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1. Inledning  
 
Folkbibliotekarieyrket har historiskt sett haft ett tydligt fokus och tydliga 
kärnverksamheter grundade i en uttalad ideologi. Dessa har varit starkt förankrade i ett 
allmänt folkbildningsideal. Folkbiblioteket var ursprungligen en sammanslagning 
mellan folkrörelsernas gemensamma resurser och lokala sockenbibliotek där syftet var 
att skapa en plats för avgiftsfri tillgång till litteratur och bildning fri för alla. Syftet har 
varit att förmedla ”god” litteratur och kultur, grundad i en fostrande inställning. Det är 
här, mellan den formella och den informella bildningen, som folkbiblioteket har ansetts 
ha haft sin plats (Hansson 2012). 
 
De senaste årtiondena tycks dock en förändring skett inom biblioteksfältet. 
Folkbiblioteket verkar alltmer ha fjärmats från sin traditionella roll och funktion, och 
gått mer mot att bli mer utav ett “rent” serviceföretag utan några ideologiska förtecken, 
med fokus på att förmedla information, oavsett bärande medium. Detta har ställt nya 
krav på bibliotekariens sätt att arbeta. Den mest påfallande förändringen är 
förhållningssättet till bibliotekets låntagare som “kunder”, och att kunskapen i första 
hand ska bestå av informationsteknologiska kompetenser framför litteratur-, kultur- eller 
ämneskunskap. Vi har fått intrycket av att arbetande bibliotekarier här har haft svårt att 
finna sin yrkesroll. Vissa har fortfarande rötterna i den traditionella rollen, medan andra 
i första hand har fokuserat på nya teknologiska innovationer, emedan dessa bägge roller 
har ansetts oförenliga. 
 

1.1. Bakgrund 

 
Redan för mer än tjugo år sedan, innan Internet slog igenom på allmän front, pekade 
bland andra Jan Hagerlid och Barbro Thomas i antologin Bibliotekarieyrket – tradition 

och förändring på flera punkter som tänkbara orsaker till synen på bibliotekarieyrket 
som potentiellt splittrat: informationsteknologins ständiga utveckling och därmed 
exempelvis datoriseringen av vissa av verksamhetens delar, dess historiska 
“kvinnoidentitet” och form av ett “kall”, arbetets yttre och inre tjänst, den 
ämneskunnige kontra sök- och informationsexperten, problematiken med bibliotekens 
abstrakta målformuleringar och hur de uppfylls, att det går att arbeta dels på många 
olika sorters bibliotek och inom både det offentliga och privata, samt på lokal och 
nationell nivå (Järv 1991, kap 1, 8). 
 
Den här formen av många tänkbara dikotomier bidrar förmodligen till själva 
grundfrågan om bibliotekariens roll och identitet. Barbro Thomas och Romulo Enmark 
hänvisar i samma antologi till hur höglöneyrken oftast är detsamma som högstatusyrken 
och att dessa främst är förbehållet män, som läkare, jurist och civilingenjör, samtidigt 
som dessa har en tydligare kunskapsbas och därmed också ses som något inte alla kan 
göra, till skillnad från bibliotekarieyrket (ibid., kap. 8, 9). 
 
I sin doktorsavhandling Bibliotekarien: Om yrkets tidiga innehåll och utveckling, tar 
även Bertil Jansson upp ovannämnda orsaker som bidragande till hur yrket kan 
uppfattas (2010, s. 12f). Han lägger också till de administrativa delarna av tjänsten och 
dess tekniska villkor kring ekonomi, arbetsmiljö och personalförvaltning, som 
tillsammans med de bibliotekstekniska ständigt utvecklas och specialiseras (ibid.). 
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Enligt artikeln Bibliotekarien och professionen, skriven av Anna Kåring Wagman, har 
denna splittring sin grund i den historiska utvecklingen sedan 70-talet, då sociala 
motsättningar ställde nya krav på bibliotekarien att också arbeta mer mot olika sociala 
grupper (2008, s. 15). Sedan 80-talet och framåt har nya teknologier ställt nya krav på 
kompetenser och kunskaper. Detta har resulterat i att bibliotekarien förväntas kunna 
hantera fler och bredare uppgifter och förfoga över fler kompetenser (ibid, s. 15f). 
Artikelns författare hänvisar till Anders Ørom, professor i biblioteks- och 
informationsvetenskap, som beskriver det som så: 
 

De ständiga besparingskraven och tvivel inför hur professionen ska utvecklas i 
framtiden har sedan 1990-talet inneburit att man prövat nya arbetsuppgifter. Det har 
lett till större variation mellan bibliotek vad gäller inriktning, organisationsformer och 
liknande och därmed även större spridning bland bibliotekarierna ... [D]e nya 
identiteterna kan förklara varför många bibliotekarier menar att de har svårt att hitta 
sin nya yrkesroll. Många har fortfarande sina rötter i kulturförmedlar- och 
ämnesspecialistidentiteterna, vilka utgör kärnan i det traditionella bibliotekariearbetet. 
Samtidigt handlar en stor del av arbetet om teknikbaserat informationsarbete och 
många upplever att den delen av verksamheten har hög status, medan exempelvis 
förmedlingsarbetet har lägre status. Konflikten mellan bibliotekariernas egna 
värderingar och den tekniska inriktningen kan leda till ett uttalat eller outtalat 
motstånd mot förändringar och omorganisationer som uppfattas ha med den nya 
tekniken att göra (ibid.). 

 
Den en gång relativt homogena yrkesgruppen kan numera indelas i en rad 
underkategorier, menar Kåring Wagman. Som en del av samma utveckling har 
biblioteksfältet även antagit en mer marknadsorienterad framtoning, där biblioteket 
agerar mer och mer som om det vore ett företag (ibid., s. 16). 
 
Åse Hedemark, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, säger att det har 
skett en lägesändring inom den politiska sfären, från de traditionella 
biblioteksverksamheterna, mot ett synsätt på biblioteket och bibliotekarieyrket som mer 
pragmatiskt och instrumentellt, där ett ökat marknadstänk med högre effektivitet och 
användarorientering prioriteras. Detta har gjort att bibliotekariens roll och identitet inte 
längre är lika självklar. Denna splittring, uppdelad i vad Hedemark kallar den bokliga 
och den informationsförmedlande diskursen, har länge ansetts oförenliga (Hedemark 
2009, s. 62f, s. 68f). Enligt Hedemark har även den traditionella rollen börjat utarmas 
till förmån för den informationsförmedlande diskursens inflytande (ibid., s. 153f). 
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1.2 Problemformulering 
 
Utifrån denna lägesändring, och potentiella splittring, ställer vi oss frågan vad 
utvecklingen innebär för bibliotekarieyrkets verksamheter. Med hänsyn till de nya 
arbetsuppgifterna och kompetenserna som bibliotekarien förväntas besitta och den 
motsättning som tycks råda mellan de nya och de mer traditionella förhållningssätten, 
ställer vi oss undrande inför var bibliotekarierollen egentligen står idag. Existerar 
motsättningen mellan nya tiders och mer traditionella arbetssysslor ännu, eller finns det 
en förening mellan de två? Är det kanske möjligt att det är någon slags övergång från 
bibliotekarieyrket till något nytt vi bevittnar? 
 
Vi har en föreställning om att bibliotekarieyrket befinner sig i en form av övergångsfas. 
Ursprungligen har biblioteket varit en institution med starka ideologiska förtecken, 
baserade på idéer om fri och informell folkbildning, som ska verka som en stärkande 
allmännytta för individen och på sikt även ha positiva egenskaper för demokratin och 
samhället. I dessa traditionella värderingar har bibliotekarien haft en självklar roll. 
Denna förändring påverkar biblioteksfältet på ett sätt som gör att det har börjat gå mer 
mot ett serviceföretag, där litteratur eller böcker som bärare av information inte längre 
är central, där informationsteknologi fått allt större utrymme och där den informella 
bildningen börjat ge plats åt formell utbildning. Anledningen till att bibliotekarien haft 
svårt att hitta sin roll i denna förändring är för att hon befinner sig mitt uppe i den. 
 
1.3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här undersökningen är att försöka belysa hur folkbibliotekarier ser på sin 
egen yrkesroll med avseende på den utveckling som skett inom biblioteksfältet de 
senaste decennierna (Almerud 2000, s. 45; Jansson 2010, s. 9). Vår förhoppning är att 
kunna bidra med en ökad förståelse kring detta med hänsyn till att det delvis verkar ha 
försummats när biblioteket och yrket diskuterats och debatterats i media, eller på högre 
politisk nivå i samhället (Hedemark 2009, s. 55 och s. 119f). 

 
De frågor vi vill ha svar på är: 
 
Vilken syn har bibliotekarier på utvecklingen inom biblioteksfältet? 
 
Hur ser de på sitt eget yrke med avseende på denna utveckling? 
 
Vilka likheter respektive skillnader i synen på ovanstående frågor går att skönja mellan 
nyutexaminerade och mer erfarna bibliotekarier? 
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1.4 Avgränsningar 

 
Avgränsningen är gjord med hänsyn till hur utvecklingen inom biblioteksfältet påverkat 
den enskilde bibliotekariens yrkessysselsättningar och hennes syn på detta. Med 
samhällsutveckling avses i första hand de politiska och ekonomiska 
strömningar/tendenser som skett tillsammans med de tekniska framsteg som gjorts 
sedan Internet blev tillgängligt för allmänheten (1994), det s.k. GÖK-projektet1 (1992) 
och den första Bibliotekslagen (1996:1596). Även om det är ofrånkomligt att 
bibliotekarien påverkas av biblioteksfältets utveckling, som i sin tur påverkas av sin 
omvärld, så har vi valt att enbart fokusera på hur utvecklingen inom biblioteksfältet 
påverkat den enskilde bibliotekariens arbetssätt. Vi har alltså inte valt att undersöka 
större samhälleliga förändringar. 
 
Vi kommer också att utgå till stor del från Hedemarks bokliga och 
informationsförmedlande diskurser för vår egen undersökning. Även om dessa delvis är 
ur ett biblioteksperspektiv, så är, som ovan nämndes, bibliotekets roll och 
bibliotekariens roll ofrånkomligt förbundna. Hon använder alltså dessa diskurser för att 
både beskriva biblioteket och för att beskriva bibliotekariens positioner (Hedemark, 
2009).  
 
Teman kring själva rollerna som inte berörs mer än ytligt i uppsatsen är begreppet 
“profession”, som är ett snävare och ”högre” begrepp än “yrke”. Alla professioner är 
yrken men alla yrken är inte professioner, så att säga. För vidare diskussioner kring 
detta se exempelvis: Järv Bibliotekarieyrket (1991), Schreiber Bibliotekarprofessionen 

siden 1960’erne (2006), Kåring Wagman Bibliotekarien och professionen – en 

forskningsöversikt (2008). Kvalitetsbegreppet berörs också bara flyktigt. Se här t ex 
Tveits Velge & vrake - samlingsutveckling i folkebiblioteket (2006) och Bourdieu The 

Rules of Art (1996). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
1 Förkortningen GÖK står för kommunerna där projektet sjösattes - Göteborg, Örnsköldsvik och   
Kalmar. För vidare information se sidan 6 



 

5 
 

2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
I detta kapitel redogör vi för en kort historik över folkbibliotekens historia, samt hur 
utvecklingen sett ut, från att biblioteket har varit en institution med rötterna i 
folkbildningen, till att få en mer instrumentell och pragmatisk informationsförmedlande 
prägel. Sedan kommer vi att redogöra för hur detta har präglat bibliotekariens roll och 
verksamheter. 
 
Litteraturen är vald med avseende på att kunna förankra utvecklingen i en 
bibliotekshistorisk kontext. Detta har gjorts för att på så sätt tydliggöra var 
bibliotekarien har sitt ursprung, vilka ideologier som historiskt har kännetecknat 
biblioteksyrket och biblioteksfältet, och hur yrket har förändrats över tid. Vi vill skapa 
en förståelse för hur yrkets rötter präglat bibliotekariens kunskaper, egenskaper och 
kompetenser, hennes sätt att arbeta och hur detta ombildats i och med yttre förändringar. 
 
2.1 Biblioteket – en historisk överblick 
 
Enligt Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, så kom de 
första biblioteken, med syfte att sprida litteratur till en större del av den svenska 
befolkningen, så tidigt som under 1700-talet (2012). Detta förekom främst under 
”spridda kyrkliga initiativ”. Dock var det under 1800-talet som grunden till vad som 
skulle bli det moderna folkbiblioteket lades. Denna grund lades under två förhållanden 
som löpte parallellt. Dels genom ett slags ”uppifrån-och-ned”-mekanism, under initiativ 
från högre skikt i samhället. Det första, och viktigaste, officiella dokumentet som 
framförde krav på biblioteksverksamheter kom i samband med Folkskolstadgan år 
1842. Denna uppmuntrade till biblioteksverksamheter i skolorna, dock under 
prästerskapets tillsyn (ibid.). Mats Dolatkhah beskriver detta som ett synsätt förankrat i 
ett patriarkalt samhälle där de ”bildade klassernas” sätt att förmedla bildning till de 
“arbetande klasserna” genomfördes för att motverka “sedesupplösning och oroligheter i 
samhällskroppen” (2011, s. 63f). Parallellt med detta fanns ett slags ”nedifrån och upp”-
princip, ett förehavande från de gryende folkrörelserna. De främsta av dessa var 
nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Biblioteksverksamheter som låg under 
folkrörelsernas regi var främst ett redskap i bildningsprocessen, och hade det praktiska 
syftet att skapa aktiva och demokratiskt engagerade medborgare (Hansson 2012, s. 36). 
Enligt Folkbildningsutredningen (1982) var detta delvis en motpol till makthavande 
positioner i samhället. Genom ”självhjälp” och att skaffa sig kunskap utifrån de egna 
behoven, hoppades man förbättra sina förutsättningar i samhället (ibid., s. 10ff). 
 
Hansson beskriver hur det moderna folkbibliotekssystemet kom med Valfrid Palmgrens 
rapporter och utredningar omkring 1910, efter en studieresa i biblioteksprogressiva 
USA, där hon exempelvis i Bibliotek och folkuppfostran förespråkade individens fria 
lärande i centrum, oavsett klasstillhörighet (Hansson 2012, s. 37f, enl. Palmgren, 1909). 
Biblioteket skulle vara öppet för alla, med fri tillgång till litteratur. Ungefär i detta skede 
började distanseringen mellan folkbildningen och folkbiblioteken, då biblioteket sades 
”undergräva” folkrörelsens idé om att agera självständigt från myndigheterna (Hansson 
2012., s. 38). 
 
Folkbiblioteket var ursprungligen en sammanslagning mellan sockenbiblioteken och 
folkrörelsernas resurser. Från att gå från en grupp med knappa resurser där vem som 
helst kunde få bildning, dock till stor del på samhällets redan etablerade villkor, till att 
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bli en mer accepterad studieform i samhället, började diverse bidrag delas ut. Första 
bidraget från staten till en studiecirkel kom 1912. ABF (Arbetarnas bildningsförbund) 
bildades samma år. 1930 lämnade ABF över förbundets bibliotek till kommunerna, med 
förhoppningen att få bättre förutsättningar att bidra till folkbildningen, samt att 
förbundets samlingar skulle vara mer tillgängliga för en större krets, står det i 
Folkbiblioteksutredningen (1982, s. 13). Det är just i detta rum, mellan formell 
utbildning och fri folkbildning, som biblioteket anses ha haft sin plats (Hansson 2012, s. 
39). En av de viktigaste verksamheterna som kommit till under 1900- talets andra hälft 
är bland annat den uppsökande verksamheten på 50-talet. Den ursprungliga tanken var 
att på bibliotekets initiativ åka ut till glesbygd, på fabriksgolvet (d.v.s. till 
arbetarklassen), till fängelser och sjukhus, med syftet att höja den allmänna läslusten 
hos de som ansågs underprivilegierade (ibid., s. 40). Under 60- och 70-talet utvecklades 
detta med målmedvetna diskussioner om var bibliotekarien kunde göra mest nytta för 
bildning, läsning och god kultur. Man sökte sig alltså vidare dit folk befann sig. Ungefär 
i detta skede börjades det också prata om den “sociala” bibliotekarien (ibid., s. 41). 
 
Joacim Hansson redogör för utvecklingen under 80-talet då ett passivt serviceuppdrag, 
inspirerat av Reagans ”new public philosophy”, började ta över alltmer, något som har 
sina rötter i 80-talets ”allmänna högervåg”. Mätbara prestationer, målstyrning och 
tydliga kriterier för vad som skulle göras blev verksamheten, samt en mer dominerande 
syn på användare som kunder. Begrepp som ”informationskompetens” och 
”informationsförmedling” blev styrande. Det var i synnerhet under denna period som 
biblioteket fjärmades från dess traditionella roll som ”folkbildare”. Ekonomin blev 
alltmer styrande framför 60- och 70-talets mer politiskt styrda bibliotekssektor. 
(Hansson 2010, s. 17). 
 
Ett typiskt uttryck för detta är boken Biblioteket som serviceföretag från 1992. Redan då 
visste man att den dynamiska och snabbt föränderliga informationsteknologin ställde 
och skulle ställa nya krav på bibliotekets verksamheter. Detta krävde således nya sätt att 
arbeta. I boken presenteras flera artiklar som utgår från tanken att betrakta 
folkbiblioteket och driva dess verksamheter som det vore ett företag (Widebäck & 
Blomberg, kap. 1, 2, 4, 6). Det diskuterars alltifrån företagsekonomi, marknadsföring, 
servicekvalité, kund-leverantörrelationer, samt en större användarorientering och ökad 
serviceanda. I boken redogörs också för GÖK-projektet, som pekade på några av de 
problem som man, åtminstone under det tidiga 90-talet, uppfattade fanns (ibid., s. 31-
41). Dessa problem bottnade bland annat i den fostrande inställning som biblioteket haft 
och som till stor del styrt inköpspolicyn (ibid., s. 31, 34). Man ville nu utveckla en 
högre användarorienterad inköpspolitik, höja servicenivån, öka brukarinflytandet och 
ompröva kvalitetsbegreppet (ibid., s. 33-39). 
 
Fil. dr. Kim Holmberg redogör för den största förändringen sedan mitten av 90-talet och 
fram tills idag. Internet, e-medier och andra digitala tjänster har blivit delar av den stora 
omställningen. Tidigt 2000-tal brukar man främst prata om Web 2.0 och det 
vidhängande Bibliotek 2.0. Detta innebär komponenter från sociala medier 
sammankopplade med bibliotekets digitala tjänster. Dessa medför i allt högre grad inte 
bara en högre användarorientering, utan även ett högre användarinflytande (Holmberg 
2009). 
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2.2 Bibliotekariens roll och verksamheter 
 
Harry Järv, fil. lic. och hedersdoktor, är av åsikten att bibliotekariens uppgift och kärna 
inte har förändrats över dess 4500-åriga historia, medan Romulo Enmark hyser en mer 
motsatt inställning i boken Bibliotekarieyrket - Tradition och förändring, som har sin 
grund i bibliotekskonferensen om yrket som hölls i september 1989 (Järv 1991, s. 12, 
28, 156). Järv menar att trots att den tekniska utvecklingen ständigt gått framåt och att 
arbetsredskapen och informationsartefakterna förändrats så är bibliotekariens 
huvudsakliga uppgift “fortfarande att lagra och tillhandahålla kunskap” (ibid., s. 28ff). 
Detta är någon som Jansson också tar upp i sin diskussion om yrkets kärna (2010 s. 
159f, 178), och som med Järvs synsätt även går att instämma i år 2014. Enmark 
argumenterar istället för att det mesta har förändrats. Han pekar bland annat på yrkets 
mångfacetterade verksamheter och variation i dess “yttre former” (ibid., s. 156). 
Folkbibliotekets sociala dimension såsom arbetsplatsbibliotek, dess uppsökande 
verksamheter med bland annat bokbussar och sjukhusbibliotek är exempel på dess 
framåtskridande (ibid., s. 160). Enmark framhåller att de två ytterlighetsperspektiven på 
bibliotekarieyrket nödvändigtvis inte utesluter varandra utan tvärtom att “[f]örändring 
enbart kan ske mot bakgrund av tradition” (ibid., s. 156). Skillnaden ligger i att 
omvandling fordrar en grund, annars vore det istället att se som en form av nyskapelse. 
Allt är sig således mer eller mindre likt, samtidigt som det på något sätt också är 
motsatsen eller två sidor av samma mynt; perspektivet styr. 
 
Åse Hedemark (2009) resonerar runt den utveckling som uppstått inom biblioteksfältet 
sedan 70- talet. Hon har undersökt hur debatten sett ut i media sedan dess. Hedemark 
utgår då främst från två debatter som hon kallar Debatten om bibliotekarien samt Rädda 

Biblioteket (2009, s. 54, s. 93). Debatterna rörde i korthet bibliotekariens kompetens 
som förmedlare av (god) skönlitteratur mot dess roll som förmedlare av information. 
Bibliotekarien ansågs här på senare år ha intagit en roll som ”bleka ekonomer”, vars 
kompetens hade större fokus på teknologi än på att försvara den traditionella, bokliga 
kulturen (ibid. s. 78). Förmedlingen av god litteratur var under hot, menade man. Å ena 
sidan ses undanträngandet av litteratur som ett hot mot yttrandefriheten, å andra sidan 
anses litteraturen i form av tryckta böcker som förlegad, både som bärare av information 
och som upplevelsekälla (ibid, s. 56). Debatten om bibliotekariens kompetens framstår i 
den allmänna debatten som tämligen svartvit. De diskuterande har antagit ett antingen-
eller-perspektiv, och dessa bägge positioner har ansetts oförenliga (ibid., s. 62). Ur dessa 
debatter har Hedemark utformat två diskurser som hon kallar för ”den bokliga” 
diskursen och den ”informationsförmedlande” diskursen (ibid., s. 57-67 och 95ff).  
 
Den bokliga diskursen har sina rötter i 70-talets debatt om bibliotekariens egentliga 
yrkesverksamhet, men kan spåras tillbaka ända till 1900-talets början. Den definieras i 
första hand av tryckta böcker, läsning och skönlitteratur av god kvalité. Biblioteket är en 
bärare av kulturarvet, bevarar nationens minnen och historia. Det får sin legitimitet 
genom att fungera som motpol till kommersiella marknadskrafter, t ex genom att 
erbjuda kvalitetslitteratur och ”god” kultur istället för underhållningslitteratur och 
populärkultur. Detta påverkar i synnerhet inköpsprocessen och bibliotekets 
förvärvspolicy. Synen på användaren är framför allt fostrande och bildande och 
biblioteket ska fungera som en valmöjlighet till ”olämpliga men mer lockande” 
alternativ. Bibliotekariens kompetens och kunskaper rör i första hand 
“kvalitétslitteratur” och att kunna stimulera till läsintresse. Teknologiska kompetenser 
före bokliga eller litterära kunskaper ses som ett hot snarare än en tillgång. Diskursen 
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genomsyras av ett tydligt bildningsideal, främst genom att erbjuda ”rätt” sorts böcker. 
Denna diskurs knyter således an till informellt lärande. Detta, hoppas man, ska leda till 
en positiv samhällsutveckling, då det gynnar jämställdheten och demokratin i samhället. 
Det är alltså främst i och för samhällets kollektiva välbefinnande som diskursen hämtar 
sin näring. (Hedemark 2009. s. 62-67, s. 149ff)  
 
Den informationsförmedlande diskursen framträder första gången under 80-talet. 
Biblioteket ska inte bara befatta sig med böcker, utan främst med 
informationsförmedling – oavsett medieformat. Här lyfts den nya digitala teknologins 
möjlighet att förmedla information fram. Detta sätts i relation till framväxten av det sen-
/postmoderna informationssamhället med ett ökat marknadstänk, där ny teknik och nya 
medieformat kan både utveckla och förändra bibliotekets verksamheter. Bibliotekariens 
kompetens bör i första hand bestå av kunskapsorganisatorisk och teknisk sådan. Synen 
på bibliotekarieyrket är i första hand som en ”mångmedial teknologisk ingenjörsgrupp”, 
och där boken som bärande medium förvisso inte utesluts, men där vikten läggs på 
innehållet - det som ska förmedlas. Biblioteket ska tillhandahålla information som är 
oberoende av medieformat, och bibliotekarien ska neutralt och utan att värdera eller 
tolka informationen förmedla. Bibliotekariens kompetens ligger i att kunna välja det för 
varje situation mest relevanta mediet. Några normativa drag om vad 
biblioteksanvändaren borde läsa för böcker präglar inte heller den lokala inköpspolicyn. 
Istället läggs fokusen på individen. Bibliotekets och bibliotekariens verksamheter ska 
här utgå från henne. Denna diskurs har ett tydligt instrumentellt förhållningssätt där man 
vill bidra till bildning, livslångt lärande och personlig ”vinst” för den enskilde 
individen. Tekniken utvecklas i takt med samhället och det finns risker för biblioteket 
att inte ansluta sig till denna utveckling, skriver Hedemark. Till skillnad från den 
”bokliga” diskursen har detta förhållningssätt inga ideologiska eller politiska förtecken, 
utan handlar mer om ”informationens rätt att röra sig fritt” och ”utan materiella hinder”, 
istället för att ”kunden” har rätt till fri tillgång till information. Diskursen knyts ofta an 
till formellt lärande och ses som en allmännytta på samma sätt som universitet eller 
skolor. Att koppla till formell utbildning är också ett sätt att legitimera bibliotekets 
existens som sådant. Förmågan att förmedla kultur och litteratur anses inte kräva någon 
större kompetens, utan kan mer eller mindre göras av gemene man. 
 
Idag styr en blandning av de bägge diskurserna bibliotekets verksamheter. Det faktiska 
arbetet på biblioteket tar sig uttryck i mer uppblandade former. Dock tyder de senaste 
decenniernas utveckling på att den mer traditionella, ”bokliga” diskursen mer får lämna 
plats för den informationsförmedlande. (Hedemark 2009, 57ff, s. 151) 
 
Taru Leino och Elin Lundmark (2006) redogör i sin magisteruppsats Arbetet handlar 

faktiskt om mer än att bara stämpla ut böcker och vara trevlig även för en tredje diskurs 
ur ett biblioteksorganisatoriskt perspektiv - den företagsekonomiska diskursen. Tydligast 
kommer detta till uttryck dels genom att språkbruket låtit sig influeras av en 
marknadsekonomisk vokabulär; bibliotekets användare omnämns bland annat även här 
som “klient” eller “kund”, men främst genom ett förändrat sätt att arbeta (ibid., s. 59, 
70). De nya arbetssätten innebär ett mer rationaliserat arbete, högre servicetänk, aktiv 
marknadsföring och en mer positiv inställning till nya teknologier i egenskap av kultur-
/informationsförmedlare, samt nya förhållningssätt till inköp och exponering. (ibid, s. 
59ff, 70, 80). 
 
Politiker brukar, enligt Hedemark, kunna ha en pragmatisk och instrumentell syn på 
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bibliotek (2009, s. 98-105). Förståelsen för vad det kan betyda för samhälle eller individ 
är därför inte alltid den bästa. På sikt har detta resulterat i nedskärningar av bibliotek 
och deras verksamheter. Synsättet tar sig också vissa marknadsekonomiska uttryck, då 
det exempelvis diskuteras om biblioteken bör säljas ut på entreprenad, till att införa 
låneavgifter. Hedemark menar att bibliotekets värde här begränsas till det ekonomiska, 
något som ofta försvaras med att dess kostnader har ökat, emedan biblioteksbesök och 
utlån av böcker har minskat. Biblioteken bör också drivas mer direkt som en 
serviceinstitution, där ”kundernas” efterfrågan styr. Användarna ska få vad de frågar 
efter, då det är deras pengar som finansierar biblioteket. Litteratur och böcker har bara 
det värde i den utsträckning de används. Här anses en mer direkt, efterfrågestyrd 
inköpspolicy som ett uttryck för demokratisk valfrihet, då ett bibliotek som inte har vad 
låntagare önskar inte heller kan ses fungera på ett demokratiskt vis. (Hedemark 2009) 
 
Även Mark Stover (2004) förklarar i sin artikel The reference librarian as a non expert 
sin syn på referensbibliotekarien både ur ett modernistiskt och ur ett post-modernistiskt 
(mer samtida) perspektiv. Den parallell som dras i artikeln är med psykoterapi, där 
ingenting anses vara neutralt eller objektivt och där hela terapin är ett samarbete mellan 
terapeut och klient och där terapeuten är en ”medbyggare av mening” (ibid., s. 276). 
Terapeuten är ingen expert som tolkar verkligheten åt klienten, utan detta sker genom ett 
samarbete och dialog, liksom för att bygga på varandras kunskaper. Postmodernismens 
syn på ”expertis” rör inte abstrakta teorier eller högre kunskap eller kriterier för att sätta 
en diagnos, utan handlar snarare om att delta i en samarbetande process, menar han. På 
samma sätt arbetar bibliotekarien med användaren. Man brukar prata om ”referens-
expertis”, att bibliotekariens expertis då handlar om informationssökning, 
kunskapsnavigation och ämneskunskap. Hon söker i system och databaser, utvecklar 
strategier för att återvinna information, vet hur man finner relevanta dokument och 
besitter överhuvudtaget kunskaper om biblioteket som system, samt vet och förstår 
(”diagnosticerar”) användarens informationsbehov (ibid., s. 281). Samtidigt har man en 
neutral inställning till det funna materialet. Det värderas eller tolkas inget åt användaren, 
då det kommer från en extern källa och inte från den egna kunskapen. Bibliotekariens 
värde rör alltså användarens intellektuella frihet, rätt till tillgång till information och 
lärande. Dessa stärks om bibliotekarien intar ett likvärdigt och neutralt förhållningssätt 
och när referenssamtalet är dialoginriktat (ibid., 2004) 
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3. Teori 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska modell som använts vid analysen av det 
empiriska materialet. I Bakgrund nämndes kort några olika bibliotekarieidentiteter som 
Kåring Wagman tog upp. Här utvecklas och kompletteras dessa med ytterligare fem 
stycken. Begreppen ”roll”, ”identitet” och ”idealtyp” presenteras även. 
 
Begreppet “roll” är ett “sociologiskt begrepp för de förväntningar och normer som är 
förknippade med en social position eller uppgift” (NE). Med “identitet” avses också en 
självmedvetenhet hos sig själv gällande val som görs (sättet att handla) och en tydlig 
avgränsning till andra. Med “identitet” åsyftar vi de egenskaper, kunskaper och 
kompetenser som bibliotekarien besitter och som påverkar sättet att handla i 
yrkesrollen. Med “roll” avses alltså här de olika slags identiteter som utgör rollen som 
bibliotekarie. Thomas Johansson, professor i socialpsykologi, och Nils Hammarén, fil. 
dr. i socialt arbete, säger såhär: “När vi går in i en roll definieras också vår ‘identitet’ ... 
Varje roll har ett specifikt ‘script’ eller manuscript att följa. På detta sätt begränsas våra 
handlingsmöjligheter. För att vara trovärdiga och värdiga rollen måste vi anpassa oss till 
hur den är ‘skriven’” (2009, s. 27). Om det tredje begreppet ”idealtyp” återfinns 
följande kärnfulla beskrivning i Nationalencyklopedin (2014-05-07), som vi hänvisar 
till: 
 

Inom samhällsvetenskapen benämning på begrepp som renodlar typiska delar av 
samhälleliga fenomen. Idealtyper beskriver inte verkligheten som den är utan är 
analytiska konstruktioner och hjälpmedel inom forskningen ... Idealtyper bygger 
därför inte på generaliseringar utifrån statistiska medelvärden e.d. utan är mer eller 
mindre slagkraftiga modeller. 

 
Professor Anders Ørom har skapat en modell av hur bibliotekarier ser på sin roll och 
yrkesidentitet i förhållande till användarna (1993, s. 37). Dessa identiteter är förankrade 
i olika skeenden av bibliotekarieyrkets utveckling. Att modellen fortfarande används 
som analysmodell och är relevant idag ses till exempel i kandidatuppsatserna En 

undersökning av folkbibliotekariers yrkeskompetenser (Forss och Hedlund 2013) och 
Folkbibliotekarier: Kompetens, identitet och status (Kvick 2012), som bägge berör 
likartade delar som denna studie. Forss och Hedlund intervjuade både bibliotekarier och 
användare och analyserade utifrån tidigare forskning vilka kompetenser som kunde 
kopplas till de olika identiteterna. I analysen går de sedan utifrån användarnas 
beskrivningar på deras förväntningar på bibliotekariernas kompetenser och 
bibliotekariernas egna beskrivningar av dem för att strukturera upp resultatet. I Kvists 
studie har hon intervjuat fem bibliotekarier om deras syn på arbetet, dess status och 
kompetenskrav, för att därefter härleda dem till Øroms teori och tolka svaren utifrån 
den. Då två av frågeställningarna i denna studie lyder: “ Vilken syn har bibliotekarier på 
utvecklingen inom biblioteksfältet? och ”Hur ser de på sitt eget yrke med avseende på 
denna utveckling?”, motiveras den därför som tillbörlig, då Kåring Wagman samtidigt 
framhåller den som vanligt förekommande inom nutida svensk forskning (2008, s. 8). 
Modellen går vidare att koppla samman med Hedemarks bokliga och 
informationsförmedlande diskurser, som ovan introducerades i Litteraturgenomgång och 
tidigare forskning. 
 
Ørom (1993) går i sin artikel Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og 

arbejdsorganisering genom förändringar som skett inom bibliotekarieyrket från 1960- 
talet fram till och med 90-talet, i relation till bibliotekets roll under samma tid. Detta har 
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i sin tur påverkats av politiska, tekniska och större globala samhällsstrukturella 
omvandlingar. Modellen innefattar sex olika ”idealtyper” för identitet hos bibliotekarier: 
kulturförmedlaren, fackreferenten, socialarbetaren, informationsorganisatören, 
informationsförmedlaren samt ämnesspecialisten. I anslutning till de sex identiteterna 
tas även en sjunde identitet upp som utifrån modellen har utvecklats av forskaren Trine 
Schreiber. Namnen på de skilda identiteterna är hämtade ifrån Kåring Wagmans 
översättningar som hon tar upp i Bibliotekarien och professionen: en forskningsöversikt 

(2008). Dessa sju presenteras nedan. 
 
Kulturförmedlaridentiteten 
Bibliotekariens uppgift är att ha goda kunskaper om framstående litterära verk och 
andra slags kulturella inslag, för att kunna förmedla dessa till användaren. 
Kvalitetsbegreppet är här en central del liksom översikten på det egna bibliotekets 
samling. Allmänbildning är högt aktat då bibliotekariens roll är att förmedla bildning 
och upplysning till allmänheten. Denna identitet bottnar i en traditionell 
folkbildningssyn. (Ørom 1993, s. 38; Kåring Wagman 2008, s. 8). Kulturförmedlaren 
var den typiska identiteten för folkbibliotekarien fram till 60-talet (Kåring Wagman, 
2008, s. 15) 
 
Ämnesspecialistidentiteten 
Bibliotekarien ska ha en bred allmänbildning men också fördjupad kunskap inom 
fackliga ämnen för att kunna hjälpa bibliotekets användare att få svar på mer specifika 
spörsmål av vetenskaplig karaktär. Det intellektuella och kommunikativa 
verksamhetsområdet av yrket är här, i likhet med hos kulturförmedlaridentiteten, 
fundamentalt. Denna identitet bottnar även den i en mer sedvanlig bildningstradition, 
fast med mer fokus på forskningsbibliotek (Ørom 1993, s. 38, Kåring Wagman 2008, s. 
8). 
 
Dokumentalistidentiteten 
De kunskapsorganisatoriska delarna av biblioteksyrket. Klassifikation, katalogisering, 
referensarbete och bibliografiskt arbete. Bibliotekariens kompetens består inte av 
innehålls- eller ämnesmässigkunskap i första hand, likt de två ovanstående, utan av det 
hantverksmässiga och systematiska - själva “kärnan” - i biblioteksarbetet. (Ørom 1993, 
s. 38f) 
 
Socialarbetaridentiteten 
En mer pedagogisk roll, där det förmedlade materialet ska uppfylla olika 
användargruppers egna behov (Ørom 1993, s. 39). Kvinnor, barn och arbetarklass är i 
blickfånget. Ørom talar om “att identifiera och uppfylla socialt och kulturellt betingade 
behov” (1993, s. 39; fri översättning, vår. anm.) Socialarbetaridentiteten har sin grund i 
70-talets revolt mot allmänt vedertagna normer och attityder kring kultur och ”vetande”. 
Användarorienteringen och lyhördheten är således större än tidigare och olika grupper 
tilläts ha skiftande syn på litteratur och kultur, där den istället för tidigare formulerades i 
dialog mellan bibliotekarien och “brukaren”(Kåring Wagman 2008, s. 8). 
 

Informationsorganisatören 
Organisationen av kunskap och förmedlingen av den är i fokus. Analys av 
verksamheters och institutioners särskilda informationsbehov, att kunna hantera mjuk- 
och hårdvara samt informationssystem, är här av stor vikt (Ørom 1993, s. 39). 
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Informationsförmedlaridentiteten 
Denna identitet vänder sig till tekniken för hjälp, vad gäller förmedlande av information 
till bibliotekets användare (ibid., s. 39f). Bibliotekarien ska alltså i första hand behärska 
(den senaste) tekniken. IT utgör idag en stor del häri (Kåring Wagman 2008, s. 9). 
 
Upplevelseförmedlande identiteten 
Trine Schreiber, forskare vid Royal School of Library and Information Science, 
Köpenhamn, har utvecklat en sjunde, upplevelseförmedlande identitet utifrån Øroms 
modell. Ørom skissade där på en form av sammanslagning utav den 
informationstekniska utvecklingen och förmedlingsfunktionen, ett slags kombination 
utav de två ovanstående identiteterna, som han dock själv aldrig namngav. Samtidigt 
tolkar Schreiber Ørom som att det inte längre finns några innehållsmässiga värderingar i 
det som köps in och förmedlas, utan att biblioteken mer konkurrerar på marknaden med 
andra medier om människors uppmärksamhet (Schreiber 2006, s. 39). 
 
Kultur- och ämnesspecialistidentiteterna är de traditionella rollerna, och många har ännu 
sina rötter inom dessa identiteter. Samtidigt har det informationsorienterade arbetet, som 
anses ha högre status, börjat ta mer plats i anspråk. Konflikten mellan den traditionella 
rollen och bibliotekariens egna värderingar riskerar att mynna ut i en motsättning 
gentemot förändringar som kan anses ha med den teknologiska utvecklingen att göra, 
skriver Kåring Wagman (2008, s. 15ff). 
 
Informationsorganisatören och informationsförmedlaren är ett resultat av den 
användarorientering som slog igenom i allt högre grad under 80-talet. Många 
bibliotekarier ansåg här att deras yrke reducerades till ett rent serviceyrke. Man skulle 
nu i första hand tillgodose användarens informationsbehov och med 
informationsteknikens genombrott förlitade sig bibliotekarien mer på tekniken för att 
lösa användarens problem. Dessa identiteter anses ha varit dominerande sedan dess. 
(ibid.) 
 
I vår studie används ovanstående sju idealtyper på bibliotekarieidentiteter för att 
undersöka hur dagens folkbibliotekarier korresponderar mot dem. Den används som 
grund i Resultat- och analysdelen (kap. 6) för att strukturera upp det empiriska 
materialet och få en djupare förståelse kring våra informanter i ett biblioteks- och 
samhällsperspektiv. Då modellen utgår ifrån idealtyper är det i “verkligheten” möjligt, 
men också troligt, att det går att skönja flera parallella identiteter hos informanterna. 
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4. Metod 

 
I detta kapitel behandlas tillvägagångssättet för undersökningen av problemområdet. 
Reflektioner kring metodval, urvalet av informanter, det etiska förhållningssättet till de 
intervjuade, hur intervjuerna praktiskt genomfördes, intervjuguidens utformning, 
analysmetod av det empiriska materialet, samt eventuell problematik kring 
undersökningens reliabilitet presenteras nedan. 
 
4.1 Val av metod 
 
Med avseende på syfte, problemformulering och forskningsfrågor har val av metod sin 
utgångspunkt i vad samhällsforskaren och professorn Alan Bryman och fil. dr. och 
psykologen Steinar Kvale (1938-2008) skrivit på området. För att få reda på 
bibliotekariers syn på bibliotekets och sin egen roll i samhället är kvalitativa intervjuer 
med vederbörande ett adekvat tillvägagångssätt för att få relevanta svar (Bryman 2011, 
s. 413ff). Detta berör alltså validiteten i undersökningen (Kvale 2009, s. 264ff). Valet av 
semi-strukturerade intervjuer som forskningsmetod har grunden i att de ger möjlighet 
till att kunna ställa följdfrågor, reda ut eventuella oklarheter samt kunna gå djupare in i 
intressanta resonemang. (Bryman 2011, s. 413ff.). Den ger tillåtelse att komma 
informanten nära och på så sätt ges möjligheten till en god förståelse för dennes åsikter, 
upplevelser och känslor kring sin roll i en bibliotekskontext, och likaledes på 
bibliotekets i ett större samhällsperspektiv (Kvale 2009, s. 187, 270).  
 
4.2 Urval 
 
Urvalet vi gjort utgår från ett s.k. kriterieurval, d.v.s. att vi har satt vissa kriterier på 
informanterna som vi vill att dessa uppfyller, som stämmer med inriktningen på vår 
studie. Detta urval har satts med en gräns för minst antalet år som yrkesverksam vid 
tjugo. Detta mot bakgrund av samhälls- och biblioteksförändringen som skedde i och 
med den teknologiska utvecklingen, med bland annat datoriseringen, digitalisering av 
kortkatalogen, bibliotekens marknadsorientering (ökat effektivitetstänk och högre 
serviceanda) samt dess inriktning mot ett användarvänligare klimat. Tre konkreta 
händelser och årtal här är Internets genomslag hos allmänheten (1994), GÖK-projektet 
(1992) samt införandet av den första Bibliotekslagen (1996:1596). Som motpol har max 
fem år som yrkesverksam ställts. Detta för att få nyutexaminerades uppfattningar om sin 
yrkesroll men som ändå kan ha varit verksamma inom yrket några år. Tanken är att de 
kan ha fått en rikligare och klarare inställning än om man kommer direkt ifrån 
högskola/universitet. Kravet på bibliotekarieutbildning och delaktighet i inköp grundar 
sig i att de som motsvarar dessa förmodligen också har en bättre insyn i bibliotekets 
”kärna” och både yttre och inte tjänst, samt också eventuellt deltar i möten med 
kommunens politiker. Att vara ansvarig för inköp gallrar sannolikt också bort de som är 
helt nyexaminerade. 
 
Den här undersökningen berör utbildade bibliotekarier verksamma på folkbibliotek, där 
rollerna är fler och mer skiftande än på andra typer av bibliotek (Järv 1991, s. 158ff). 
Då en del av vår tidigare forskning kommer utgå från de diskurser som Hedemark 
strukturerat upp, så har vi valt att intervjua bibliotekarier verksamma på folkbibliotek, 
främst av orsaken att deras åsikter ofta förbigåtts i de offentliga debatterna om 
bibliotekarien och bibliotekens verksamheter. Hedemark säger att bibliotekarier 
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medvetet avhållit sig från dessa. Även om bibliotekariers engagemang kvantitativt har 
ökat i och med diskussioner kring deras kompetens, så har externa aktörer stått för den 
övervägande andelen inlägg i dessa debatter om bibliotekets och bibliotekariers 
verksamheter (Hedemark 2009, s. 55, s. 119). 
 
En förfrågan (se bilaga 2) skickades ut till stadsbibliotek i Sverige inom en radie norrut 
om 400 km ifrån undertecknades studiestad - Borås. Detta sattes som maximum då 
bägge här gavs möjligheten att inte behöva återvända samma dag, vid eventuellt långa 
resor. Jönköpings-, Värmlands-, Stockholms-, Örebro-, Västra Götalands-, 
Östergötlands-, Södermanlands-, Västmanlands- och Uppsala län valdes därför ut. 
 
Länens kommuner fick därefter ett varsitt nummer, varefter 15 stycken av dessa därefter 
slumpades fram med en generator2. En förfrågan skickades sedan ut till dem. De första 
svarande valdes sedan ut tills vi sammanlagt hade sex stycken intervjuer. Sammantaget 
en form av randomiserat bekvämlighetsurval (Bryman 2011, s. 350f, 433f). 
 
4.3 Etiska reflektioner 
 
De etiska aspekter som är av relevans för undersökningen är enligt Bryman fyra 
huvudsakliga som bör beaktas vid samhällsvetenskaplig forskning (2011, s. 131-138). 
Dessa består av samtyckes-, informations-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. 
Studiens syfte, på vilket sätt uppgifter som delgivits kommer att hanteras och användas 
och att deltagarnas anonymitet garanteras omfattas här för att uppsatsen genomförts 
regelrätt. Inför intervjuerna togs kontakt med biblioteken via e-post där en förfrågan 
skickades ut (se Bilaga 2). Sammanlagt skickades, som ovan nämnts, 15 förfrågningar 
ut till stadsbibliotek i Mellansverige, varav intervjuer gjordes med de först svarande. I 
detta tas ovanstående aspekter upp för våra informanters godkännande inför dessa 
tillfällen. Namn, ålder och i vilka kommuner samt på vilka bibliotek intervjuerna 
gjordes nämns av konfidentiella skäl därför inte, så att anonymitet garanteras. Det 
inspelade materialet har också efter intervjuerna förvarats på respektive författares 
lösenordsskyddade dator och har sedan efter transkribering raderats, som ett led i att 
skydda informanternas identitet. 
 
Steinar Kvale problematiserar i boken Den kvalitativa forskningsintervjun principen om 
informerat samtycke (2001, s. 107f). Han menar med stöd av andra verksamma inom 
området att det i intervjusituationer bland annat kan vara svårt att delge hur mycket 
information som ska ges och när. Ur både rationalitets- och jämlikhetsperspektiv är en 
kontinuerlig diskussion kring detta samtidigt som det huvudsakliga ämnet för intervjun 
förs därför inget att rekommendera. Då det i semistrukturerade intervjuer på förhand 
aldrig går att veta exakt hur samtalen fortskrider och vad som kommer att beröras samt 
hur mycket, får detta därför ses som en del av processen. Då våra informanter givit 
samtycke innan och efter intervjuerna samt även getts möjlighet att ta tillbaka sitt 
godkännande innan studien färdigställts, får detta ses som fullgjort. 
 

 

                                                 
2 http://www.slump.nu/ 
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4.4 Intervjuer 
 
De sex intervjuerna gjordes på fyra olika bibliotek mellan den 7:e och 9:e maj. Platserna 
för dem valdes ut av bibliotekarierna själva och skedde avskilt i ett arbetsrum på 
respektive bibliotek. Tidsåtgången var mellan 30 och 180 minuter för varje intervju. 
Dessa spelades in på diktafon för att ge oss möjligheten till att i efterhand kunna 
transkribera och analysera materialet noggrannare. Anteckningar gjordes även samtidigt 
för att kunna fungera som komplement. Då det var semi-strukturerade intervjuer som 
gjordes hade vi i större utsträckning olika teman som det ställdes frågor kring än 
specifikt utarbetade frågor som skulle gås igenom i tur och ordning. Olika sorters frågor 
ställdes, som “djävulens advokat”, hypotetiska frågor och idealfrågor, för att på ett 
varierat sätt försöka få så bra svar och användbart material som möjligt. Några exempel 
på frågor som ändå ställdes till var och en var: “Vilka egenskaper är viktigast för en 
bibliotekarie att överlag besitta?”, “Hur ser den ideala bibliotekarierollen ut enligt dig?” 
och “Vissa inom biblioteksfältet påstår att bibliotekariens roll egentligen alltid har varit 
den samma förr som idag, vad säger du om det?” För hela guidens utformning se bilaga 
1. Tre intervjuer vardera gjordes av uppsatsens författare.  
 
4.5 Intervjuguide  
 

Underlaget till intervjuerna var i form av en guide, vars frågor utarbetats med hjälp av 
Bryman, Kvale och Merriam (Bryman 2011, s. 419-428; Kvale 2009, s. 150ff; Merriam 
1994, s. 93ff). En tematisering av frågorna gjordes för att underlätta både 
intervjugenomförandet och granskningen av svaren, samt för att hålla fokuset relativt 
tydligt då intervjuerna utfördes en och en (Bryman 2011, s. 415f). Intervjuguiden 
innefattar fem delrubriker vars frågor formulerats för att tillsammans täcka 
forskningsfrågornas olika aspekter och ge svar som underlättar användandet av teori. 
Rubrikerna är: Bakgrund, Beståndsutveckling, Referensarbete, Biblioteket och 
bibliotekariens roll samt Avslutande frågor. Del två - beståndsutveckling - avser att 
undersöka ifall den egna synen på professionsrollen påverkas utav eventuell minskad 
makt över det som köps in, samt hur bibliotekarien väljer att arbeta med inköp. Vilka 
faktorer som spelar in vid inköpsprocessen, samt vilket förhållningssätt bibliotekarien 
har till exempelvis “kvalitetslitteratur” och “populärkultur”. Del tre - referenssamtalet - 
är en annan faktor i det “vardagliga” biblioteksarbetet där samhällsförändringar, inte 
minst de tekniska, men också bibliotekens gemensamma policy de senaste decennierna 
är relevanta för undersökningen. Det som också kan vara av intresse att undersöka är 
förhållningssättet till låntagaren (neutralitet i val av litteratur och information). Den 
fjärde rubriken - Bibliotekets och bibliotekariens roll - berör mer konkret 
forskningsfrågorna, yrkesrollen, kunskaper och krav. Den teknologiska utvecklingen 
som vi valt att undersöka har inte fått någon egen rubrik utan temat återfinns istället 
under flera rubriker. “Avslutande frågor” har på ett slags omvänt sätt gjorts för att 
istället fånga upp andra intressanta resonemang kring sådant som kan tänkas vara av 
intresse för deras syn på sin yrkesroll och därefter ge möjligheten till att eventuellt 
skapa nya rubriker i efterhand. 
 
4.6 Analysmetod  
 
För att analysera det insamlade empiriska materialet har ett s.k. interpretativistiskt 
perspektiv använts. Det bygger på en kombination av tolkning (hermeneutik) och 
förståelse (verstehen) utav informanternas åsikter och synsätt. Skillnader mot ett 
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naturvetenskapligt perspektiv, som bygger på en “statisk”, mer objektiv natur är att 
studier av den sociala verkligheten bygger på ord som “mening”, “innebörd” och “sunt 
förnuft”. Intresset ligger här i en förståelse för människors handlingar, samt hur 
“individer skapar mening i den värld de lever i”. (Bryman 2011, s. 32ff). Det är en form 
av metatolkning där vi tolkat hur informanterna tolkar sin verklighet. Det som alltså 
legat i intresse för vår studie är att undersöka hur informanterna själva ser på 
situationen, d.v.s. de egna uppfattningarna kring sitt yrke och utvecklingen inom 
biblioteksfältet. Detta har skett genom en systematisk genomgång av intervjumaterialet, 
där vi antagit ett kritiskt, analytiskt förhållningssätt. Materialet har sammanfattats i 
tolkande analyser som sedan används för att kunna dra generella slutsatser om vår 
undersökning, där vi tematiserat informanternas svar utifrån intervjuschema, teorierna 
och tidigare forskning.   
 
4.7 Reliabilitet  
 
Nämnda analysmetod för oss vidare till ett annat potentiellt epistemologiskt 
problemområde. Eventuell opartiskhet och subjektivitet beträffande våra 
frågeställningar, teoretiska förförståelse samt tolkningen av informanternas svar kan ha 
haft inverkan på resultatet då vi båda läser till bibliotekarie (Bryman 2011, s. 368). 
Reliabiliteten kan sålunda diskuteras. Öppna frågor tillsammans med bland annat 
uppföljnings- och sonderingsfrågor, samt undvikande av ledande frågor har därför tagits 
hänsyn vid genomförandet av intervjuerna som ett led i att motverka färgning av 
materialet (ibid., s. 419; Kvale 2009, s. 150-155, s. 263). I och med att vi är två om 
undersökningen ger emellertid semi-strukturerade intervjuer ett viss minimum av 
jämförbarhet i intervjumaterialet. (Bryman 2011, s. 416).  
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5. Resultat och analys 

 
Här nedan presenteras våra resultat utifrån de sex intervjuerna. Först introduceras 
biblioteken och bibliotekarierna. Därefter kommer i tur och ordning avsnitten 
Beståndsutveckling, Referensarbete, Bibliotekariens kompetenser och kunskaper samt 
Synen på biblioteket och bibliotekariens framtid. Sist i anslutning till varje del sker en 
analys utav resultatet. Under stycket “avslutande frågor” i intervjuguiden hade vi några 
frågor just kring informanternas syn på bibliotekariens kompetenser och kunskaper samt 
biblioteket och bibliotekariernas framtid. Då majoriteten av informanterna hade en hel 
del att säga om förevarande har dessa därför fått egna teman nedan. Omvänt har 
rubriken ”Biblioteket och bibliotekariens roll” tagits bort och dess erhållna svar flyttats 
över till andra, mer passande, rubriker. Detta då svaren här överlag blev för 
knapphändiga.  
 
5.1 Presentation av biblioteken och bibliotekarierna 
 

Bibliotekarierna har här fått fingerade namn av anonymitetsskäl. Likaså är åldern 
ungefärlig. De tre första tillhör de “nyutbildade” medan resterande tre har minst tjugo 
års erfarenhet av biblioteksyrket. Nedanstående beteckningar på orter samt 
befolkningsstatistik är hämtade ifrån SKL och SCB3. 
 
Doris är i 25-årsåldern. Hon är ungdomsbibliotekarie i en större stad. Hon har varit 
verksam bibliotekarie i lite drygt ett år, och jobbat på förevarande bibliotek sedan i 
augusti 2013. Från årsskiftet 2013/14 har hon även varit verksam på en mötesplats som 
inte är en biblioteksfilial, men som har biblioteksverksamheter bland andra. Hon har en 
treårig utbildning med examen som bibliotekarie, samt ytterligare ett år med inriktning 
mot ungdomsbibliotekarie. Hennes utbildning innefattar bland annat diverse 
pedagogiska kurser, bibliotekshistoria samt vad hon beskriver som traditionella 
bibliotekskurser i informationssökning, databashantering och informationskompetens. 
Som valbara kurser gick hon inriktning mot digitala medier. 
 
Pär är i 35-årsåldern och arbetar på ett filialbibliotek i en större stad. Han är ansvarig för 
inköp, underhåll och beståndsutvecklingen på barnbiblioteksavdelningen och kör även 
regelbundet bokbuss. På sin nuvarande arbetsplats har han arbetat i ungefär två år men 
har också varit på ett stadsbibliotek tidigare. Han har en 3-årig bibliotekarieutbildning. 
Biblioteket ligger här i ett mångspråkigt område och har en viss riktning mot bland 
annat finsktalande. Nära hälften av barnen och ungdomarna i regionen har utländsk 
bakgrund. Det finns också en stor grupp “medelklass”. Biblioteket har avtal med både 
BTJ och Adlibris. Samarbete sker också med kommunens andra bibliotek. 
 
Nelly är i 30-årsåldern och arbetar i en s.k. “varuproducerande” kommun. Hon är 
systemansvarig, har hand om fjärrlånen och sköter inköpen på vuxenavdelningen. Hon 
åker också ut till en kriminalvårdsanstalt varannan vecka. I den stationära disken står 
hon tre pass i veckan 3,5 timmar åt gången. På nuvarande arbetsplats har hon arbetat i 
ungefär 2,5 år, samt ett år på ett tidigare ställe. Hon har gått en 3-årig 
                                                 
3 SKL står för Sveriges kommuner och landsting medan SCB är förkortning för Statistiska Centralbyrån 
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bibliotekarieutbildning. Biblioteket är ett centralt beläget stadsbibliotek med omkring 
femton anställda. De använder sig av BTJ:s 4sambindningslista. Samarbete sker med en 
grannkommun och tills nyligen även med ytterligare en kommun där en gemensam 
katalog används. De bedriver också en bokklubb och har ett veckoregelbundet event där 
böcker presenteras och läses och som författare emellanåt även kommer till. Ett par 
grundskoleelever driver också en egen bokklubb i samarbete med biblioteket och som 
det går att anmäla sig till. 
 
Orhan är i 55-årsåldern och arbetar på samma bibliotek som Pär ovan. Han har hand om 
vuxenavdelningen och är även enhetschef. På det nuvarande biblioteket har han varit i 
sju år. Tidigare har han arbetat på ett stadsbibliotek och som barnbibliotekarie i tjugo år. 
Orhan har en 2-årig bibliotekarieutbildning som föregicks av två års studier inom andra 
ämnen. 
 
Selma är i 50-årsåldern. Hon är bibliotekarie på ett bibliotek på en mindre ort och är 
även ansvarig för bokbussen. Hon har verkat som bibliotekarie sedan 1991, efter sin 
examen samma år. Utbildningen låg på två år, med en del inriktning mot litteratur, 
katalogisering, klassificering samt bibliotek i samhället och bibliotekshistoria 
(biblioteksinstitutionen i sitt sammanhang). Utbildningen var från tiden innan Internet 
och med mindre datorisering än idag. På förevarande bibliotek har hon varit verksam 
under sex års tid.  
 
Wislawa är i 60-årsåldern. Hon har arbetat på bibliotek sedan 70-talet som 
biblioteksassistent, men utbildade sig först under 2000-talet. Utbildningen var på 
distans, med start 2002 och examen 2008. Nu jobbar hon som samordnare på vad hon 
själv beskriver som ”Sveriges bästa ungdomsbibliotek”, som är en del av ett större 
stadsdelsbibliotek. Hon har förutom en magisterexamen i biblioteks- och 
informationsvetenskap även en fil.kand.-examen sedan tidigare. Biblioteket ligger i en 
storstad. 
 
5.2 Beståndsutveckling 
 
På Doris bibliotek finns i nuläget ingen skriftlig inköpspolicy. En biblioteksplan finns 
sedan tidigare, men där ingår inte medieplanering. En skriftlig sådan är dock under 
utveckling. I det förevarande biblioteket finns det vid inköp ett särskilt fokus mot barn 
och på ”mötesplatsen” ligger fokus främst mot barn i närområdet. På stadsbiblioteket, 
då det ligger i en större ort, så finns emellertid ett bredare sortiment i och med en större 
grupp av besökare. Några grupper som i synnerhet prioriteras är också finsktalande (då 
det finns många med finsk härkomst i orten) och komvuxstuderande.  
 
Recensioner i BTJ’s sambindningslistor, samt lektörers och andra författares åsikter går 
hon också mycket efter vid inköp. Det viktigaste hon tänker på när hon köper in är 
emellertid låntagarna. Låntagarna skall vilja låna det som biblioteket har att erbjuda, så 
många inköp går direkt efter låntagares förfrågan. Hon lyssnar ofta på vad bibliotekets 
besökare, i hennes fall barn och ungdomar, uppskattar. Emellertid motsvarar 
inköpsförslag blott en mindre del av det samlade antalet inköp. Två eller tre av tio 
böcker som köps in är på förslag. Vad som däremot spelar mindre roll är bokens 
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kvalitativa värde, utan viktigast är att den faktiskt överhuvudtaget lånas ut. En bok som 
aldrig lånas eller läses är inte lika tjänlig som den bok som lånas, menar hon. Vid 
gallring är det således ofta dessa böcker som försvinner först. Finns det dessutom ett 
större antal exemplar av boken vid andra kommundelsbibliotek, så gallras de också mer 
frekvent alternativt magasineras. Det är bara om det är någon särskild bok som man 
väljer att behålla dem, trots lågt utlåningsantal. Exemplet hon tar upp är ”Hemsöborna” 
av Strindberg, som hade stått orörd i elva år. Den valde man ändå att behålla. 
 
Den egna smaken och det egna omdömet är också en viktig faktor vid inköp. Det händer 
att Doris köper in böcker som hon tycker har ett visst värde, t ex bra språk eller 
intressant och spännande handling. Böckerna av Haruki Murakami, med unga vuxna 
som huvudpersoner, deras vardag och liv blandat med filosofiska funderingar är ett 
exempel. Dessa trodde hon att låntagarna skulle uppskatta, även om hon dock fick 
”ligga i” för att böckerna skulle nå fram till läsare. E-medier och digitala medier har 
börjat få mer utrymme och förmodas få alltmer rum framöver. Än så länge är dock 
fokus främst på “vanliga” böcker, då exempelvis film och spel är dyra att köpa in och 
har kortare livslängd (går lättare sönder). Men flera slags medier bör biblioteket 
fokusera på, menar hon, och då inte bara digitala eller teknologiska innovationer. Hon 
nämner taktila böcker som ett sådant exempel. Det relevanta är dock själva innehållet. 
Då hon är barnbibliotekarie så är det viktigt att verka läsfrämjande och för 
läsutveckling. Äppelhyllan innehåller både DAISY-böcker, taktila böcker och böcker 
med ljudskiva, för de som har olika typer av svårigheter med läsningen. Samtidigt vill 
hon fungera som ett ”komplement” till boken och kunna visa på vilka alternativa slags 
medier som finns. Bland annat använder hon I-pads vid sagostunder för barn och appar 
och e-böcker i läsfrämjande projekt.  Även om hon också själv helst använder böcker så 
försöker hon propsa på det smidiga med e-medier. 
 
Pärs bibliotek har inte heller någon nedskriven manual som följs utan inköpsbudgeten 
delas ganska jämt mellan vuxen- och barnavdelningen. Till största delen sköter han 
barn- och ungdomsinköpen, även om en dialog då och då förs med annan 
inköpsansvarig och personal. 15 % av inköpen går till olika sorters utländsk litteratur 
med avseende på låntagarna i trakten. Något som beslutats av kommunstyrelsen. 
Bilderböcker och småbarnsböcker köper han i stor utsträckning in till ”sin” avdelning 
och mycket efter vilka sorters böcker som lånas utav de unga. Ett visst samarbete finns 
här med skolor i närområdet där litteratur även köps in i samtal med lärare och 
pedagoger. Att handla in enligt principen ”det här ska vi ha för det ska man ha”, men 
som ändå inte läses eller lånas ut fyller ingen större funktion. ”Vi köper det folk vill ha”, 
som han uttrycker det. De försöker här att ”ligga före” men är samtidigt väldigt lyhörda 
för förslag: “är det inte jättekonstiga grejer så köper vi in”.  
 
På biblioteket där Nelly arbetar har de ingen egentlig manual över hur inköp och 
beståndsutvecklingen ska göras, utan de går på vad låntagarna vill ha. Inköpsförslagen 
är det som man till viss del rättar sig efter. Recensioner och sådant som förekommer i 
media är också av viss vikt vid inköp och information som man ”kommer över” på ett 
eller annat sätt. Efterhand lär man sig lite hur detta fungerar och vad som är gångbart 
och en viss känsla fås för det, berättar hon. Vissa titlar vet man ”att de kommer lånas 
ändå”. BTJ:s lista tycker hon fungerar bäst när det kommer till facklitteratur, då det ”är 
svårare att ha en uppfattning om så många ämnen”. 
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Orhan säger att de inte använder sig av någon nedskriven policy men att det 
kontinuerligt arbetas på en medieplan. Förr, i slutet av 80- och början av 90-talet, gick 
biblioteken generellt mer på vad bibliotekarierna ville ha, medan det idag är mer 
tvärtom, säger han, samt att “[d]et var mer uppfostrande då”. Att Orhan också är på ett 
filialbibliotek spelar ytterligare in på inköpen. ”Dom styr till stor del”, som han säger 
gällande användarna och deras efterfrågan. Nuförtiden går även leveranserna betydligt 
fortare än tidigare. Som jämförelse hade BTJ förr minst tre månader leveranstid, vilket 
gjorde att när böckerna väl kom var få användare intresserade av dem eftersom de redan 
hade blivit ”gamla”. Som inköpare av vuxen skönlitteratur och chef är det han som i 
slutändan bestämmer vad som ska köpas in: ”Jag ska banne mej inte ha 50 nyanser av 
grått här! (skratt) … Väldigt grovt våld och dåligt skriven pornografisk litteratur är jag 
faktiskt inte intresserad av att ha här, och det kan vi ju välja bort på ett sätt också”, 
vilket till en början också gjordes. ”Men sen har jag liksom krupit till korset”, när en 
viss efterfrågan sedermera dök upp. Tanken var att först bara låna in den ifrån 
stadsbiblioteket: ”men idag finns den till och med på serbokroatiska här”, konstaterar 
han lite tvetydigt med ett skratt. 
 
På biblioteket där Selma jobbar är en biblioteksplan under utveckling. Hon säger att de 
kommer gå grundligt till väga vid utformningen av den för att den också ska komma till 
någon nytta. Vid inköp fokuserar man på barn och unga, i enlighet med Bibliotekslagen. 
Då ortens skolor har olika god standard på biblioteken så finns ett stort samarbete dem 
emellan. De jobbar också mycket mot ”nya svenskar”, äldre och handikappade. 
Recensioner är en av de faktorer som väger tyngst vid inköp. Man har exempelvis valt 
att ha kvar BTJ’s sambindningslistor. Däremot har de valt att i större utsträckning vända 
sig åt annat håll för information och recensioner, t ex tidningar och Internet. 
Inköpsförslag från låntagare har också ökat mer och mer. Vad gäller ”kvalitétslitteratur” 
(klassiker eller snävare litteratur) mot ”populärlitteratur” (som oftare lånas ut) är det en 
ständig diskussion, i vilket man försöker fördela beståndet mellan de två. Å ena sidan 
har biblioteket ett bevarande- och tillgängliggörandeansvar, samtidigt ska man försöka 
tillgodose olika personers skilda läsupplevelser. Selma kan känna att hon som 
bibliotekarie nästan förutsätter att det finns en motsättning mellan ”populärlitteratur” 
och ”kvalitetslitteratur”, och att man således undervärderar de låntagare som lämnar 
inköpsförslag. Hon påpekar att drömmen är att det inte ska finnas någon motsättning 
mellan dessa, då det ju faktiskt kan sammanstråla: 
 

Jag kan bara säga, att vi försöker fördela det så att det ska kännas intressant och bra 
för så många som möjligt. Det finns ju också något slags uppdrag vi har, det här att vi 
ska ge plats till det ... som folk kanske inte visste att de ville ha, som inte finns på ICA 
Maxi eller så. Det är ju ett uppdrag vi fortfarande har och som jag tror att vi kommer 
ha länge. 

 
Tyngst är ändå efterfrågan, samt vad det brukar lånas mest utav. Vad folk väljer att 
använda lägger hon inga värderingar i, utan det är något personligt. 
 
På Wislawas bibliotek präglas arbetet av ett väldigt högt användarinflytande. Formen på 
mediet eller vad för typ av litteratur som köps in spelar mindre roll. Ett exempel på detta 
är att få ljudböcker (med flera skivor) används men desto fler “streamade” talböcker och 
talböcker på MP3. E-böcker finns det däremot sparsamt av, då det mest är äldre som 
föredrar dessa. Det viktiga är istället att “servera innehållet på ett bra sätt”. Detta 
motiverar hon till exempel med att det kan finnas barn som lider av olika sorters 
lässvårigheter som dyslexi eller synskador. DAISY-böcker och tillhörande spelare 
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används det sparsamt av, då det är väldigt “utpekande”, utan det som används är MP3-
skivor och streamade ljudböcker. Den prioriterade gruppen är då ungdomar i åldern 13-
19 år. Dialogen med dessa är viktig, då de, som hon säger: “har koll på det mesta”. 
Förslag väger därför tungt vid inköp. Det som köps in är främst “genre-litteratur”, som 
fantasy, sci-fi, serier och skräck. Recensioner spelar här en mindre roll. Sambindningen 
med BTJ används inte heller längre, då det bara var en liten del av innehållet som hon 
menar uppfattades som intressant. Wislawa köper istället in “proaktivt” efter 
utgivningen av de genrer hon bevakar, bland annat via Svensk Bokhandel och SF-
bokhandeln. När böckerna sedan recenseras i dagspress så finns de redan på biblioteket. 
 
5.2.1 Analys av beståndsutvecklingen 
 
Beträffande beståndet och dess utveckling går vissa genomgående mönster att urskilja. 
Nedskrivna manualer för hur detta bör skötas finns inte, men på Doris och Orhans 
respektive bibliotek arbetas det på en medieplan. På Selmas är en övergripande 
biblioteksplan på gång. Inköpsförslag är en huvudprioritet på alla fem bibliotek, 
tillsammans med vad som regelbundet lånas och vad som förmodas kommer göra det 
framöver. Filialbiblioteken har också ett större fokus mot grupperna i närområdet till 
skillnad från stadsbiblioteken som har en bredare målgrupp. Doris påpekar att böckers 
“kvalitativa värde” inte är av vikt. Samtidigt går det ändå att hitta exempel på att inköp 
görs med avseende på den traditionella folkbildarrollen - kulturförmedlaridentiteten. 
“Hemsöborna” gallrades inte ut på hennes bibliotek trots elva år utan cirkulation och 
Haruki Murakami köptes in trots avsaknad av efterfrågan. En viss tvetydighet i rollerna 
kan här anas. 
 
Det går att se en viss övergång ifrån Øroms (1991) kulturförmedlaridentitet till 
informationsorganisatören och den informationsförmedlande identiteten. Schreibers 
(2006) upplevelseförmedlande identitet ringar in svaren kring bibliotekets och 
bibliotekariens roll på ett ganska träffande sätt. Likaså Hedemarks (2009) bokliga 
diskurs till förmån för den senare informationsförmedlande, där normativa drag inte 
påverkar inköpspolicyn utan där individen istället är i blickfånget. Den traditionella 
rollen som bildande och fostrande i “kvalitétslitteratur” och som motvikt till det 
“kommersiella” har delvis övergått till ett mer marknadstänk. Serviceinriktningen från 
Leinos och Lundmarks (2006) tredje, företagsekonomiska diskurs går också här att 
skönja i och med det instrumentella och rationella förfarandet angående 
utlåningsstatistiken. 
 
5.3 Referensarbete 
 
Doris sitter i utlåningsdisken tre till fem timmar per dag. Det viktigaste är att ha goda 
kunskaper om litteratur, då folk ofta vill ha tips på böcker. Att vara insatt i olika fackliga 
ämnen är däremot svårare och inget en bibliotekarie förväntas kunna i detalj. Däremot 
är det viktigt att kunna vara social, att kunna jobba med människor och att ”känna av” 
en låntagare; att ställa rätt frågor om bokens kriterier - språknivå, tjocklek, innehåll mm. 
Opartisk bör man också vara, då det viktiga inte är vad låntagaren läser, utan att denne 
läser alls. Hon reflekterar således inte över kvalitén på boken och lägger sig inte i om 
det är en bok, en serie eller kanske en artikel i tidning, så länge det är en sammanhållen 
text som är korrekt stavad. Det viktigaste är att uppmana till läsning oavsett vad för sort, 
då det kan fungera i läsfrämjande och utvecklande syfte. I referenssammanhang är det 
också väsentligt att besitta informationsteknologisk kompetens. Det gör att det är lättare 
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att hitta den efterfrågade informationen. Internet och sociala medier som Facebook, 
Instagram och Twitter används dagligen för nyheter och information. 
 
Pär har inga schemalagda pass men medger att han står i utlåningsdisken flera gånger 
om dagen. Referensarbete sker å andra sidan inte enbart i disken. I mötet med 
användarna är det grundläggande att vara social, kunna ta många olika människor och 
ha ett öppet, nyfiket sinne. Frågorna upplever han som överlag ganska direkta - ifall en 
viss bok finns inne eller om de kan låna in den ifrån ett annat bibliotek. Emellanåt 
kommer det dock även sådant som kräver mer tid och efterforskning. Sistnämnda ger 
han ett exempel på: ”om en ny EU-lag som de har hört ska träda i kraft och som de vill 
titta närmare på”. Allmänbildning ser han här som en väsentlig egenskap för att kunna 
hjälpa till på bästa sätt. På Pärs bibliotek har de också tillgång till databaser, även om 
han framhåller det som ovanligt att de i referenssamtal behöver nyttjas. Just för att det är 
en filial så kommer man även låntagarna närmare än på ett större bibliotek: “[m]an kan 
nästan komma låntagarna för nära ibland”. Likadant kan det bli med de han åker 
bokbuss till: ”[n]ästan så att dom tror att man är kompis med dom. Du kan väl ta bort 
min avgift för jag känner ju dig. Lite så”, utvecklar han. Fackhyllan är till stor del 
avvecklad då den idag inte fyller någon större funktion här. De unga kan nuförtiden leta 
reda på allmän information via nätet kring det som de är intresserade av. I andra, mer 
specifika fall, kan de anställda alternativt hjälpa till att hitta aktuella fakta. Böcker om 
dinosaurier, hajar, rymden och fotboll är sådant som ändå relativt många är nyfikna på, 
så sådant finns däremot kvar. Han anser det viktigt med inställningen att det är bättre att 
människor överhuvudtaget läser än vad det är för något, speciellt med tanke på att han i 
första han arbetar med barn. T ex så kan serietidningar ses av lärare som något 
klandervärt och att det istället bör vara någon form av skönlitterär ”bänkbok”. Han 
formulerar det som så att: ”[d]ödar man liksom den entusiasmen tidigt så kan det bli att 
man inte vill läsa alls”. 
 
Nelly gillar den sociala delen av arbetet och säger såhär när det kommer till 
referenssamtalet: ”[d]et är ju egentligen på nåt sätt då man känner att man gör som mest 
nytta och får mest respons på det man gör”. Vid svårare och/eller bredare frågor brukar 
tillvägagångssättet vara att först försöka ringa in det som användaren är ute efter. 
Katalogen, ämnesord och Libris används då tillsammans med Google för att ”smalna 
av”. Lite synd tycker hon det är att inte så ofta få den typen av frågor, vilket gör att 
kompetensen kring det också delvis tappas. Som stadsbibliotek har de dock inte så 
många databaser till förfogande. En vanlig fråga är istället: ”Har ni den här boken, eller 
var finns den?”. Trots den tekniska utvecklingen med e-böcker, I-pads och läsplattor så 
är det fortfarande ändå så att “låntagare föredrar många gånger den faktiska boken”.  
 
På Nellys bibliotek finns ingen speciellt prioriterad målgrupp utan det centrala är att 
försöka ha någonting för så många som möjligt: ”[d]et är [orts]bornas bibliotek. Det är 
väl dom som är huvudmålgruppen”. Som stadsbibliotek är det den viktigaste uppgiften 
att det finns något för alla: ”[j]ag försöker i alla fall att tänka på att fånga upp och hålla 
det så brett som möjligt”, som hon uttrycker det. ”Ändå så har det hänt att man har stött 
på låntagare som frågat lite försiktigt om vi har Nora Roberts5 här”. Något som kan 
verka lite förvånande att en sådan föreställning om biblioteket som institution 
fortfarande lever kvar hos en del. Angående just skönlitteratur och eventuell kvalité 
säger hon att: ”[j]ag lägger väl egentligen ingen värdering i det på det sättet”, men att 
                                                 
5 Harlequin-författare, förf. anm. 
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det förstås går att ta ut flera exempel på sådant som användaren frågar efter och att det 
då kan bli olika typer av litteratur som dyker upp. ”Det känns väl lite föråldrat på nåt 
sätt det här med, jag tycker i alla fall det, att man ska läsa det fina”, avslutar hon. 
 
När det kommer till referensarbetet så är Orhan av åsikten att det har förändrats 
gentemot tidigare, liksom att det även skiljer sig mellan ett filial- och stadsbibliotek. 
Böckers ”status”, i traditionell mening, gör han ingen bedömning av vid förmedlandet. 
Istället brukar han på frågan: “har du någon bra bok?” som utgångspunkt svara: ”[v]ad 
har du läst annars som du tycker är bra?”. Det ger en god uppfattning om vilken sorts 
litteratur, genre och typ av språk som föredras och ett par, tre böcker brukar då 
förhoppningsvis kunna ringas in. En bra bok är olika för olika personer och det är det 
som är det viktiga - vad andra vill läsa, inte ens egna preferenser. I andra hand så blir det 
istället att han rekommenderar någon med orden ”den här tycker jag är bra”, utifall att 
låntagaren inte har några egna exempel. Skillnader mot förr är att användarna i 
referenssamtalet tidigare var mer försiktiga. Idag ställs krav på ett annat sätt: ”[d]et 
handlar trots allt om människors skattepengar” och de är också mer medvetna: 
”[a]nvändarna vet mer vad de vill ha idag, delvis på grund av Internet”. En nackdel han 
likafullt upplever är att biblioteken också har fått en form av ”snällhetsstämpel”, vilket 
ibland kan leda till diskussioner när någon fått förseningsavgift eller tappat bort en bok. 
Om egenskaper i referensarbetet säger han förutom att människor ska mötas respektfullt 
och på lika villkor att ”[d]et allra viktigaste skulle jag vilja säga är att man tycker om 
människor”. Med avseende på bibliotekstypen och målgruppen kan det emellanåt också 
bli att “det kommer väldigt nära” (angående vissa socialt utsatta människor). Rollerna 
mellan den personliga och professionella kan därför flyta ihop något. ”Det är jobbigt att 
se att människor har det svårt ... samtidigt måste man sätta en gräns någonstans”, 
konstaterar han något ambivalent. 
 
Selma sitter i bibliotekets stationära utlåningsdisk några pass i veckan. Då hon också är 
ansvarig för bokbussen så sker även en del av referenssamtalen där. Att ha en bred 
allmänbildning känner hon är viktigt, främst då om litteraturen. När man samtalar med 
en låntagare så är det också av vikt att visa öppenhet och att kunna ställa frågor. Ofta 
kan exempelvis en student ha en lista på kurslitteratur, eller titeln på eftertraktad 
litteratur. När frågorna är mer öppna och ”luddiga” så gäller det att ställa rätt frågor och 
kunna ”nysta”, som hon säger. En bra dialog är viktig, samt att vara opartisk, är något 
som bör eftersträvas. Samtidigt påpekar hon också att det är omöjligt att vara helt 
neutral. Detta är något hon upplever har förändrats. Förr hade referensarbetet likaså en 
annan slags status och den som satt i utlåningsdisken var en form av “kung” där. 
Referensarbetet var prestigefyllt och man satt liksom lite “upphöjd” över låntagaren. Nu 
är det inte lika mycket status för bibliotekarien här utan det kan ses som ett samarbete, 
både med låntagare och med kolleger och att man inte behöver kunna allt själv. Liksom 
det gäller att vara lyhörd och försöka höra vad personen tycker om och vill ha, så säger 
hon sig ändå kunna kosta på sig att vara ”lite personlig”, beroende på vad personen 
söker. Det ska kunna finnas en balans. Det här menar hon även gäller för inköp och för 
beståndet i sin helhet. Det samlade beståndet är ju ändå något som skattebetalarna har 
bekostat och som biblioteket ska stå för. I frågan om opartiskhet kan det däremot vara 
extra känsligt vad gäller barn, då barn inte är “aktiva” på samma sätt som vuxna i valet 
av litteratur. Med barn kan det istället handla om att välja bort snarare än att välja något 
åt dem. Det kan vara alltifrån att nivån på boken är för svår till att barnet är för ung för 
innehållet i boken. 
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Selma, som sett utvecklingen under längre tid, tycker att de teknologiska framstegen 
fört gott med sig. Både för datorers roll i referensarbete och som bärande medium av 
information. Det första motiverar hon med att program som Book-IT och databaser 
skapar enklare sätt att söka information, men även för att mycket finns digitalt, samt att 
referensfrågor ser annorlunda ut idag än förr. Förr kunde det ta flera dagar att få svar på 
en referensfråga, nu kan svaret komma på direkten. Vad gäller medium spelar även 
aktualitet en viktig roll, främst då vad gäller facklitteratur, tidskriftsartiklar eller 
uppslagsverk. Förut då allting kom i tryckt form så fick ett verk som köptes in i januari 
gälla till december, innan nytt köptes in. Det slipper man nu. Detta har inneburit ett mer 
effektivt och mindre kostsamt arbete, som hon tycker är positivt.  
 
Wislawa har en opartisk inställning till referensarbete, även om hon påpekar att det nog 
aldrig går att vara helt opartisk. Hon beskriver sig själv som “allergisk” mot 
bibliotekarier som missbrukar sin maktposition. Hon upplever det som vanligt 
förekommande att i synnerhet barnbibliotekarier gärna sätter sig över låntagare. Så ska 
man inte behandla någon, allra minst barn. I ett referenssamtal ska bibliotekarie och 
låntagare bekräfta varandra, och kunna mötas på samma plan. Att därför välja ut 
litteratur åt låntagare bör undvikas. “Då måste man ju in på det här - vad är bra för dig? 
Utan några fördomar, om någon tycker om det här med kärlek … Det är vad den här 
personen behöver. Du ska inte säga ’nu tycker jag att du ska läsa det här med 
miljöförstöring, skit i det där med kärlek, nu är det detta som gäller’ .“ Hon beskriver 
det också som viktigt att ha sin roll klart för sig i mötet med låntagare. Å andra sidan får 
bibliotekarien alltså inte heller bli låntagarens “piga”. Att ha allmänbildning ser hon 
som väsentligt i samtalet, även om det inte går att veta allt, och heller inte bör läggas 
prestige i det egna kunnandet. Istället ser hon som det viktiga att kunna besvara frågan. 
Kan bibliotekarien inte svara på den själv går det bra att ta hjälp av kollegor. 
 
Det viktigaste är inte heller intresset för böcker, utan för människor, menar hon. 
Bibliotekarien bör kunna besitta konsten att “läsa av” personer och att ställa tillräckligt 
många frågor eller låta ett samtal gå tillräckligt långt för att man ska förstå personens 
informationsbehov. I valet av litteratur eller information går det aldrig att vara helt 
opartisk, utan man får utgå från sig själv, men måste ha en inställning om att varje 
person har sin egen väg. Det viktiga är inte vad låntagare läser, utan att vederbörande 
alls läser. “Egentligen kan man läsa vad för skit som helst”, tycker hon. Personens eget 
intresse och driv ska gå först. Är låntagaren intresserad av fantasy eller serier så ska hon 
läsa det. Läser man inte så ska det finnas något för personen som skapar detta intresse:  

 
De som inte läser, de måste få komma igång med att läsa. Annars missar de ju massa 
saker, den här glädjen … Framför allt att kunna förflytta sig till en annan värld. Varför 
inte läsa en bok och försvinna ett tag. Det mest fasansväckande som händer, det är när 
föräldrarna kommer med barnen, ofta mammor då … De kommer med en ung 
människa och säger ’Han eller hon läser inte. Gör någonting!’. Då blir jag som en 
igelkott ... jag tittar inte på henne eller honom [föräldern; vår anm.], utan jag inriktar 
mig direkt på ungdomen och frågar till exempel ’Men du läser väl serier?’. Då kan 
man se hur något tindrar där inne. 

 
Likaså källa eller bärande medium är inte relevant vid referensarbete. Såvida låntagaren 
inte uttryckligen ber om tryckt material, så brukar Wislawa kunna hänvisa till flera olika 
slags källor. Dyslektiker behöver kanske sitt material inläst. Ett talande exempel hon tar 
upp är om när hon fick en fråga kring vatten och avlopp, så hänvisade hon till deras 
hemsida. Likaså om någon skulle vilja veta något om en särskild byggnad i ett särskilt 
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kvarter - då hänvisar hon till Medborgarkontoret. Det viktigaste är i slutändan att i 
möjligaste mån uppfylla låntagares förväntan: “och då får ju ingenting vara ett hinder. 
Ett hinder kan ju vara att vi inte har tillräckligt många pappersböcker, om det är det som 
efterfrågas. Ett hinder kan vara att vi inte kan söka i databaser, om det är det som 
efterfrågas ... Ibland kan det räcka med att prata med rätt person.” 
 
Även Wislawa nämner detta med uppslagsverk som ofta är rätt dyra och ställer sig 
frågan om biblioteket verkligen ska ha kvar det när mycket går att hitta på Internet. 
Samtidigt kan hon också förstå kritiken mot den teknologiska och digitala utvecklingen, 
då man ofta låtit sig styras för mycket av den till förmån för litteraturförmedlingen. Den 
balansen har inte alltid varit så bra. 
 
5.3.1 Analys av referensarbetet 
 
Sättet som bibliotekarierna valde att arbeta på kan främst jämföras med Hedemarks 
(2009) informationsförmedlande diskurs och med Øroms (1993) 
informationsförmedlaridentitet. Ingen av våra informanter såg sig som någon ”högre 
sittande” än låntagarna. Referensarbetet utmärktes som en dialog (jfr även Stovers 
artikel från 2004 om bibliotekarien som en ”icke- expert”, samt med Lundmark och 
Leinos magisteruppsats från 2006), och stor hänsyn togs till individers olika upplevelser 
och behov av litteratur och information. Det bärande mediet var mindre viktigt, utan det 
handlade om vad som var mest relevant för att tillgodose just individens behov. Något 
som alla sex var överens om. Tydligast kom det kanske till uttryck hos Wislawa, som 
inte nöjde sig med vad det egna biblioteket hade att erbjuda utan hänvisade till externa 
organisationer, hemsidor och till och med externa personer för att få svar på frågor. 
Social kompetens och att ha ett trevligt och hjälpsamt bemötande gentemot låntagarna 
var flera även inne på. Något som Orhan ansåg som inte helt oproblematiskt i och med 
den “snällhetsstämpel” biblioteken fått idag. Högre prestige eller status i att själv besitta 
höga kunskaper om olika ämnen gick inte att skönja, även om viss allmänbildning 
förespråkades. Problem och frågor löstes istället med gemensamma resurser och med 
alla medel möjliga. På ovanstående områden går det således idag se en tydligare 
användaranpassning. Någon rädsla för teknologin tycks inte heller finnas, då litteratur 
alltid är en så pass stark del av biblioteket och så förknippat med dess verksamheter. Det 
är istället något som förändrar arbetsmöjligheterna, underlättar i referensarbetet och gör 
att det idag går fortare än tidigare att hjälpa användare, samt också möjliggör en 
flexibilitet i och med e-medier. Rädslan som möjligen finns är när det ena tar över för 
mycket, något främst Wislawa tar upp. Det går att tolka som att det är eftersträvansvärt 
med en balans mellan den bokliga och den informationsförmedlande diskursen. 
 
Det man borde ha störst kunskap om var litteratur. Då ingen kan veta “allt om allting” 
(jfr ämnesspecialistidentiteten) så skulle man ändå ha en god litteraturkännedom, något 
som knyter an till den traditionella, bokliga diskursen. Det verkar generellt sett finnas en 
syn på den teknologiska utvecklingen som ”nya förutsättningar för traditionella 
arbetsuppgifter”. 
 
Både Pär, Selma och Wislawa nämner hur arbetet med uppslagsverk och referensverk 
har förändrats. Pär funderar på ungdomars egna internetsökande och både Selma och 
Wislawa pratar om det onödiga i att ha tryckta uppslagsverk. Det blir mindre kostsamt 
och mer effektivt med facklitteratur digitalt. Den effektiva och ekonomiska diskurs som 
Leino och Lundmark (2006) skissar upp kommer i synnerhet till uttryck här.  
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5.4 Bibliotekariens kompetenser och kunskaper 
 
Doris tyckte att man i referenssammanhang måste kunna lyssna och vara social, samt 
kunna tolka det låntagare säger. Samarbetsvillig och utåtriktad, samt att vara kreativ är 
också nyckelord. Kunskapsmässigt är det viktigt med god litteraturkännedom, 
informationsteknologiska egenskaper: ”att faktiskt kunna söka fram önskad litteratur”, 
samt pedagogiska egenskaper, som påverkar det sociala bemötandet. 
 
Eftersträvansvärda egenskaper både i referenssamtalet och mer allmänt som 
bibliotekarie säger Pär är: “[a]tt va social och kunna ta väldigt mycket olika folk ... Och 
tycka om att göra mycket olika saker”. Som barnbibliotekarie är det också betydelsefullt 
att kunna behålla lugnet. Han framhåller även det positiva med att arbeta på ett 
filialbibliotek och att lära sig flera olika delar av yrket: “Att man liksom inte har en 
spetskompetens på det sättet utan att man faktiskt kan göra allt ifrån nästan bokvård - 
sitta och limma en bok, till att ändra om i hyllorna, till att kolla så våra tekniska 
apparater - utlåningsapparaterna - varför dom inte fungerar. Lite allt i allo”. En positiv 
sak med filialbibliotek är att man får vara med ”hela vägen”, alltifrån att: “beställa 
boken, plocka upp paketet, märka den, göra katalogposten och sedan skicka ut eller 
rekommendera den till någon. Man ser flödet på ett annat sätt”, konstaterar han.  
 
Nelly belyser serviceförmågan som en viktig egenskap rent generellt när man arbetar 
som bibliotekarie: ”[m]an ska möta alla på sina villkor. Alla är vi olika men man ska 
ändå göra sitt bästa för låntagaren man har framför sig”. Sådant brukar kunna kännas av 
lite grann, hur mycket hjälp de behöver, konstaterar hon. Allmänbildning och god 
kännedom om litteratur i allmänhet är två andra viktiga egenskaper.  
 
Viktiga egenskaper och kompetenser, förutom ovannämnda kring referensarbetet, 
konstaterar Orhan att ”[e]tt visst ordningssinne är inte fel ... En viss noggrannhet är 
också bra ... Att va stresstålig”. En positiv inställning och: “att kunna se det roliga även i 
tråkiga situationer. Förståelse, är sådant som gör allt lite lättare”. Likaså bör man ha ett 
öppet och fördomsfritt sinne, inte minst när det kommer till yngre och deras läsning: 
“[j]ag vill inte sätta mig till doms … Det är rätt så lätt att göra det när det kommer till 
barn”. Han betonar också att yrket är socialt och att det är bra att kunna ta många olika 
sorters människor: “[m]an måste vara en utåtriktad person, det går inte att gömma sig.” 
 
Selma betonar bemötandet som viktigt. Att kunna vara öppen och mottaglig både mot 
hur världen har förändrats, samt mot låntagare. Att ha god människokännedom, att 
kunna “se” varje enskilt fall, att kunna föra en god dialog och att kunna “styra och 
lotsa” i samtalet. Samtidigt bör man ha ett neutralt förhållningssätt till låntagare och inte 
göra skillnad på folk. Man får också gärna vara allmänbildad. Samtidigt pratar hon 
också om insatsen för samhälle och person, att finnas: “där man är behövd” och om: “de 
här stora idealen som demokrati, yttrandefrihet och människans rätt att skapa sin egen 
vardag och verklighet”. 
 
Wislawa säger att det viktigaste förutom att ha en utbildning inom Biblioteks- och 
Informationsvetenskap är: “att ha informationskompetens”, men också att kunna möta 
människor på en jämlik nivå (“humankompetens”). Att det ska vara utbildad personal är 
också av betydelse, men däremot inte nödvändigtvis rena bibliotekarietjänster utan 
“kombi-tjänster”. Hon drar en parallell till Island, där man är bibliotekarie i 
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kombination med annat yrke (t ex skådespelare eller kompositör). 
 
5.4.1 Analys av bibliotekariens kompetenser och kunskaper 
 
Vid frågan om vilka kompetenser, egenskaper och kunskaper en bibliotekarie bör ha så 
fick vi ett relativt entydigt svar från flera av informanterna. Serviceförmåga, social 
kompetens, allmänbildning, litterära kunskaper och en positiv människosyn var sådant 
som flera av dem berörde. De två förstnämnda egenskaperna går möjligen att läsa in i 
socialarbetaridentiteten, i och med dess kännetecken på användarorientering och 
lyhördhet, även om den inte är fullt överensstämmande. Att besitta belästa kunskaper är 
som tidigare nämnts en del av den bokliga diskursen och den kulturförmedlande 
identiteten. 
 
Det går här även att påpeka att det inte verkar vara någon större skillnad mellan vad de 
nyutexaminerade och de med mer erfarenhet ansåg som viktigt, med avseende på en av 
våra forskningsfrågor. Doris var dock inne på den informationsteknologiska 
kompetensen samtidigt som det är viktigt att kunna lyssna och “tolka” användaren, 
medan Selma pratade om ideal och att finnas till där man är efterfrågad. Förstnämnda 
indikerar på Øroms (1993) och Hedemarks (2009) informationsförmedlaridentitet 
respektive informationsförmedlande diskurs, medan den senare är av mer traditionellt 
snitt - socialarbetaridentiteten. Det Selma säger, att kunna “styra och lotsa” och att ha ett 
neutralt förhållningssätt, ingår också i detta “nya”. Det här samarbetet, “medbyggare av 
mening” och opartiska inställning till dokument och informationsartefakter som Stover 
(2006) utkristalliserar som ett postmodernistiskt perspektiv på bibliotekariearbetet.  
 
5.5 Synen på biblioteket och bibliotekariens framtid 
 
Doris tror att biblioteket som institution i samhället alltid kommer att finnas och att 
litteraturen alltid kommer att vara en stark del av det. Även att biblioteket bör följa med 
i samhällets utveckling påtalar hon som något betydelsefullt. Frågan hon ställer sig är 
hur man kan använda sig av den. Biblioteket bör inte vara en ren 
“informationsinstitution”, utan ganska blandad, både vad gäller vad för slags böcker 
som lånas ut, men också mixen av dem samt andra slags medier. Den tryckta boken 
kommer förmodligen att finnas, åtminstone i många år till, samtidigt som man måste 
arbeta med informationsteknologi på ett annat sätt. Då på ett vis som ligger i linje med 
bibliotekets verksamheter (t ex databashantering, e-boksläsning och ljudböcker). Man 
bör alltså inte rädas den teknologiska utvecklingen eftersom litteraturen finns så fast 
förankrad i vad som anses utgöra grunden för ett bibliotek. Doris uttrycker inte heller 
någon oro inför samspelet med lokalpolitiker, trots nedläggningar av filialer i 
kommunen, utan tycker sig bemötas väl. Däremot verkar bibliotekariens roll ha luckrats 
upp en smula. Något som delvis verkar ha sin orsak i nedläggningarna. Hon drar en 
parallell till ”mötesplatsen” där hon jobbar deltid, som ursprungligen enbart var ett 
bibliotek. När detta bibliotek startades upp på nytt övergick det till att mer vara en plats 
som sysslar med biblioteksverksamheter, även om det inte längre i första hand är ett 
bibliotek. Hon menar att bibliotekariens roll inte är lika självklar på en plats som denna, 
då det här även finns andra arbetande som pensionerade lärare för läxhjälp. 
 
Pär pekar på att det finns en diskrepans mellan studierna som de såg ut när han läste till 
bibliotekarie och det faktiska yrket som sådant: “[v]erkligheten och utbildningen var 
väldigt långt ifrån varann”, särskilt i fråga om just folkbiblioteksyrket som han tycker är 
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“ett praktiskt, socialt jobb”. Utbildningen fokuserade istället mer på vidare studier i 
ämnet och arbetet främst på forskningsbibliotek. Att han själv jobbade på ett 
folkbibliotek samtidigt under en stor del av studierna ser han som en fördel gällande 
detta: ”[j]ag tror man får en viss bild om man inte har varit ute på bibliotek [och arbetat 
tidigare]”. Praktik är något som han efterfrågar mer utav. 
 
Pär ser positivt framöver med avseende på yrkets bredd: “det är nånting för framtiden” 
och de möjligheter till andra inriktningar som finns. Att det på senare år fokuserats mer 
på information och teknologi än traditionellt “bokprat” är inget han direkt oroar sig 
över. Han pekar på att biblioteket både är en klassisk institution men att det samtidigt 
också finns en informationsdel av yrket, som inte är bundet till en specifik plats, vilket 
ger nya möjligheter: “så jag ser nog inte liksom så långt, utan jag tänker att jag gör det 
här så länge det känns kul och sen så kanske man går in mer på informationsbiten… 
Men jag måste ju tro att biblioteket finns kvar om tio år [skratt].” 
 
Något som han däremot upplever som lite tråkigt är att somliga inte verkar ha förstått 
vad man gör på ett bibliotek: “åtta timmar om dan och ställa upp böcker… kan det vara 
så svårt?”, skämtar han, och att “[m]änniskor tror ofta att man läser skönlitteratur under 
utbildningen, vilket inte var en enda”. Han tror att mer information kring yrket vore bra 
för förståelsen hos allmänheten och att därmed också höja dess status. ”Vad gör dom på 
banken efter [klockan; vår. anm.] tre?”, frågar han retoriskt. 
 
Utbildningen, som Nelly tog examen från 2010, hade också ett fokus mot forskning och 
högskolebibliotek. Hon exemplifierar: XML6 är det ingen som har hört talas om här 
ute”. Arbetsuppgifterna har utvecklats allteftersom det på plats har arbetats med dem: 
”[d]et mesta som jag gör här det har jag ju lärt mig efterhand”. Vissa personer har 
uppfattningen att bibliotekarieyrket inte är så märkvärdigt och därför inte heller borde 
kräva flera års utbildning: ”[m]an har mött reaktioner som att: ‘sen du blev 
bibliotekarie, det är väl inget. Du sitter väl och läser hela dagarna?’”, säger hon. Även 
utbildningen som sådan och bristen på praktik vill hon se en ändring på och en 
tillbakagång till dess tidigare praxis. Hon understryker här mötet med låntagare som 
något av det viktigaste ute i yrkeslivet. 
 
I år blev anslaget minskat med mellan en tredje- och en fjärdedel till Nellys bibliotek. 
Den största delen togs då från inköpsbudgeten till vuxenavdelningen. Evenemangsdelen 
ville emellertid inte politikerna ta något ifrån. Hon säger att: ”[d]et är ofta besparingar. 
Det är väldigt sällan som man får mer, utan man får vara glad om man får behålla det 
som man har” och att ”[d]et går väl till en viss gräns kanske om man ska ha en 
fungerande verksamhet”. Nelly ser dock inte alltför dystert på framtiden. Hon tycker det 
är positivt att det fungerar som en mötesplats och även har blandade aktiviteter som ett 
led i att också kunna finnas kvar framöver. 
 
Budskapet har enligt Orhan alltid varit: “[d]et här [biblioteket; vår anm.] är inte bättre 
än vad vi gör det tillsammans … Är det nånting du saknar, säg till. Det tror jag folk 
känner”. Så jag har alltid sagt att jag ska jobba på ett bibliotek där faster Märta kan 
komma in. Och det här är ett sånt bibliotek”. Det mer finkulturella har han däremot 
                                                 
6 Ett märkspråk med speciella textkoder för dokument för att kunna utväxla data mellan olika 
informationssystem 
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svårt för; att folk inte ska känna sig välkomna. På sin första barnbibliotekarieträff som 
skedde på ett större bibliotek efter examen fick han ifrån en av dåtidens auktoriteter 
inom fältet höra: ”[v]i och andra välrenommerade bibliotek för inte sånt”, beträffande 
en viss typ av barn- och ungdomslitteratur. Kitty och ”Fem”-böckerna var då sådant 
som hade en sådan ”stämpel” hos somliga. Han är istället av åsikten att det är bättre att 
överhuvudtaget läsa något och kunna väcka läsintresset, än vara tvungen att läsa något 
fint. Pojkar vill ibland inte läsa litteratur eller långa berättelser och då är det bättre att de 
läser något än ingenting alls. Om bibliotekets tidigare något uppfostrande roll säger han: 
”[j]ag är ju inte emot folkbildning, jag bara tycker att vi hade väldiga … det fanns bara 
en känsla av att den skulle gå i ett visst spår, på den tiden jag var färdigutbildad. Min 
inställning är att din [folkbildning] börjar på ett annat ställe än vad min gör, och det är 
inte upp till biblioteket att avgöra om det ena är fint eller det andra”, avslutar han. 
 
Inför framtiden tycker han att all personal bör vara utbildade bibliotekarier. Då kan det 
också ställas högre krav. Samtidigt har klimatet blivit hårdare och Orhan tror att det 
förmodligen är deras filial som blir nästa att läggas ned. Beträffande Bibliotekslagen 
och att inget där nämns kring bibliotekarieprofessionen konstaterar han följande: “[d]et 
är väl ett fattigdomsbevis. Att vi inte vore viktiga och att vår kunskap inte vore viktig”. 
Att han ibland får frågan om vad man egentligen gör på ett bibliotek och om det 
verkligen är nödvändigt mer flera års utbildning svarar han vidare att: “[d]et säger mer 
om frågeställaren än det gör om professionen”. 
 
Selma pratar mycket om bibliotekets verksamheter och menar att en del av dem inte har 
förändrats alls genom åren. Det är snarare förutsättningarna och arbetsmetoderna som 
gjort det. Däremot ser hon osäkert på framtiden och undrar för sig själv om man inte till 
och med kommer att plocka in andra slags yrkeskategorier i biblioteket: “[d]et var 
lättare förr, men jag är inte så säker på om det var bättre. Alltså, vi är ju så mycket mer 
en del av världen idag, och det påverkar det vi gör. Det är lite mer splittrat… Förr 
kanske vi skulle göra tio saker, det tyckte vi var mycket då … Nu ska vi göra hundra 
saker på samma tid”, säger hon. Detta gör att arbetet förmodligen kommer förändras i 
allt större utsträckning i framtiden. Hennes uppfattning om mötet med lokalpolitiker är 
lite “lull lull, klapp på huvudet. En bra bok, vad är det?”. Synen på biblioteket är 
praktiskt inriktad. Exempelvis så tittar kommunalpolitikerna mycket på utlåningssiffror, 
innan de bestämmer medieanslag. Här var det senast sex år sedan de fick höjda 
medieanslag. “Man är så stenhård, att man först tittar på utlåningssiffrorna och sen 
bestämmer anslaget. Det har gått så långt. Man räknar bara siffror. Högra siffror är 
lönsamt. Låga siffror är olönsamt”, menar hon. Hon har en aning om att detta kan bero 
på att Bibliotekslagen inte är särskilt krävande, utan snarare ganska diffus, samt att 
politiker sällan har en inblick “backstage” på bibliotek. Detta tror hon är en rätt vanlig 
problematik, då värdet av bibliotekets verksamheter är så svårmätt. 
 
Wislawas bibliotek är ett utpräglat ungdomsbibliotek och det är således främst mot 
ungdomarna som böcker och resurserna vänder sig. Detta kan hon uppleva som en 
problematik när en oförstående vuxen kliver in på biblioteket. Det är en av de största 
skillnaderna mellan vuxna och unga, upplever hon. Hos vuxna finns en självcentrering 
som är ologisk: “[v]i försöker ju freda att det här ska vara ungdomsbiblioteket och 
datorerna ska vara för ungdomar. Ja, det står ju här att datorerna ska vara för ungdomar. 
’Nej, men det är ju inga ungdomar här nu’. Nej, men det spelar ingen roll. Det här är ett 
ungdomsbibliotek ... Jag stör liksom deras bekvämlighet.”  
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Biblioteket tycker hon ska fungera som en naturlig mötesplats för ungdomar. Därför är 
det viktigt att biblioteket också är vad ungdomarna gör det till. Det ska inte ha några 
gränser utan fungera som en scen för eget skapande och för att försanna egna 
verksamheter och drömprojekt. De bedriver exempelvis ett kulturprojekt för unga där 
man kan få upp till 10000 kronor för att förverkliga sitt drömprojekt i bibliotekets 
lokaler. Det kan vara en konsert, utställning, festival eller lajv. Enda kravet är att barnen 
är initiativtagarna. 
 
Vid frågan om var gränsen går mellan att olika slags projekt fortfarande kan kopplas till 
bibliotekets kärnverksamheter - att främja för läsning - och att biblioteket blir ett rent 
upplevelsecentrum, så konstaterar hon att det är lite ”populism”. De vill finnas både där 
användarna är, men att devisen ändå var “ordet i centrum” när ungdomsbiblioteket 
öppnades. Vanliga projekt är bland annat musikprojekt och filmvisning, då ofta av 
filmatiserade böcker. Nu beskriver hon biblioteket som ståendes i en korsväg. Hon 
ställer sig frågan om hur mycket biblioteket ska ha kvar av de ursprungliga 
“kärnvärdena”. Hon vill inte att det ska “spejsa ut” för mycket, som hon säger. Å andra 
sidan målar hon upp det värsta tänkbara scenariot där biblioteket helt förlorat sitt 
ursprungliga syfte. I detta bibliotek har man gått in i ett slags cyberrymd och där man 
kan se saker men inte plocka med dem. Här skulle då själva “biblioteksidén” istället 
användas som en kuliss. En sak hon uttrycker sitt ogillande runt är den 
näringslivsorientering som biblioteket har fått de senaste åren och kommunens sätt att 
arbeta med det. Hur man t ex beskriver det viktigt i mötet med låntagare som att vara 
“service-minded”. Nyligen hade kulturhuset fått ett anslag för att kunna starta upp ett 
ungdomsbibliotek till, men istället för att se detta som en tillgång och att se möjligheten 
för ungdomsbiblioteken att samarbeta, så räds kommunen vad detta kan få för 
konsekvenser för konkurrensen i orten. Detta blir “bara floskler”, menar hon. Samtidigt 
kan för få nedläggningar även få konsekvenser på andra sätt. Förr fanns en idé om att 
det skulle finnas ett bibliotek “vid varje mjölkpall”, i varje kvarter. Det räcker inte 
resurserna till, menar hon. Då är det bättre med färre men resursstarka bibliotek, istället 
för många väldigt små. 
 
5.5.1 Analys av synen på biblioteket och bibliotekariens framtid 
 
Att bibliotekarieyrket breddats ser de flesta som något positivt. Även om några av 
informanterna uttrycker en viss kluvenhet inför framtiden och bland annat ställer sig 
undrande inför hur många av bibliotekets “kärnvärden” som kommer att finnas kvar, så 
förekommer ingen generell rädsla inför framtiden. En breddning av yrkets kompetenser 
öppnar upp för nya möjligheter. Doris ser det som viktigt att biblioteket följer med i 
samhällets utveckling, vilket också Pär är inne på. Doris, Pär och Nelly ser inte heller 
negativt på dess framtid även om Pär reflekterar kring hur länge de får vara kvar, med 
tanke på att det är ett filialbibliotek. Doris är säker på att biblioteket som institution 
alltid kommer att finnas kvar och att litteraturen alltid kommer att vara en del av detta, 
även om man kommer att jobba annorlunda med nya medier och teknologier. Den 
gängse bilden utav biblioteket verkar fortfarande vara som en plats med förankring i 
dess sedvanliga verksamhet. 
 
Selma pekar på att det i större utsträckning är arbetsmetoderna och dess förutsättningar 
som har förändrats, än bibliotekets verksamheter i sig, så tycker hon att rollen som 
bibliotekarie var tydligare förr, då förhållningssättet var mer explicit. Nu har man 
istället ett större, vidare perspektiv att förhålla sig till. Förr skulle man fungera som 
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“lots till rätt uppslagsverk” (enskild källa), nu är det snarare “lots i rätt databas eller på 
nätet” (i förhållande till rätt sorts informationssystem).  
 
Både Wislawa och Selma uttrycker sitt ogillande runt det politiska läget på orten. 
Uttryck som att vara “service-minded” och att anamma ett näringslivstänk anses som 
”floskler”. Det finns ingen direkt förståelse från politiker. Å andra sidan erkänner 
Wislawa att det egna tänket emellanåt varit lite “populism” och att man vill “vara där 
användarna är”. Gränsen mellan bibliotekets kärnverksamheter och biblioteket som 
“upplevelseinstitution” är inte helt glasklar. Detta sätt att konkurrera om ungdomarna 
och sättet att bemöta dem påminner i allra högsta grad om det näringslivstänk som 
främst Hedemark (2009) pratar om, och om Øroms (1993) upplevelseförmedlaridentitet. 
Samtidigt nämner Wislawa “korsvägen”, och att tanken med biblioteket ändå är “ordet i 
centrum”. Denna förändring kan möjligen ses som ett uttryck för ett förändrat synsätt på 
det Hedemark säger om den bokliga diskursen, där biblioteket ska fungera som en 
valmöjlighet till “mer lockande alternativ”.  
 
Något som Pär, Nelly och Orhan påpekar är diskrepansen mellan 
bibliotekarieutbildningen och det faktiska arbetet som sådant. Att detta är något som 
behöver ses över. Att bibliotekslagen är för diffus och inte nämner krav på utbildad 
personal, är något som både Selma och Orhan verkar ställa sig kritiska till. Selma har en 
aning om att det beror på att politikerna i själva verket inte förstår vad som händer 
“back stage”, på biblioteksgolvet, ett synsätt som Orhan också delar. Den gängse synen 
på utbildningen och den upplevda oförståelsen från lokalpolitiker kan ses som ett 
uttryck att vilja stärka synen på biblioteksyrket och höja dess status.  
 
Orhan tar upp vikten av att alla ska känna sig välkomna och ser negativt på bibliotekens 
tidigare fostrande roll. Han ger ett exempel på det med sin första barnbibliotekarieträff. 
Orhan sammanfattar flera av informanternas åsikter när han påpekar oförståelsen inför 
bibliotekariens kunskaper, hur det mer handlar mer om inställningen från utomstående 
än hur det faktiskt förhåller sig.  
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6. Slutsatser och diskussion 
 

Här redovisas svar på de forskningsfrågor och den tes som ursprungligen formulerades. 
Slutsatser dras och diskuteras, studiens kunskapsanspråk presenteras och förslag på 
vidare forskning ges. 
 
6.1 Vilken syn har bibliotekarier på utvecklingen inom 

biblioteksfältet? 
 
Som tidigare redogjorts under Avgränsningar och som beskrivits i Litteraturgenomgång 
och tidigare forskning, samt i Intervjuguiden och Analysen, så menas med “utveckling” 
i denna uppsats främst den på det teknologiska området, det politisk/ekonomiska samt 
den mot en större användarvänlighet, något med sin grund i GÖK-projektet. Dessa tre 
har därför tilldelats varsitt stycke nedan. 
 
6.1.1 Synen på den teknologiska utvecklingen 
 
Informanternas syn på den teknologiska utvecklingen är att den främst skapar nya sätt 
att arbeta. Den ses i första hand som ett verktyg som underlättar bibliotekets 
traditionella verksamheter, än en form av “nyskapelse”. Biblioteket bör följa med i den 
här utvecklingen, men då på ett sätt som ligger i linje med dess huvudsakliga uppgifter. 
Någon påtaglig rädsla för teknikens framåtskridande gick inte direkt att skönja i 
intervjuerna, utan tvärtom var inställningen övervägande positiv. Biblioteket som en 
klassisk, boklig institution ansågs som så pass starkt förankrad i samhället och 
människors uppfattningar om det. Paralleller går här att dra till det Harry Järv påpekar 
om bibliotekets huvudsakliga uppgift, att det är och alltid har varit: “att lagra och 
tillhandahålla kunskap” (1991, s. 32). Så länge det förhåller sig på det sättet är den 
teknologiska utvecklingen heller inget att bekymra sig för. Den oro som fanns handlade 
om ifall biblioteket i framtiden ”enbart” skulle fungera som ett slags 
informationsinstitution utan böcker. Balansen mellan nya teknologier och just böcker 
sågs som avgörande för att bibehålla bibliotekets traditionella identitet. Den motsättning 
som Hedemark (2009) skissar upp kring två polariserade diskurser angående debatten 
om utvecklingen inom biblioteksfältet, där den “bokliga” alltmer fått ge efter för den 
“informationsförmedlande”, går således inte direkt att skönja bland våra sex 
informanter. Istället verkar de kunna ses som kompletterande och förutsätta varandra för 
en god, fungerande biblioteksframtid. 
 
6.1.2 Synen på den politisk/ekonomiska utvecklingen 

 

Då våra informanter överlag hade en positiv inställning till utvecklingen på det tekniska 
området uttrycktes istället vissa farhågor ifråga om dess politiska och ekonomiska dito. 
Den rationaliseringsprocess av verksamheterna som lett till nedläggning av filialer, 
avgångar och mindre budget att röra sig med, var flera inne på. Det togs upp att det 
bland annat lades för stor vikt beträffande utlånings- och besöksstatistik. Detta sågs som 
negativt för bibliotekets kärnvärden som demokrati, yttrandefrihet och människans rätt 
till bildning, som inte lika enkelt låter sig mätas i siffror. Alla tyckte dock inte att det 
gick att beskylla kommunens politiker, utan en informant tyckte sig både bli väl bemött 
och förstådd. Samhället är i ständig förändring och det går inte bara att se till sitt eget, 
menade hon. Den gängse inställningen från politiskt håll till bibliotekariens arbete tycks 
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ändå till viss del stämma överens med hur Hedemark beskriver den - som något ”alla” 
kan göra - och där ringa förståelse finns för vad biblioteket kan betyda för individen och 
samhället (2009, s. 98-105). Verksamhet begränsas därmed till det ekonomiska och 
utlånings- och besöksstatistik. Detta är i viss samklang med den övergång Hedemark 
noterat, från en boklig diskurs till en informationsförmedlande, men kanske ännu mer 
överensstämmande med Leinos och Lundmarks (2006) företagsekonomiska diskurs. Det 
instrumentella och marknadsmässiga har enligt informanterna i större utsträckning 
kommit in på banan, vilket inte är helt oproblematiskt för den fortsatta verksamheten. 
 
Något som knyter an till synen på bibliotekarieyrket som relativt okomplicerat menar 
flera av informanterna är att det inte krävs någon högre utbildning för att kunna få 
arbeta på bibliotek (som assistent). De är därför inne på att det bör ske en förändring här 
framöver, även för att legitimera yrket och höja dess status som sådant. Vidare nämns 
inte heller bibliotekarieyrket överhuvudtaget i Bibliotekslagen (1996:1596, 2013:801), 
varav den senaste trädde i kraft den 1 januari 2014. Något av ett “fattigdomsbevis”, 
enligt en informant. 
 
Däremot tycktes det finnas en syn på bibliotekariens roll, att den i framtiden kommer att 
bli alltmer uppluckrad. De var inne på ifall man inte framöver skulle börja plocka in 
andra yrkesgrupper eller ha någon form av “kombi-tjänster” (bibliotekarien hade 
kompetens från andra yrkeskategorier). Ytterligare en tankegång gällde “flytande 
bibliotekarier” inom respektive kommuns olika folkbibliotek. Detta för att kunna känna 
efter vad som fungerar bra på ens eget ställe men också för att få in idéer från andra 
biblioteksverksamheter i kommunen. ”Jag hyser starka förhoppningar om ett ändrat 
arbetssätt på biblioteket”, som en av dem sa. 
 
6.1.3 Synen på användarvänligheten 

 
Slutsatser kring bibliotekariernas syn på utvecklingen mot ett mer användarvänligt 
klimat är att samtliga av informanterna var överens om att det sociala samspelet och en 
hög serviceanda var bra för biblioteken och användarnas syn på det. Att möta alla på 
lika villkor och ha en neutral, icke-värderande attityd till sina låntagare. Även om en 
viss allmänbildning och en större del litteraturkunnande förespråkas så förväntas inte 
bibliotekarien ha någon djupare ämneskunskap, eller arbeta värderande med litteratur. 
Detta skiljer sig delvis, som vi hade vissa aningar om utifrån litteraturen som ovan 
tidigare presenterats, från hur det har sett ut förr. Det var främst de äldre, med egen 
erfarenhet från tidigare bibliotekariers och generationers synsätt, som påpekade att 
inställningen om fostran och bildning i “rätt” sorts litteratur tillhör det förgångna. 
Biblioteket ska vara en plats för alla, där ingen känner sig ovälkommen. Det är viktigt 
att inte vara dömande utan istället försöka väcka läslust och intresse, om detta saknas. 
Det är även bättre att läsa något, än att inte göra det överhuvudtaget. Något samtliga sex 
informanter var överens om. I det moderna, användarvänligare klimatet ingår också, 
som en form av logisk konsekvens, att köpa in litteratur på förslag. Något som även det 
gjordes på alla bibliotek. Mot bakgrund av ovanstående går det att se flera tecken som 
motsvarar värderingarna i övergången från den bokliga till den 
informationsförmedlande diskursen. Även om det mesta ansågs positivt med den nya 
användarvänligheten tog två av informanterna upp en annan sida av det, den 
“snällhetsstämpel” som de tyckte biblioteket fått nuförtiden. Något som ibland kunde 
leda till diskussion. Teknikens framsteg har även den påverkat användarvänligheten. 
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Den har medfört att det mesta idag går fortare och underlättar i det dagliga arbetet, 
något som redovisas nedan. 
 
6.2. Hur ser de på sitt eget yrke med avseende på denna utveckling? 
 
Som tidigare konstaterats så har nämnda teknologiska utveckling samt utvecklingen mot 
ett marknadstänk och rationalisering, med större användarvänlighet och servicetänk, 
haft betydelse för hur bibliotekarier arbetar med beståndsutveckling, inköp och 
referenssamtal. Vi har utgått från Øroms (1993) identiteter som analysverktyg för 
informanternas egna verksamheter, vilka också kan kopplas till olika skeenden i tidigare 
nämnda utveckling. Samtliga informanter arbetade dock med så pass varierande slag av 
arbetsuppgifter att ingen “renodlad”, enskild identitet gick att urskilja hos någon av 
dem. 
 

6.2.1. Referensarbete och teknologi 
 

Både i referenssammanhang och vid inköp av böcker var 
informationsförmedlaridentiteten, och i viss mån den upplevelseförmedlande 
identiteten, som mest framträdande. Samtliga av våra informanter tog störst hänsyn till 
låntagares önskemål och arbetade utifrån ett neutralt, icke-värderande förhållningssätt. I 
referenssamtal resonerade man i termer av att kunna ”läsa av” användare, ställa 
lämpliga frågor och att förstå vad låntagare är ute efter. En viss allmänbildning 
eftersträvades, liksom en del fördjupade kunskaper om litteratur. Dock bör ingen 
prestige läggas i det egna kunnandet, utan man samarbetar både med kolleger och 
resurser på det egna biblioteket, samt med externa aktörer och deras källor för att finna 
det som efterfrågas. Ämnesspecialistidentiteten var alltså här mindre framträdande. 
Liksom Stover (2004) beskriver det så är bibliotekarien inte längre heller en 
ämnesexpert eller den som har ”monopol” på kunskap, i första hand. Detta kommer till 
uttryck här då informanterna anammar ett jämbördigt förhållningssätt, med dialogen i 
centrum. En tydlig service-approach kan utrönas, med individens önskemål i första 
hand.  
 
Teknologins framåtskridande har även underlättat på flertalet sätt i det vardagliga 
arbetet, främst då med effektiviseringen i referenssammanhang. Här blir 
informationsförmedlaren och informationsorganisatören de mest framträdande. 
Teknologin skapar ett effektivare arbetssätt, där referensfrågor går snabbare att svara på. 
Hantverksmässiga aspekter som kan kopplas till dokumentalistidentiteten nämns också. 
Då referensfrågor och kunskapsorganisatoriska uppgifter underlättas av datoriseringen 
och e-medier, så blir detta ”nya sätt att arbeta med traditionella uppgifter”. Många 
arbetsuppgifter har inte förändrats, utan det är snarare förutsättningarna som förändrats, 
menar de. Förr kunde vissa referensfrågor ta längre tid att svara på, vilket inte längre är 
ett problem. Man diskuterar databaser och övergripande källor istället för enstaka verk, 
och att kunna ”lotsa på informationsfloden”. Den nya teknologin skapar nya sätt att 
förhålla sig till den stora mängd information som finns tillgänglig. Neutraliteten i 
referenssammanhang innebär inte heller bara en medvetet förändrad ideologi, utan det 
blir helt enkelt svårare att agera ”ämnesexpert”. Således blir det än mer upp till 
låntagare att själva värdera de enskilda källorna, medan bibliotekarien tar hänsyn till 
olika större, övergripande källor.  
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Det sågs som praktiskt att snabbt och enkelt kunna använda sig av Internet vid specifika 
frågor av informationskaraktär. Just att det idag går fortare med det mesta, som inköp 
och leverans, underlättar exempelvis arbetet med facklitteratur. Flera av informanterna 
nämnde det tidigare onödiga jobbet med tryckta uppslagsverk, som fick gälla ett tag 
innan det var dags att köpa in nytt. E-medier och databaser var att föredra, då det var 
både mer kostnadseffektivt och smidigare att använda. 
 
När det kommer till just olika sorters bärande medium av information (böcker, e-medier, 
läsplattor etc.) har arbetet förändrats. E-medier skapar nya sätt för informanterna att 
arbeta och de flesta är överens om att man bör välja det för tillfället mest relevanta 
mediet. Detta beror på att det idag även finns många fler sorters medier att läsa i, och 
för de med någon form av lässvårighet eller brist på läslust finns även speciellt 
framtagna hjälpprogram. 
 
6.2.2 Inköp och beståndsutveckling 

 
Den främsta faktorn vid inköp var låntagares önskemål. Sättet att köpa in litteratur, med 
resonemang om att det är skattebetalarna som subventionerar biblioteket och således i 
första hand deras önskemål som styr, går att se i ljuset av den rationalisering på 
biblioteksfältet under senare år. Den nyare tidens effektivisering och den 
ekonomiskpolitiska förändringen kommer främst till uttryck här. Detta motiveras bland 
annat med att politiker gärna går på utlåningsstatistik för att bestämma anslaget. 
Digitala referensverk är både smidigare att använda och billigare i längden, än att man 
köper in fysiska verk som gäller under kortare tid.  
 
I mindre utsträckning tänkte informanterna på det kvalitativa värdet i litteraturen. Man 
behöll klassiker som sällan lånades ut och det köptes ibland in böcker som inte 
efterfrågades men som ansågs uppfylla en viss kvalitativ standard. En viss skepsis 
kunde också skönjas mot litteratur som ansågs vara ”undermålig”, som 50 nyanser av 
grått. Vid inköp gick man även fortfarande en del efter lektörsomdömen, vilket kan tyda 
på att viss expertis om “framstående litterära verk” ändå är önskvärt (jfr den klassiska 
kulturförmedlaridentiteten).  
 
De informanter som varit med under längre tid resonerade dels runt hur biblioteket haft 
en “fostrande” roll, där bibliotekarien varit den som haft mest att säga till om vid inköp 
av litteratur, samt fördelningen mellan det som kan anses vara “kvalitétslitteratur” och 
“populärlitteratur”. Någon större motsättning i synsättet på dessa tycks i slutändan ändå 
inte finnas. När GÖK-projektet införlivades ställde sig stora delar av biblioteksfältet 
skeptiska inför ett ökat användarinflytande och rädslan var att “dålig 
underhållningslitteratur” skulle dominera ut kvalitetslitteratur. Mer än tjugo år efter att 
GÖK-projektet sattes i verket så kan vi hävda att rädslan här framstår som ganska 
obefogad. De flesta av bibliotekarierna som vi har intervjuat arbetade idag med att 
upprätthålla en viss balans och variation i beståndet. I slutändan var de flesta 
informanterna också gemensamt överens om att det är bättre att läsa än att inte läsa alls - 
oavsett vad - och att det inte var upp till bibliotekarierna att bedöma det. 
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6.3 Vilka likheter respektive skillnader i synen på ovanstående frågor 

går att skönja mellan nyutexaminerade och mer erfarna 

bibliotekarier? 
 
Enligt kriterierna till vårt urval av informanter så satte vi en högsta gräns på fem år, och 
en minsta gräns på tjugu års erfarenheter. Detta då vi hade en föreställning om att 
synsättet skulle skilja sig något mellan de olika grupperna. Att de med längre tids 
erfarenhet skulle vara mer traditionella och de nyutexaminerade mer teknikpositiva. 
Några större sådana skillnader kunde vi emellertid inte utröna.  
 
De flesta av informanterna var positiva till den teknologiska utvecklingen. Den 
motsättning, eller konflikt, som både Hedemark (2009) och Kåring Wagman (2008) 
redogör för med bibliotekets traditionella uppgifter och den nya formen av 
“informationsinstitution”, har inte synts hos våra yngre kontra äldre informanter. 
Tvärtom så var de flesta överens om att det är viktigt att hålla sig a jour med 
utvecklingen och omvärlden. Flera av Øroms (1993) identiteter, förankrade i olika 
stadier av biblioteksyrkets utveckling, återfinns hos samtliga av informanterna. De 
nämner olika anledningar till detta, från att det underlättar det traditionella arbetet, till 
att olika slags medier kan fungera som inkörsport till läsning. Samtidigt är det också 
viktigt att arbeta med böcker och läsning, men mer på låntagarens villkor. Vad som i 
synnerhet var intressant var också hur den med längst erfarenhet även hade den mest 
progressiva inställningen till utvecklingen, där inte bara rätt sorts medium ur 
bibliotekets egna bestånd räckte för att tillgodose ett informationsbehov, samt att hon 
inte heller uttryckte några fäblesser för att litteraturen skulle uppfylla en särskild 
”kvalité”. 
 
Ett par av de yngre informanterna nämner informationsteknik och 
informationsförmedling som viktiga, men då inom ramen för ett ”traditionellt” bibliotek 
och på ett sätt som ligger i linje med bibliotekets verksamheter. En annan tar upp 
tekniken och hur den underlättar just dessa verksamheter. Den generella inställningen 
till utvecklingen inom biblioteksfältet verkar överlag kunna benämnas som 
“traditionella uppgifter i ny förpackning”. 
 
6.4 Tes om bibliotekariens roll 
 
Vi hade en tes om att bibliotekarien har svårt att finna sin roll, då de för närvarande 
befinner sig mitt uppe i övergången mellan bibliotekets traditionella roll, verksamheter 
och värderingar, till något nytt. Vår föreställning var att biblioteket var på väg bort från 
en institution med starka ideologiska förtecken, baserat på informellt lärande och 
folkbildning, till att gå mot en serviceinstitution. En tes som delvis går att vederlägga.  
 
Flera av Øroms (1993) identiteter kunde skönjas hos samtliga av våra informanter. 
Identiteterna har sina rötter i olika skeden av bibliotekets utveckling, samt i bägge av 
Hedemarks diskurser, som ansågs vara oförenliga. Här skissar vi upp hur diskurserna 
går samman. I synnerhet är det två tydliga företeelser vi har kunnat urskilja. Det ena vi 
kan skönja är inte direkt en övergång, utan snarare en breddning av det redan befintliga 
”bibliotekarie-paketet”, d.v.s. vilka kompetenser, kunskaper och förhållningssätt som en 
bibliotekarie bör besitta. Samtliga av informanterna hade en positiv inställning till nya 
teknologier på ett sätt som till stor del påminner om den informationsförmedlande 
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diskursen. Det underlättar referensarbetet, och nya bärande medier är ett bra 
komplement till fysiska böcker. En av informanterna resonerar om att biblioteket på 
samma gång är en: ”[k]lassisk institution, men att det samtidigt också finns en 
informationsdel av yrket som inte är bundet till en specifik plats, vilket ger nya 
möjligheter”. Andra anser det vara ett nytt sätt att utföra redan existerande uppgifter på. 
Likväl nämns det att man bör arbeta med nya teknologier men då på ett sätt som ligger i 
linje med bibliotekets verksamheter. 
 
Samtidigt visade de flesta upp resonemang som låg i linje med den bokliga diskursen. 
De flesta var överens om att man bör besitta viss allmänbildning och bred kunskap om 
skönlitteratur, samt att ett visst kvalitetstänk ändå var nödvändigt. Böcker som bärande 
medier är såpass fast förankrade i biblioteket att det alltid kommer att vara en del av 
dess bestånd och verksamheter. Man försöker också uppfylla viss kvalitetsstandard i 
sina samlingar. Vissa böcker som ansågs stå för god litteratur köptes in och klassiker 
behölls, och det påpekades att man gärna ville ha ett bestånd som biblioteket kunde stå 
för. Även att låntagaren underskattas om man förutsätter att det finns en motsättning 
mellan höga utlåningsantal och “kvalitetslitteratur”. God kännedom om litteratur är ett 
kännetecken hos den traditionella bibliotekarien, med botten i ett klassiskt 
folkbildningsperspektiv (Ørom 1993).  
 
Synen på litteratur har däremot delvis förändrats i referenssammanhang. Detta kan i sin 
tur sättas samman med den andra företeelsen vi har kunnat urskilja: det förändrade 
förhållningssättet till begreppet ”folkbildning”. En informant säger en intressant sak om 
detta, att det förr förväntades att folkbildningen skulle följa ett visst spår. Nu strävar 
man istället efter ett neutralt förhållningssätt i referensarbetet, då individens egna 
”folkbildning” börjar på olika sätt. Som bibliotekarie intar man ett mer neutralt 
förhållningssätt till läsares preferenser och lägger inga värderingar i vad 
biblioteksanvändaren lånar för böcker. Liknande tankegångar kan ses hos alla 
informanter; läsning är odiskutabelt något viktigt och någonting nyttigt. Ørom (1993) 
beskriver socialarbetaridentiteten, vars tyngdpunkt ligger mot att se individens egna 
behov, som en revolt mot tidigare normer om kultur och ”allmänt” vetande. Det är hos 
personens egna förutsättningar som bildningen börjar.  
 
Detta är en breddning och förändring som vi delvis ställer emot Hedemarks (2009) 
resonemang om hur den bokliga diskursen, för all del sker i mer “uppblandade former”, 
fått börja ge mer utrymme för den informationsförmedlande. Då hennes diskurser ändå 
har några år på nacken, ställer vi oss frågande inför hur långt en förmodad övergång 
egentligen kan ha gått. 
 
6.5 Kunskapsanspråk, kritiska reflektioner och förslag till vidare 

forskning 
 
Att utifrån sex intervjuer, samtliga folkbibliotekarier, göra några generella slutsatser 
över det undersökta området är inte helt oproblematiskt, och heller inte syftet med 
studien. I undersökningen har vi använt oss av en kvalitativ ansats för att se hur olika 
bibliotekarier själva ser på utvecklingen inom biblioteksfältet och sin egen yrkesroll vid 
svenska folkbibliotek. Det är de sex bibliotekariernas egna tankar, åsikter och synsätt 
som ligger till grund för uppsatsen. Förslagsvis skulle en större och mer representativ 
kvantitativ undersökning kunna vara av intresse framöver. Bland annat för att se på 
likheter och skillnader mellan bibliotekarier på “golvet” och hur diskussionen kring 



 

38 
 

yrket ter sig bland politiker eller i olika biblioteksmagasin som Biblioteksbladet. 
Exempelvis en diskursanalys av fältet över tid, om och i så fall hur diskussionen har 
förändrats. Den kluvna bilden av framtiden gör också att vi ställer oss undrande inför 
detta. Ett större arbete, av exempelvis longitudinell design, skulle kunna ge utvidgade 
kunskaper om huruvida våra slutsatser om utvecklingen stämmer. Att också studera 
olika slags grupper av bibliotekarier, de på forsknings-, skol-, sjukhusbibliotek etc. Ifall 
skillnaden här upplevs mindre för de som arbetar på högskole- och universitetsbibliotek. 
Även om det går att prata om en gemensam ”kunskapsbas” och en likartad syn på 
professionen också bland andra typer av bibliotekarier. Den här s.k. 
”snällhetsstämpeln”, som ett par informanter var inne på, skulle också vara intressant att 
undersöka djupare för att exempelvis se vilka konsekvenser den har, eller kan föra med 
sig. Slutligen också att studera andra aspekter av samhällsutvecklingen än den tekniska, 
ekonomiska och politiska.  
 
En viss problematik i undersökningen var att dela upp de erhållna svaren i de olika 
typerna av utveckling. Som exempel kan den “uppluckrade rollen” kategoriseras in 
under alla tre (teknologisk, politisk/ekonomiska och användarvänligheten). Samtidigt 
hade en något klarare distinktion förmodligen behövts göras mellan forskningsfråga 1 
och 2. I vissa fall, som gällande användarvänligheten, blev det något tveksamt var svaret 
egentligen hörde hemma. Även ifråga om den tekniska utvecklingen för referensarbetet.  
 
Det skall även påpekas att om vi hade haft mer tid till förfogande så hade det kunnat 
undvikas att intervjua två personer på samma bibliotek, vilket kan ge en viss skevhet i 
empirin. Då vi bägge är studerande inom biblioteks- och informationsvetenskap så kan 
vår förförståelse också ha påverkat intervjuguiden och intervjuerna i en viss riktning, 
vilket ur forskningshänseende inte är helt oproblematiskt. 
 
I denna uppsats har vi valt att undersöka bibliotekarien som yrke. En separat 
forskningstråd är bibliotekarieyrket som profession. Den här diskussionen stötte vi 
flertalet gånger på under litteraturstudierna. Argumentationen om professionen är delvis 
förankrad i, och därmed ofrånkomlig, diskussionen om bibliotekarieutbildningens 
utveckling. Resonemanget rör bland annat huruvida bibliotekarieyrket uppfyller en 
tillräckligt stark, gemensam kunskapsbas för att kunna klassas som en profession. 
Bibliotekariens status skulle härigenom då kunna stärkas. Det är däremot ett spår vi valt 
att inte följa upp i vår uppsats. Om detta, som inledningsvis också skrevs, går att säga 
att alla yrken inte är en profession, men alla professioner är yrken.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
 

1. Bakgrund 
 
Kan du berätta lite om dig själv och din roll här på biblioteket? Utbildningsbakgrund. 
När? Var? Hur lång var utbildningen? Vilka slags kurser ingick? Varför valde du 
bibliotekarieyrket? 
 

2. Beståndsutveckling 
 
Har ni någon policy eller manual kring biblioteksarbetet (t ex gällande inköp och 
gallring)? Hur stort bestånd av litteratur har ni sammanlagt, oavsett “bärande medium”? 
Antal av varje? Förändring över tid? Framtiden? 
 
Inköp: Vilka grupper här i orten är mest prioriterade när ni köper in litteratur? 
Bibliotekslagen i mer allmän betydelse för inköp. Barn, minoriteter etc. 
Hur mycket går ni efter recensioner i t ex Sambindningen eller i dagspressen? 
Hur stor del av beståndet köps in på låntagares önskemål/förslag? 
Vad kommer du att tänka på när du hör uttrycket att “motverka kommersialismens 
negativa verkningar”? (ifrån 1974-års prop.) GÖK-projektet (1992)? Associationer? 
Synen på förhållandet populära böcker gentemot “kvalité”? 
Vilka faktorer väger mest vid inköp? Hur har faktorerna förändrats genom åren? 
Framtiden? 
 
3. Referensarbete 
 
Hur ofta sitter du i utlåningsdisken? 
Trivs du med den sociala delen av bibliotekariearbetet? 
Hur viktigt är det att ha en bred ämneskunskap/allmänbildning? Hur god "människo-
kännare" bör man vara? Vilka egenskaper är annars viktiga att besitta i referenssamtalet 
som bibliotekarie? 
Tillvägagångssätt i val av information/litteratur utifrån låntagares förfrågan? 
Reflektioner kring det “kvalitativa” värdet vid val utav litteratur? Hur neutral/opartisk 
bör man vara? Hur ser dina kollegor på det? Har synen ändrats genom åren? 
Hur ser du på vikten av teknologisk kompetens i referenssamtalet? (t ex databassökning, 
etc.) Inför framtiden? 
Hur mycket tid sker för referenssamtal över webben, e-post eller via sociala medier? 
Synen på skillnader kring de två arbetsmetoderna? Hur mycket av hemsida och sociala 
medier används? 
Finns det några särskilda slags medier du föredrar att använda vid förmedlandet av 
information/ litteratur? 
 
Frågor till de mer erfarna: Går det att skönja skillnader i förväntningar ifrån användare 
tidigare och idag? Har referenssamtalet förändrats sedan du började arbeta som 
bibliotekarie? I så fall, på vilket sätt? Tankar kring detta?  
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4. Biblioteket och bibliotekariens roll 
 

Hur skulle du beskriva ditt bibliotek? Har det någon särskild profil? Hur ser den i så fall 
ut? Personlig uppfattning kring detta? 
Vilka slags läsfrämjande projekt driver ni? Hur ser de ut/går de till? Samarbeten? Finns 
det några insatser för studerande? Vilka andra grupper är prioriterade? 
 

Kompetenser: Vilka egenskaper/kompetenser är viktigast för en bibliotekarie att överlag 
besitta? Varför? Med avseende på den tekniska utvecklingen? Hur ser den ideala 
yrkesrollen ut enligt dig? Tror du att din syn på bibliotekarierollen kan ha påverkats av 
din utbildning? Hur? Tycker du att ditt arbete/roll förändrats de senaste åren? 
Verksamheten/förutsättningarna för den? 
 
Till de mer erfarna: Skiljer sig kompetenskraven åt idag jämfört med tidigare? 
Vissa inom biblioteksfältet påstår att bibliotekariens roll egentligen alltid har varit 
densamma, förr som idag, vad säger du om det? 
 
5. Avslutande frågor  
 
Vad anser ni om den nya Bibliotekslagen? Jfr med den äldre? Hur tänker du kring att 
bibliotekarien inte nämns? 
I möte med lokalpolitiker, hur upplever du det gängse bemötandet/inställningen från 
dem? Känner du att bibliotekets verksamheter tas på allvar?  
Har du upplevt något speciellt själv? (Om vederbörande inte deltar i möten, hur tror 
hon/han att arbetskamraterna ser på detta?). 
Med tanke på den allmänna utveckling som har skett inom biblioteksfältet på senare år 
(nedläggningar, uppsägningar, integrerade bibliotek etc.). Har du själv märkt av några 
konsekvenser? 
Hur ser du på framtiden som bibliotekarie? 
 
Egna funderingar/tankar kring det vi har berört? 
 
Övriga kommentarer? 
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Bilaga 2 - Intervjuförfrågan 

 

 

Hej! 

 

 

Vi heter Sven Ståhl och Jerker Hasselkvist och är studenter på BHS - 

Bibliotekshögskolan i Borås. Denna vår arbetar vi med vår kandidatuppsats. 

 

I vår uppsats avser vi att studera folkbibliotekets och bibliotekariens roll i samhället och 

undersöka hur detta har förändrats genom historien fram tills idag. 

 

Vi undrar därför ifall det finns möjlighet för oss att besöka ert bibliotek och intervjua 

någon om detta under vecka 19, eller i början av vecka 20? Tanken är att bland annat 

titta på eventuella skillnader i synsätt mellan relativt nyutexaminerade bibliotekarier och 

de som verkat inom yrket under en längre tid. Med avseende på detta undrar vi också 

därför ifall det finns någon med mindre än fem års, alternativt mer än tjugo års 

erfarenhet att intervjua? 

 

Intervjun kommer bland annat att beröra intervjupersonens egen syn på sin roll som 

bibliotekarie i dagens samhälle och hur den eventuellt har ändrats över tid, men även 

bibliotekets roll som institution och hur den möjligen påverkar bibliotekariens 

verksamheter, däribland informationsförmedling och inköp av litteratur. 

 

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt enligt gängse forskningspraxis och 

anonymitet garanteras. Intervjupersonens namn eller arbetsplats kommer således inte att 

omnämnas i studien. Uppsatsen kommer att publiceras i BADA – Borås akademiska 

digitala arkiv. 

 

Om möjlighet finns vill vi gärna spela in intervjun på diktafon. Detta för att sedan 

kunna gå tillbaka och analysera och citera ifrån materialet. Ljudfilerna kommer efter 

inspelning att lagras på en privat dator försedd med lösenord. Dessa kommer sedan att 

transkriberas och filerna därefter raderas. Inspelning är dock ingen absolut 

nödvändighet. Deltagande i studien är förstås också fram till och med publicering helt 

villkorlig och intervjupersonen kan när som helst dra sig ur sitt åtagande. Det färdiga 

arbetet skickas också sedan snarast möjligt ut ifall vederbörande vill. Intervjun beräknas 

ta omkring 45 minuter. 

 

Hoppas på att få träffa Er framöver! 

 

Med vänliga hälsningar Sven Ståhl och Jerker Hasselkvist 

 

Våra handledare heter Roger Blomgren och Ingrid Johansson och deras 

kontaktuppgifter är: 

 

roger.blomgren@hb.se 

 

ingrid.johansson@hb.se 


