1 Definition 

Det blev med ens tydligt att intervjupersonerna ser digitaliseringen som en process som 

påverkar ett helt system, organisation eller samhälle. Den ursprungliga betydelsen av 

digitalisering (att omvandla analogt till digitalt) är inte längre den definition som 

intervjupersonerna först kopplar till termen, dock så medgav flera av dem att 

digitalisering även syftar på processen där man för över t.ex. böcker från den gamla 

formen och tillgängliggör dem som cd-skivor och e-böcker istället, detta gäller även när 

man t.ex. skannar upp gamla lokala småtrycks samlingar och gör dem tillgängliga på 

nätet, detta var något som intervjuperson F nämnde som en personlig ambition. 

 
6.1.2 Inställningen till digitaliseringen 

Inställningen rörande digitaliseringen tas upp av Melchionda i hennes undersökning 

“Librarians in the age of the internet: their attitudes and roles” (2007) där hon nämner 



  
 

31 

att bibliotekarierna oavsett attityd rörande ifall digitaliseringen är positiv eller negativ 

menade att den skulle vara revolutionerande för yrket och dess utövare (sid. 12). Detta är 

något som stämmer väl överens med den bild som framkommit ur intervjuerna. Något 

som genast blev uppenbart under intervjuerna var att intervjupersonerna allihop är 

positivt inställda till digitaliseringen och de förändringar som den fört med sig, man 

anser att de små problem som förts med, t.ex. snabba förändringar i låntagarnas 

förväntningar rörande bibliotekariernas förmåga att snabbt tillhandahålla eftersökt 

material eller indirekta förändringar som för exempel stängandet av länsbiblioteken som 

tidigare underlättat fjärrlån mm, lätt vägs upp av den effektivisering som den fört med 

sig.  

 

Denna effektivisering rör allt från reservationer, fjärrlån samt sökandet i andra 

biblioteks och bokförsäljares kataloger vilket tidigare hade varit tidstunga uppgifter men 

nu kan göras på ett antal minuter. Det finns dock en viss oro bland de intervjuade 

bibliotekarierna rörande bibliotekets framtid i ett alltmer digitaliserat samhälle där man 

anser att bibliotekets traditionella roll och tillvägagångssätt inte längre kommer att vara 

tillräckligt för att säkra dess existens, med andra ord så menade man att biblioteket 

måste anpassa sig till samhällets förändrande behov för att inte bli en förlegad 

institution. Detta slutar i att man får en bild genom intervjuerna som väl matchar den 

framförd av Melchionda rörande bibliotekariers övertygelse att digitaliseringen är 

revolutionerande oavsett om man anser att utvecklingen är positiv eller negativ. 

 

Bibliotekarierna gav uttryck för att deras inställning till digitaliseringen hade förändrats 

över tid. Vissa sa att de inte riktigt förstod vitsen med den nya tekniken till en början, 

och att de till och med kände ett visst obehag över att behöva anpassa sig till det nya 

landskapet. Attityden kom emellertid att bli mer positiv när de själva hade fått arbeta 

med den nya tekniken ett tag. Att bibliotekarier känner sig skeptiska till ny teknik till en 

början, men att de får en positiv attityd bara de får tillfälle att använda den framkom 

även i artiklarna av Spacey et al. (2003) och Aharony (2009). Att bibliotekarier (och 

människor i stort) kan känna obehagskänslor inför förändringar är alltså inget ovanligt, 

och ingenting som inte går att råda bot på. 

 

6.2 Lärande 
Detta stycke handlar om lärandet, hur det går till, vad som främjar det samt vad som kan 

ses som hinder för det. 

 
6.2.1 Hur sker lärandet 

Lärandet sker framförallt i kontakten med kollegor och låntagare.  

Lärande är alltså ofta ett samspel mellan olika personer, där en person är mer kunnig än 

de andra. En av intervjupersonerna talade om hur viktigt det är för hen att ha kunniga 

kollegor runtomkring sig som kunde hjälpa hen att lära sig utifrån hens egen 

kunskapsnivå. Denna möjlighet att “ha tillgång till” kollegor med större kunskaper är en 

viktig faktor när det kommer till hur lyckat lärande på arbetsplatsen blir (Billett, 2001). 

Detta kan även kopplas till hur Illeris beskriver att hur arbetsplatsen är strukturerad rent 

tekniskt-organisatoriskt (vilka som jobbar med vilka, grupperingar etc.) påverkar hur en 

individs lärande ser ut (Illeris, 2007; Billett). Här blir det tydligt hur viktigt det är med 

en öppen och tolerant personalkultur. De anställda måste kunna lita på att om någon 

saknar en kunskap eller känner sig osäker så ska det vara okej att fråga om hjälp utan att 

känna att man blir nedvärderad av sina kollegor. De anställda måste också våga dela 

med sig av sina kunskaper, och inte känna att de då sätter sig över de andra. 
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Utifrån intervjupersonernas svar så kunde författarna sluta sig till att Illeris teori om 

lärande i arbetslivet (Illeris, 2004) tycktes stämma. Om man försöker koppla teorin till 

en faktisk arbetssituation för bibliotekarier så kan man ta ett referenssamtal som 

exempel. I teorin om arbetsplatslärande så beskrivs det hur de teknisk-organisatoriska 

och de sociokulturella lärandemiljöerna styr hur lärandet kommer att ske. I det här 

exempelet så slumpar det sig som så att den aktuella bibliotekarien har ansvar för 

lånedisken, och låntagaren som vill ha hjälp är nyanländ till Sverige. Den teknisk-

organisatoriska lärandemiljön är alltså i det här fallet lånedisken, och den 

sociokulturella lärandemiljön är ett samhälle som har tagit emot nyanlända. 

 

Det är här som arbetspraktiken sker. Bibliotekarien och låntagaren kommunicerar med 

varandra på lite knagglig engelska. Låntagaren är på jakt efter en bok om ett visst djur 

som hen hade sett i sitt hemland. Bibliotekariern har aldrig hört talas om detta djur, och 

det tar lite tid att söka efter information. Bibliotekarierns yrkesidentitet påverkar hur 

lärandet sker. Bibliotekariern är serviceinriktad och hens drivkraft är att hjälpa 

låntagaren så gott det går. Med hjälp av sina tidigare kunskaper i informationssökning 

och det engelska språket så lyckas trots allt bibliotekariern att hitta en bok som har ett 

kapitel om just det eftersökta djuret. Låntagaren är nöjd, och bibliotekariern har 

tillskansat sig nya kunskaper. Vi kan i det här exemplet se hur faktorer som hur arbetet 

på biblioteket är organiserat och hur det omgivande samhället är beskaffat styr hur 

lärandet för en individ kan komma att se ut. 

 

Några av interjupersonerna säger att det händer att de läser distanskurser via internet för 

att utöka sina kunskaper. De var försiktigt positiva till ett införande av E-guider riktiade 

till bibliotekarier, som skulle kunna ta upp hur olika funktioner i deras 

biblioteksdatasystem fungerar. Det positiva med ett sådant lärande är att det sker på 

frivillig basis och att det är oberoende av tid och rum på ett annat sätt än traditionella 

utbildningar. Oberoendet av tid och rum gör att utbildningsaktiviterna kan smälta in i 

individens vardagsliv på ett sätt som gör det möjligt att ändå sköta ett arbete och sin 

familj (Illeris, 2007, sid.267). Denna form av lärande är attraktiv även för arbetsgivarna, 

då många yrken (däribland bibliotekarieyrket) är i ett ständigt behov av 

kompetensutveckling. Om denna kompetensutveckling kan ske på den anställdes fritid 

så att ingen tid under arbetsdagen behöver avsättas för den så är det så klart en bonus. 

Pengar sparas också in med denna typ av lärande (Callan, Johnston & Poulsen, 2015). 

Vissa av de intervjuade var försiktigt positiva till internetkurser (eller guider) om 

exempelvis biblioteksdatasysten riktade gentemot just bibliotekarier, detta då det oftast 

inte finns tillräckligt med tid att lära sig under arbetstid. 

 
6.2.2 Vad främjar lärandet 

Drivkrafterna motivation, vilja och nyfikenhet är viktiga för lärandet. Detta slås fast av 

Illeris i hans diskussion om drivkraftsdimensionen (2007). Drivkraftsdimensionen, 

vilket är den mentala energin som krävs för att vi ska kunna lära, är avgörande för att 

främja lärandet. Det som motiverar bibliotekarierna att lära är först och främst viljan att 

vara så kunnig att man kan vara låntagarna till så stor hjälp som möjligt, men också för 

att det känns obehagligt att hamna efter i kunskap. Det som driver oss till att söka ny 

kunskap och utveckla nya färdigheter är en känsla av osäkerhet och otillfredställda 

behov (Illeris, 2007). När vi har tillgodosett detta behov och minskat osäkerheten så 

uppmår vi en mental balans. Ojämvikten i mental balans uppstår framförallt i mötet med 

låntagaren. Det kan handla om att låntagaran vill ha hjälp med en ny surfplatta som 

bibliotekariern inte har någon kunskap om hur den fungerar, eller att en fråga från 
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låntagaren gör det nödvändigt att använda, för bibliotekariern, tidigare okända 

funktioner i biblioteksdatabassystemet. 

 

Vuxna vill inte bli tvingade att lära sig något nytt, utan det är viktigt att de känner att de 

har och tillåts ha en viss makt över sin vardag. Illeris skriver att för att göra 

arbetsplatslärandet mer framgångsrikt så måste de ansvariga se saken ur de lärandes 

perspektiv, för att förstå de psykiska faktorerna som ligger bakom. Precis som Illeris 

skrev så är vuxna människor fullt kapabla att ta ansvar för sitt eget lärande, om de tillåts 

göra det (Illeris, 2003a; 2003b). Intervjupersonerna poängterade hur viktigt det är att 

känna sig sedd och hörd av de överordnade. De uttrycktes att det kunde bli en negativ 

stämning inom personalstyrkan när vissa förändringar tvingades på dem utan förvarning 

eller någon mer organiserad genomgång. Det är med andra ord viktigt att det finns en 

dialog mellan bibliotekscheferna och de anställda för att det ska vara en positiv atmosfär 

på biblioteket. Om de anställda får vara med och påverka hur verksamheten förändras så 

kommer förändringar att gå lättare. 

 

En annan viktig sak är att ha en positiv och öppen kultur på arbetsplatsen. Det gäller för 

de överordnade på arbetsplatsen att uppmuntra samtliga anställda att våga fråga om 

hjälp och att påtala vilka brister som det finns. Billett (2001, sid.212) och Eraut (2004) 

skriver att företag som har en kultur som präglades av ett uppmuntrande att delta i 

fortsatt lärande uppvisade positiva attityder hos sina anställda som tyckte att de hade ett 

stort utbyte av den utbildning som erbjöds dem. En arbetsplats som har en öppen och 

tolerant kultur torde vara bättre rustad för förändringar. En så uppmuntrande 

lärandekultur är dock bara effektiv i den mån som de anställda är villiga att delta i de 

utbildningar som erbjuds dem, och det är som skon klämmer enligt vissa av 

intervjupersonerna i den här studien. De berättade att det förekom sådana här frivilliga 

utbildningar för personalen på deras bibliotek, men att deltagandet ofta var lågt. Varför 

deltagandet var lågt kunde de inte svara på, men det är inte omöjligt att en brist på tid, 

eller en rädsla att erkänna sig inkompetent är en del av förklaringen. 

 
6.2.3 Hinder för lärande 

Ett hinder för är tidsbrist, eller en brist på andra resurser. Flera av intervjupersonerna 

säger att det inte finns tillräckligt med tid för någon djupare inlärning under arbetstid. 

Illeris tar upp problematiken med lärande som sker under arbetets gång. Han konstaterar 

att det lärande som sker på arbetsplatsen i det dagliga arbetet ofta blir snävt och 

teorilöst, vilket i sin tur leder till att lärandet inte får något bredare tillämpningsvärde i 

andra situationer. Det lärda blir inte en del av en större, allmän förståelse och överblick, 

vilket är det som är avgörande för det som kallas kompetens (Illeris, 2007, sid. 262). 

Det lärda blir så kontextberoende att det bara är möjligt att tillämpa under vissa givna 

premisser. 

 

Det som framförallt verkar som ett hinder för lärande är dock brist på motivation eller 

vilja. Illeris talar om att människan har ett antal försvar mot lärande, och då kanske i 

synnerhet vuxna människor (2007, sid. 204-205; 2003a). Till exempel så har människan 

ett naturligt psykiskt försvar som, ibland, får oss att vara att vara skeptiska till den strida 

ström av förändringar som vi utsätts för under vår livstid. Han talar också om ett 

djupgående identitetsförsvar, vilket kan kopplas till hans modell för arbetsplatslärande. 

Han talar i den modellen om konceptet yrkesidentitet som ett filter som bestämmer hur 

hur och vad vi lär oss. Det är dessa olika försvar som oftast är det som gör att det blir en 

lucka mellan vad som lärs ut och vad som individen faktiskt lär sig (Illeris, 2003a, sid. 

404). Vuxna människor använder sig av tidigare kunskaper och erfarenheter i 
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lärandeprocessen. Detta kan vara på både gott och ont. Om tidigare kunskaper fungerar 

som en stabil grund att stå på så är det bara positivt, men Illeris (2003a; 2003b) skriver 

att den tidigare kunskapen ibland fungerar som ett försvar mot ny kunskap. Man kan 

säga att vuxna människor har ett slags inbyggt konservativt försvar som inte vill att nya 

kunskaper slår ut de gamla. 

 

Vissa av de intervjuade tar upp dessa försvar, om än i andra ordalag. De beskriver hur 

de i digitaliseringens linda stretade emot, dels av rädsla, men också för att de inte riktigt 

förstod varför de som bibliotekarier skulle ha nytta av exempelvis internet. Illeris 

skriver om att människor ibland förnekar att de saknar en viss kompetens eller kunskap, 

detta för att undvika de negativa eller obehagliga känslor som denna medvetenht kan ge 

upphov till (Illeris, 2007, sid.186). Dessa helt naturliga försvar mot lärande kan vara bra 

för en bibliotekschef att ha för att till exempel bättre förstå varför ett önskat lärande 

inom personalstyrkan inte äger rum. Det belyser även det som Spacey et al. (2003) 

konstaterade: människor behöver olika mycket träning för att överkomma dessa rädslor 

eller försvar. 

 

6.3 Kompetensutveckling 
I detta stycke analyseras kompetensutveckling som delats upp i tre separata stycken, 

först kommer en definition följt av vilka former kompetensutveckling kan ta samt ett 

stycke rörande arbetets utveckling och dess följder rörande för yrket nödvändig 

kompetensutveckling. 

 
6.3.1 Definition 

Det framkom i en del av samtalen att kompetens sågs som tillämpad kunskap, helt i 

linje med den definition som togs upp i undersöknings begreppskapitel. 

Intervjupersonerna kopplar kompetensutveckling först och främst till det vardagliga 

arbetet, när bibliotekarierna i samspel med varandra lär sig exempelvis hur en viss 

databas eller surfplatta fungerar. 

 
6.3.2 Former för kompetensutveckling 

Kompetensutvecklingen kan självklart ta olika praktiska former beroende på 

bibliotekariens position och arbetsuppgifter, en bibliotekschef har andra uppgifter än en 

barnbibliotekarie, men i teorin så är de identiska i att det handlar om att bibliotekarierna 

lär sig mest genom praktiska erfarenheter och dem krav som ställs på dem i vardagen. 

Resultatet blir att en bibliotekarie som inte har haft erfarenhet av en fråga eller objekt 

tidigare kan ha problem med att vara användarna till hjälp med problem rörande 

objektet, om vi tar t.ex. en surfplatta, en bibliotekarie om inte haft erfarenhet med 

objektet har självklart svårt att hjälpa en användare med deras problem, det kan röra sig 

om att koppla upp sig till bibliotekets wifi, appar eller att ladda ner bibliotekets e-

böcker, om man inte haft praktisk erfarenhet av att använda något så är det alltid svårt 

att hjälpa andra med det oavsett om man fått det förklarat för sig tidigare.  

 

Detta belyser den distinktionerna som författarna i begreppskapitlet gjorde mellan 

kunskap, färdighet och kompetens. En individ kan ha en teoretisk kunskap om hur en e-

bok laddas ner, men denna teoretiska kunskap är inte mycket värd om hen inte kan 

omsätta den kunskap i praktisk handling. Intervjuperson G nämner under intervjuns 

gång hur man på hens bibliotek införskaffat surfplattor för att personalen ska kunna 

vänja sig vid att använda dem, detta kan ses som ett försök att hjälpa bibliotekets 

personal att vänja sig vid dessa nya enheter, detta för att förbättra deras förmåga att 

hjälpa de användare som behöver hjälp med just dessa enheter. 
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Billett (2001) skriver att hur de anställda är organiserade (vilka som gör vissa 

arbetsuppgifter och med vilka kollegor o.s.v.) påverkar hur lärandet ser ut. Detta tar 

även Illeris upp i sin teori om lärande på arbetsplatsen. Illeris har med just “uppdelning 

av arbete och arbetsuppgifter” samt “möjliga sociala interaktioner” som faktorer som 

påverkar lärandet (se illustration 1.2). De intervjuade personerna uttryckte detta vid ett 

flertal tillfällen. Att ha tillgång till kunniga kollegor är ibland nödvändigt för att ett 

framgångsrikt lärande ska vara möjligt. Att låta de anställda “hoppa runt” och arbeta 

ihop med olika kollegor kan alltså vara en effektiv åtgärd för kompetensutveckling. 

 
6.3.3 Vikten av att investera i kompetensutveckling 

Några av de intervjuade påtalade att det finns ett behov av att bättre utvärdera vilka 

kunskaper och kompetenser som de anställda har och sedan utbilda dem som är i behov 

av det, detta för att säkerställa att låntagarna får en någorlunda likvärdig service oavsett 

vilken anställd de pratar med när de är på biblioteket. Det är dock känsligt med sådana 

här utvärderingar, då det kan vara känsligt att peka ut en viss persons brist på 

kompetens, och det råder oklarheter i hur kunskaper och kompetenser på bästa sätt mäts 

så att det inte blir subjektiva värden som styr (Sudarsan, 2009). Samtidigt så är det 

onödigt att skicka samtliga i personalen på utbildning om det inte behövs. På ett av dem 

av författarna besökta biblioteken så hade de ett system där utbildning för personalen 

anordnas, men deltagandet är på frivillig basis. Problemet var att ingen tycktes känna 

sig manad att gå dit. Vad detta berodde på kunde intervjupersonen inte svara på, men 

det är inte omöjligt att en slags skamkänsla finns där i bakhuvudet. Eller så saknas en 

insikt om brist på kompetens hos individen, och vem går på en frivillig utbildning om 

något som man redan tror sig veta allt om, och då särskilt om man känner att man har 

ont om tid? 

 

Bibliotekarierna uttryckte att det inte avsätts tillräckligt med tid för formell utbildning 

kopplat till arbetet. Arbetsplatsers övergripande mål är att producera varor och tjänster, 

inte lärande, och det är kanske inte konstigt att formell utbildning inte är det första som 

en bibliotekschef vill investera i. I vissa fall kan det, på längre sikt, vara ekonomiskt 

försvarbart att investera i formell vidareutbildning av personalen, men oftast blir det så 

att denna formella utbildning nedprioriteras till förmån för mer kortsiktiga behov 

(Illeris, 2007, sid. 262). Billett (2001) konstaterade att det finns ett samband mellan hur 

mycket ett företag satsar på vidareutbildning och hur de anställdas kompetens ser ut. 

Det borde alltså ligga i bibliotekschefernas intresse att då och då investera i formell 

vidareutbildning för sin personal. Det är klart att det kan vara svårt att argumentera för 

såna här utgifter, särskilt när det är skattemedel det rör sig om, men om det på något sätt 

kan bevisas att det inte är bortkostade pengar så borde det vara möjligt att övertyga 

belackarna. Spacey et al. (2003) skriver även att åtgärder för kompetensutveckling är 

viktigt för de anställdas hälsa då människor mår psykiskt dåligt när de känner att de inte 

har kompetens nog att klara av de nya krav som arbetet ställer på dem. 

 
6.3.4 Utvecklande arbete 

I takt med att bibliotekets användares behov förändras så ställs det nya krav på 

bibliotekarierna, dessa krav ersätter inte nödvändigtvis dem gamla, det är inte så att ett 

bibliotek helt slutar med att låna ut tryckta böcker bara för att användarna har börjat fått 

ett större behov av att låna datorer eller e-böcker, istället så ställs dessa krav oftast 

samtidigt som man fortfarande måste tillhandahålla alla de gamla tjänsterna som 

användarna fortfarande drar nytta av. Dessa kompetenser behöver inte bara handla om 

rent tekniska kompetenser eller tillgängliggörandet av vissa tjänster utan kan handla om 
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beteende som t.ex. en förmåga att vara tillmötesgående med användarna, med andra ord 

social kompetens, service mindedness, positiv attityd, flexibilitet mm. (Partridge, 2010) 

Dessa kompetenser, som man skulle kunna kalla grundkompetenser, kommer knappast 

att tappa vikt inom överskådlig tid, om någonsin.  

 

Dessa kompetenser är av den arten att de inte alltid går att lära sig genom traditionell 

utbildning, utan är en del av individens personlighet (Illeris, 2003b, sid.167). 

Anpassning är ett ord som passar in bra på kompetensutveckling med tanke på att det 

inte finns något behov att utveckla sina kompetenser om det inte sker förändringar som 

man måste anpassa sig till, utan att förändrande krav ställs på bibliotekarierna så skulle 

de helt enkelt bara stå stilla utan att utvecklas på något sätt.  

 

Flera av intervjupersonerna ser lärande och kompetensutveckling som en självklar del 

av sitt yrke, och att om man inte är beredd att utvecklas som person så är 

bibliotekarieyrket förmodligen inte rätt för dig. Det är rent generellt mycket motiverade 

och nyfikna. Det som triggar igång en vilja att lära sig något nytt är framförallt problem 

som de ställd inför i sitt arbetsliv. Det kan vara en svår fråga som en låntagare ställer 

eller att en ny databas börjar användas. Intervjupersonerna verkar lägga en stor vikt vid 

att bidra till en positiv bild av sin yrkesgrupp. De är anställda för att tjäna allmänheten, 

och det är deras skyldighet att hålla sig så ajour att de fortsätter att vara relevanta även 

när låntagarnas krav och samhället i stort förändras. Denna pliktkänsla att hålla sig i takt 

med utvecklingen är något som även IFLA tar upp i sina yrkesetiska riktlinjer för 

bibliotekarier, och Aabo (2005) tog upp viljan att utvecklas som en nödvändighet för att 

biblioteken och dess personal ska överleva i framtiden. 

 

 

7 Diskussion 
I detta kapitel så kommer författarna att föra diskussioner om undersökningens resultat i 

jämförelse med den tidigare forskning som presenterades tidigare. Även valet av metod 

samt förslag på framtida forskning kommer att tangeras. Här presenteras även de 

slutsatser som blev produkten av undersökningen. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
De resultat som undersökningen kommit fram till ligger helt i linje med vad som 

framkommit i tidigare forskning. Digitaliseringen har inneburit en stor förändring för 

hur biblioteken som institution ser ut och vilka arbetsuppgifter som dess personal har.  

De intervjuade bibliotekarierna uttryckte på samma sätt som Aabø (2005) att 

biblioteken fortfarande har en viktig roll att spela i samhället, trots den digitala 

utvecklingen. Farhågan att biblioteken och dess personal ska bli helt överflödiga när 

kultur i an allt större utsträckning blir tillgänglig på nätet tycks inte riktigt ha tagit fäste 

hos bibliotekarierna, även om det fanns en initial oro hos vissa. Bibliotekarierna 

påtalade dock att det är viktigt att biblioteken inte lutar sig tillbaka och förlitar sig på 

gamla meriter. Även om biblioteken har en speciell plats i folkets hjärta så kan de inte ta 

det för givet att det förblir så även i framtiden. 

 

Även på frågan vad som krävs för att vara en bra bibliotekarie idag, och vad som krävs 

för att man ska kunna förbli en bra bibliotekarie, så överensstämmer denna 

undersöknings resultat med vad som framkommit i tidigare forskning (Partridge et al., 

2010; Huvila et al., 2013). Samtliga bibliotekarier var överens om att en bibliotekarie 

idag måste ha ett visst mått av IT-kompetens, även om hen inte behöver vara en expert. 
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En bibliotekarie måste vara villig att lära sig nya sakar och vara flexibel, och en 

bibliotekarie måste ha ett driv, en initiativförmåga. De av Europaparlamentet 

definierade nyckelkompetenserna som togs upp i begreppskapitlet (under rubriken 

livslångt lärande) bekräftas alltså av bibliotekarierna (Eur-Lex, 2011). Detta är dock 

kompetenser som Europaparlamentet anser att alla människor måste besitta, inte bara 

bibliotekarier. 

 

Undersökningen har visat att bibliotekarierna för det mesta har en positiv attityd till 

digitaliseringen. Precis som Aharony (2009) och Spacey et al. (2003) kom fram till så 

uttryckte bibliotekarierna i den här undersökningen att attityden gentemot 

digitaliseringen blev positivare ju mer de fick tillfälle att använda sig av exempelvis 

datorer och andra digitala enheter. Det var få av bibliotekarierna som sa sig ha haft en 

positiv attityd redan från början. En del förstod inte riktigt vad den nya tekniken skulle 

ha för nytta, vilket delvis berodde på att tekniken på den tiden inte var tillnärmelsevis så 

användarvänlig som den är idag. Precis som Melchionda (2007) kom fram till så var 

bibliotekarierna av den uppfattningen att det är viktigt att för framtida bibliotekarier att 

ha en positiv attityd och att vara flexibla och nyfikna, då det annars kommer bli 

tämligen svårt att ”överleva” inom yrket. Somliga av intervjupersonerna ser det som en 

direkt nödvändighet att ha dessa egenskaper. 

 

Precis som framkom i den tidigare forskningen om arbetsplatslärande så konstaterade de 

intervjuade bibliotekarierna att lärande sker framförallt i kontakten med andra 

människor, alltså kollegor och låntagare (Goldman et al., 2009). Bibliotekarierna 

beskriver att den formella utbildningen som de tillskansat sig under sina studieår eller 

på utbildningar arrangerade av arbetsgivaren är av en ringa betydelse i jämförelse med 

det som man lärt sig under det dagliga arbetet. Därför blir det extra viktigt att 

biblioteket har en positiv lärandekultur där de anställda vågar fråga om hjälp och dela 

med sig av sina kunskaper till varandra. För att skapa en sådan lärandekultur gäller det 

att jobba med värdegrundsfrågor och vara noggrann med att dessa efterlevs. 

 

Även om det informella lärandet är det som mest har bidragit till bibliotekariernas 

yrkeskompetens så är formell utbildning inte meningslös. Formell utbildning kan 

användas som ett sätt att lägga en kunskapsgrund som de anställda kan utgå ifrån när de 

sedan fortsätter med sitt informella lärande under arbetstid. Bibliotekarierna tyckte att 

det avsätts alltför lite för ordentliga vidareutbildningar av formell karaktär. Detta gör att 

lärandet sker under arbetets gång, och då under tidspress. Denna brist på tid är något 

som Lohman (2005) tog upp som en av de faktorer som mest hindrade 

arbetsplatslärande. Bristen på tid gör att det lärande som sker inte blir lika 

grundläggande och praktiskt tillämpningsbar som den hade blivit om det fanns mer tid 

att disponera.  

 

Biblioteken är även för dåliga på att utvärdera personalens kompetenser för att se på 

vilka områden som utbildning skulle behövas. De utbildningar som faktiskt arrangeras 

är dock inte särskilt välbesökta. Vad detta beror på kunde ingen svara med säkerhet på, 

men att det kanske kan ha att göra med prestige eller tidsbrist är inte långsökta 

gissningar. Om det är så att prestige är det som gör att bibliotekarier inte går på dessa 

utbildningar så är det än viktigare att jobba med att skapa en positiv lärandekultur där de 

anställda inte behöver skämmas över att sakna en viss kunskap. 

 

Utifrån intervjupersonernas svar så kunde författarna sluta sig till att Illeris lärande teori 

tycktes stämma. Om man försöker koppla teorin till en faktisk arbetssituation för 
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bibliotekarier så kan man ta ett referenssamtal som exempel. I teorin om 

arbetsplatslärande så beskrivs det hur de teknisk-organisatoriska och de sociokulturella 

lärandemiljöerna styr hur lärandet kommer att ske. I det här exempelet så slumpar det 

sig som så att den aktuella bibliotekarien har ansvar för lånedisken, och låntagaren som 

vill ha hjälp är nyanländ till Sverige. Den teknisk-organisatoriska lärandemiljön är alltså 

i det här fallet lånedisken, och den sociokulturella lärandemiljön är ett samhälle som har 

tagit emot nyanlända.  

 

Det är här som arbetspraktiken sker. Bibliotekarien och låntagaren kommunicerar med 

varandra på lite knagglig engelska. Låntagaren är på jakt efter en bok om ett visst djur 

som hen hade sett i sitt hemland. Bibliotekariern har aldrig hört talas om detta djur, och 

det tar lite tid att söka efter information. Bibliotekarierns yrkesidentitet påverkar hur 

lärandet sker. Bibliotekariern är serviceinriktad och hens drivkraft är att hjälpa 

låntagaren så gott det går. Med hjälp av sina tidigare kunskaper i informationssökning 

och det engelska språket så lyckas trots allt bibliotekariern att hitta en bok som har ett 

kapitel om just det eftersökta djuret. Låntagaren är nöjd, och bibliotekariern har 

tillskansat sig nya kunskaper. Vi kan i det här exemplet se hur faktorer som hur arbetet 

på biblioteket är organiserat och hur det omgivande samhället är beskaffat styr hur 

lärandet för en individ kan komma att se ut. 

 

Det har visat sig att drivkrafter är viktiga för lärandet, precis som Illeris påpekar i sin 

teori. Bibliotekarierna uttrycker att vad som är drivkraften i en viss situation varierar. 

Det kan vara ett bakomliggande intresse som gör att lärandet är mer lustbetonat, eller så 

kan det vara en känsla av obalans som tvingar individen att lära sig något nytt. 

Människor strävar efter att behålla en inre balans så att det inte finns en lucka i vilka 

kunskaper som behövs och vilka kunskaper och kompetenser som individen faktiskt 

besitter. 

 

Precis som Aabø (2005) så verkar inte intervjupersonerna tycka att bibliotekets 

samhällsuppgift har förändrats i och med den tekniska utvecklingen. I grund och botten 

är biblioteket fortfarande en institution som ska verka för social inkludering, demokrati 

och ett aktivt medborgarskap hos sina låntagare. För att vara en aktiv medborgare idag 

krävs det emellertid vissa tekniska kunskaper. Bibliotekarierna verkar se sig själva som 

dem som ska lära exempelvis äldre människor hur de kan använda sig av internet, 

mobiltelefoner och sociala medier. Man skulle kunna säga att bibliotekets kanske största 

uppgift är att minska den digitala klyftan. För att detta ska vara möjligt så krävs det 

dock att bibliotekarierna själva har viss IT-kompetens, och det är viktigt att biblioteken 

håller sig ajour med den tekniska utvecklingen genom att exempelvis köpa in nya 

surfplattor eller att bibliotekarierna är aktiva på sociala medier. För att lära ut så måste 

man först kunna själv. 

 

Författarna hoppas att resultaten i denna undersökning ska vara användbara för 

bibliotekschefer när det kommer till att utforma och förändra sin verksamhet. 

Undersökningen har visat hur viktigt det är med en ledning som noga planerar sina 

åtgärder, och det är ett plus om detta sker i samråd med de anställda. Undersökningen 

har även visat hur faktorer såsom känslor och attityder påverkar lärandet. En 

organisation som har en öppen och lärandefrämjande kultur blir mer framgångsrik. Den 

absolut viktigaste åtgärden för en framgångsrik kompetensutveckling är att att ge 

bibliotekarierna tillräckligt med tid för att träna sig i nya system, gärna i samarbete med 

sina kollegor. 
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7.2 Teoridiskussion 
Valet av teorier gjordes för att få en helhetsbild av hur lärande på en arbetsplats kan se 

ut. Genom att använde oss av Illeris teorier så kunde vi analysera intervjupersonernas 

svar och tolka dem på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. Illeris teorier tar upp 

såväl det som sker på individnivå under lärande, men även hur det ser ut på 

organisations- och samhällsnivå. Det är en viktig slutsats att allt lärande sker i en 

samhällelig kontext. Det var också viktigt för oss att ta med Illeris beskrivning av vad 

som särskiljer vuxnas lärande gentemot det lärande som barn och ungdomar går 

igenom. De olika teorierna kompletterade varandra på så sätt att de tar upp olika 

aspekter av lärande, vilket gjorde det möjligt att analysera, förstå och tolka den 

insamlade datan. 

 

7.3 Metoddiskussion 
Om författarna skulle ha gjort om undersökningen idag så skulle de ha utformat en 

intervjuguide som var tydligare strukturerad efter de olika teman som låg till grund för 

undersökningen. Anledningen till att detta inte gjordes var på grund av tidsbristen som 

gjorde det nödvändigt att boka in intervjuer med kort varsel, detta för att det dels tar tid 

att boka in ett datum för intervjun och att utföra denna, men även att transkribering av 

intervjuer är ett tidskrävande projekt. Författarna är ändå av åsikten att intervjuerna gav 

svar på de uppställda frågeställningarna. En av intervjuerna blev inte inspelad på grund 

av tekniska problem. Författarna antecknade då det som de kom ihåg från intervjun och 

lät sedan intervjupersonen läsa igenom att godkänna innehållet. På detta sätt 

säkerställdes att intervjupersonens svar inte förvrängdes, och författarna ansåg att 

materialet gick att använda i ett vetenskapligt syfte. Den valda metoden för dataanalys 

passade väl för undersökningen då den gjorde det lätt att “koka ner” intervjupersonernas 

svar till teman och rubriker. Hade en kvantitativ metod valts så är författarna av åsikten 

att lika detaljerade svar inte hade varit möjliga att få. Författarna upplever att 

intervjuerna ledde till en teoretisk mättnad då svaren som uppkom under intervjuerna 

väl överensstämde med de i undersökningen använda teorierna. Intervjupersonerna har 

tagit någorlunda lika stor plats i undersökningen då samtliga gav väl genomtänkta svar 

som kunde användas på något sätt i undersökningen. 

 

8 Slutsatser 
I problemformuleringen så nämndes det att författarna av uppsatsen önskar att denna 

undersökning skulle kunna vara till hjälp för bibliotekschefer som önskar skapa en 

positiv miljö för fortsatt lärande och författarna anser här att detta till en viss mån har 

uppnåtts genom belysningen av problemområden och de faktorer som 

intervjupersonerna anser vara viktigast för sin fortsatta kompetensutveckling.  

 

Syftet med undersökningen är att, utifrån de intervjuade personernas egna historier, nå 

en större förståelse i hur bibliotekarier ser på sitt eget lärande och hur organisatoriska 

strategier för ett livslångt lärande kan se ut, med ett fokus på digitalisering. 

 

Med hjälp av intervjuerna så har författarna av denna uppsats kommit fram till svar på 

dessa frågor, de kommer att i all korthet besvaras här för att sedan tas upp i en större 

utsträckning med hjälp av frågeställningarna ett stycker ner, i takt med att 

undersökningen gått framåt så har författarna kunnat observera hur de intervjuade 

bibliotekarierna ser på just sitt forsatta lärande på arbetsplatsen. För att ta det kort så ser 

de intervjuade bibliotekarierna det som ett måste att hänga med i utvecklingen, inte bara 

när det kommer till det rent digitala utan även mer generella trender och utvecklingar i 
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biblioteksvärlden samt förändringar i själva professionen, utöver detta så ligger det i 

mycket stor utsträckning på de individuella bibliotekarierna att själva hänga med och 

anpassa sig till förändringar både stora och små, och en åsikt som kommer igen i 

intervjupersonernas svar är att det läggs alltför lite tid på formell utbildning av 

bibliotekets personal. 

 

Det som motiverar bibliotekarierna till att fortsätta att lära och kompetensutveckla sig är 

främst viljan att vara till så stor hjälp som möjligt för låntagarna.  

 

Vilka kunskaper och kompetenser anser bibliotekarierna är nödvändiga för 

folkbibliotekarier i dagens alltmer digitaliserade samhälle? 

 

Det har framkommit under intervjuernas gång att bibliotekarierna lägger alltmer fokus 

på att vara kompetenta rent digitalt oavsett om man sitter i disken och lånar ut, sköter 

bibliotekets marknadsföring eller arbetar som avdelningschef, detta är inte heller något 

som intervjupersonerna anser kommer att gå bort utan endast kommer att bli viktigare 

med tiden. Detta betyder ju dock inte att gamla kompetenser och kunskaper helt faller i 

glömska utan för det mesta så integrerar man helt enkelt de nya möjligheterna som 

digitaliseringen fört med sig tillsammans med de äldre metoderna för att underlätta 

arbetet. Som ett exempel på detta så skulle jag vilja nämna hur intervjuperson F hur 

man när hen började arbeta som bibliotekarie var ett större projekt att försöka göra ett 

fjärrlån men som nu kan genomföras med endast ett par knapptryck. Men även utöver 

just digitaliseingen så anser intervjupersonerna att det är viktigt att försöka hänga med i 

utvecklingarna, och i en viss utsträckning även forskningen, rörande själva biblioteket 

och bibliotekariens roll. 

 

Hur gör bibliotekarierna själva för att utveckla kompetenser? 

 

Det har framkommit under intervjuerna att bibliotekarierna för det mesta måste ta eget 

initiativ för att hänga med i utvecklingarna sina individuella intresseområden samt att 

biblioteket i sig för det mesta bara lägger sig i när det kommer till uppdateringar/byten 

av t.ex. katalogsystemet eller något av liknande vikt i vilket fall man kan undansätta 

någon timme med att familjära sig med det nya systemet, men om man missar detta 

tillfälle så ligger det på en själv att anpassa sig till förändringarna. Intervjupersonerna 

ansåg att den viktigaste formen av lärande efter att de väl avslutat sina utbildningar och 

fått sina jobb på biblioteket var det informella lärandet som sker i mötet med kollegor 

och låntagare. Slutsatsen är att bibliotekarierna tar ett stort ansvar för sitt eget lärande 

och söker upp, eller flyr inte, nya lärandesituationer. 

 

Hur ser bibliotekarierna på utvecklingen som digitaliseringen har inneburit? 

 

De intervjuade bibliotekarierna ser enhälligt positivt på de förändringar som 

digitaliseringen har inneburit för biblioteken även om det finns en viss oro för hur man 

ska hantera framtiden om utvecklingen skulle fortlöpa på det sätt som det har gjort upp 

till idag. Men trots en viss oro över vilken typ av tjänster som biblioteket kan 

tillhandahålla i ett alltmer digitaliserat samhälle med en befolkning som inte har samma 

behov av bibliotekets traditionella tillhandahållande av information och dokument som 

tidigare generationer så känner majoriteten av intervjupersonerna säkra i sina yrkesroller 

och anser att bibliotek och bibliotekarier alltid kommer att behövas i samhället. En av 

de negativa aspekterna av digitaliseringen är teknikberoendet som den har givit upphov 

till. När biblioteksarbetet sköttes för hand, utan inslag av datorer och andra tekniska 
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enheter, så tog arbetet förvisso längre tid, men det gick alltid att utföra, och problemen 

som uppstod kunde avhjälpas på plats av bibliotekarierna själva. Idag så är många av de 

tekniska problemen av en sådan art att de endast kan lösas externt av kommunens IT-

avdelning eller liknande. I det stora hela så uppvisar de intervjuade bibliotekarierna 

ändå en synnerligen positiv attityd gentemot digitaliseringen. 

 

Hur underlättar man kompetensutvecklingen för redan yrkesverksamma bibliotekarier? 

 

Något som intervjupersonerna specifikt ansåg stod i vägen för deras fortsatta lärande 

och kompetensutveckling var just en brist på tid, det skulle därför kunna ses som att den 

största faktorn som står i vägen för en bibliotekaries kompetensutveckling är just en 

brist på tid och därför skulle det bästa sättet att garantera bibliotekariernas fortsatta 

kompetensutveckling vore genom att ge dem mer tid, detta är dock lättare sagt än gjort. 

Utöver tid så är det viktigt att när tid avsätts för vidareutbildning, att denna utbildning är 

välplanerad och av ett faktiskt värde för de anställda. Ett sätt att göra så att de formella 

utbildningsinsatserna blir inriktade på rätt saker är att lyssna på de anställda när de yttrar 

sig om till exempel vilka problem som dyker upp under arbetet. Några av de intervjuade 

ställer sig positiva till så kallade E-guider som skulle kunna göra det möjligt för dem att 

förkovra sig i hur till exempel en databas fungerar hemifrån, när de känner att de har tid.  

 

Formellt kontra informellt lärande 

 

En annan slutsats man kan dra av undersökningen är att det formella lärandet är mindre 

viktig än det informella. Det informella, erfarenhetsbaserade, lärandet är viktigare för 

yrkeskompetensen än vad det formella är. Kunskaperna som bibliotekarierna fått genom 

sin formella utbildning är för det mesta av en sådan art att de inte är särskilt användbara 

i yrkeslivet, åtminstone inte så att det är lätt för dem att peka på exakt hur kunskaperna 

är användbara. Det är först när det som lärs ut på formell väg praktiseras som det leder 

till en utveckling av kompetens. Författarna är av den bestämda uppfattningen att det är 

det informella lärandet som är det som främst formar kompetenta bibliotekarier, och att 

det därför blir desto viktigare att skapa en personalkultur som präglas av öppenhet och 

tolerans där de anställda känner att de kan fråga varandra om hjälp, och att de känner att 

de inte behöver be om ursäkt för att de försöker hjälpa sina kollegor när de känner att de 

har kunskaper som är värda att dela med sig av. 

 

Vad är viktigt för att lärandet inom arbetslivet ska fungera? 

 

Genom undersökningen så har författarna kommit fram till att en av de viktigaste 

faktorerna för att försäkra att lärandet inom arbetslivet fungerar är att se till att ens 

anställda får tillräcklig tid att anpassa sig samt att man uppmuntrar dem till att ta ett eget 

ansvar för sitt lärande. Bibliotekarier har ett behov av att hänga med i utvecklingen för 

att fortsätta vara relevant för sina användare samt förklarar den oro som 

intervjupersonerna känner över just hur biblioteket ska kunna anpassa sig i framtiden 

för att försäkra att man inte blir irrelevant. Det är även viktigt att rätt personer jobbar 

med varandra. En av de intevjuade pekade på hur viktigt det är att hen hade kunniga 

människor runtomkring sig som hen kunde fråga om hjälp. 

 

8.1 Förslag på vidare forskning 
Författarna anser att det behövs mer forskning för att utröna hur man gör det lättare för 

äldre bibliotekarier att hålla sig relevanta inom yrket. Det räcker inte att bara avsätta 

mer tid för formell utbildning, utan det behövs forskas mer i hur dessa utbildningar ska 
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vara upplagda, och då med fördel ur ett elevperspektiv för att säkerställa att de psykiska 

faktorerna som är av avgörande betydelse för lärandets kvalitet finns med i beräkningen. 

Upplevt påtvingad utbildning är inte att föredra, så det är viktigt att finna ett sätt att få 

till en intern personalkultur där lärande är något positivt och naturligt.  

 

9 Sammanfattning 
I en värld i ständig förändring är det av största vikt att människor lyckas med sin 

anpassning till en ny verklighet. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur 

bibliotekarier som har varit verksamma inom yrket en längre tid har gjort för att 

“överleva” inom yrket, och hur deras syn på utvecklingen ser ut. Frågeställningarna har 

varit som följer: 

 

 Vilka kunskaper och kompetenser anser bibliotekarierna är nödvändiga för 

folkbibliotekarier i dagens alltmer digitaliserade samhälle? 

 Hur anser bibliotekarierna att en positiv lärandekultur skapas internt inom 

organisationen? 

 Hur gör bibliotekarierna själva för att utveckla kompetenser? 

 Vad är viktigt för att lärandet inom arbetslivet ska fungera? 

 Hur ser bibliotekarierna på utvecklingen som digitaliseringen har inneburit? 

 

Som metod använde sig författarna av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer av 

respondentkaraktär, detta för att de var måna om att få ta del av de intervjuade 

personernas egen bild av sin värld. Semi-strukturerade intervjuer är en bra metod om för 

detta ändamål då det är möjligt att anpassa eller lägga till intervjufrågor beroende på hur 

intervjun artar sig. Sammanlagt så gjorde sju stycken intervjuer på sex olika 

folkbibliotek i Skåne, Småland och Halland. I intervjuerna så redogör 

intervjupersonerna för hur de ser på lärande och kompetensutveckling inom arbetslivet 

och vad som krävs dels av individen själv men också hur organisationen kan underlätta. 

Även synen på utvecklingen tangeras i intervjuerna. 

 

Resultatet av intervjuerna blev att författarna insåg att de olika intervjupersonerna 

delade många uppfattningar rörande allt ifrån digitaliseringen och dess värde samt 

vikten av t.ex. informellt jämtemot informellt lärande. Man delade även uppfattning om 

vikten av kontinuerligt lärande och komptensutveckling vilken man ansåg vara av 

ytterst vikt. Bland intervjupersonerna så återfanns inte någon större oro över 

bibliotekets framtid, man menade att det alltid kommer att behövas bibliotek och 

bibliotekarier, det fanns dock en viss osäkerhet hos vissa intervjupersoner över vilken 

form de framtida biblioteken kommer att ta för att anpassa sig till användarnas skiftande 

behov och förväntningar. 

 

Författarna har kommit fram till att bibliotekarierna har en positiv inställning till 

digitaliseringen och dess effekt på biblioteken och bibliotekariernas arbetsuppgifter 

även om det har funnits en viss oro över hur man ska anpassa biblioteket inför dem 

förändrande förväntningar och krav som kommer ställas på dem i ett alltmer 

digitaliserat samhälle som inte längre har samma behov av bibliotekets traditionella roll 

som en tillhandahållare av information i alla dess former. Ju mer man skriver och läser 

om lärande och kompetens desto mer känns det som att det är två väldigt svårseparerade 

begrepp som ofta flyter in i varandra när man försöker definiera dem, detta gör det svårt 

att avgöra var den ena börjar och den andra slutar. 

För att sammanfatta diskussionsdelen så kom författarna fram till att bland annat: det 

informella lärandet har påverkat bibliotekariernas yrkesliv mer än det formella, det 
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behövs mer tid för formell utbildning, det är viktigt att ständigt utveckla sina 

kompetenser, det är viktigt att biblioteket som institution fortsätter att utvecklas för att 

fortsatt vara relevant. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
1. Vad betyder digitalisering för dig? 
2. Hur har de icke-användarbaserade arbetsuppgifterna (katalogisering, 

marknadsföring o.s.v.) förändrats i och med digitaliseringen? 
3. Hur har arbetet med användarna förändrats av digitaliseringen? 
4. Har förändringarna varit lätta att anpassa sig till? 
5. Vilka positiva effekter har digitaliseringen haft? 
6. Anser du att det haft några negativa effekter? 
7. Hur ser träningen för nya system och program ut? 
8. Hur tycker du att en ideal utbildningssituation ser ut, för dig personligen? 
9. Hur skapas en effektiv lärandemiljö på biblioteket (internt mellan de anställda)? 
10. I vilken grad ligger ansvaret på dig som en enskild bibliotekarie att själv hänga 

med i utvecklingen?  
11. Tar du eget initiativför ditt kontinuerliga lärande, eller sker det först när 

överordnade så kräver? 
12. Hur viktigt är det att förändringar av t.ex. bibliotekssystem är förankrat hos er i 

personalen? 
13. Vilken betydelse har andras attityd till digitalisering för din egen inställning? 
14. Har din egen attityd gentemot digitaliseringen förändrats över tid, eller har den 

varit konstant? 
15. Vad betyder lärande i arbetslivet (kompetensutveckling) för dig? 
16. Hur ser du på kompetensutveckling, behövs det på din arbetsplats? 
17. Vilket lärande har haft störst inverkan på din karriär (informellt eller formellt)? 
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Bilaga B E-postutskick till bibliotekarierna 
 

Hej!  
Vi är två studenter från det biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet på 
Linnéuniversitetet i Växjö som just nu håller på att skriva vår kandidatuppsats. Vi ska 
skriva om hur digitaliseringen har påverkat bibliotekariernas arbetsuppgifter och hur 
attityderna ser ut, alltså hur bibliotekarierna ställer sig till den tekniska utvecklingen. 
Finns det möjlighet för oss att intervjua någon av era bibliotekarier som har varit 
verksam som bibliotekarie sedan 90-talet och således har sett hur utvecklingen har 
varit? 

Om det är så att det finns möjlighet att göra en intervju så är det viktigt att den blir av 
inom april månad. 
 

Mvh 

Linus Wennerhag & Sebastian Lundqvist
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