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We have chosen to do qualitative interviews with librarians who 
have been working since the 1970’s and therefore may be expected 
to have developed perspectives on change in work tasks. This is 
complemented with a literature study. 

The theoretical framework is based on Robert D. Stueart and 
Barbara B. Moranses theory of how change influences 
organisations. The theoretical framework is also based on Bo 
Ahrenfelt’s theory of how an organization accomplishes change. 

 
  According to our informants, computerization has been the main  
  change in their working tasks. All of the informants experience  

computerization as a positive factor. However, there are work 
tasks that have not been affected by computerization, for example 
providing the library with books. 

Computerization has facilitated both librarians’ possibilities to 
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Kommentar 
Inledningsvis var vi två om skrev denna magisteruppsats, men i maj 2006 valde Caroline 
Jekler att av personliga skäl avbryta vårt samarbete och inte fullfölja uppsatsskrivandet. 
Således har jag efter detta på egen hand slutfört magisteruppsatsen. Detta är anledningen till 
det skiftande bruk av pronomen, mellan ’vi’ och ’jag’, som förekommer i uppsatsen. Efter att 
ha avbrutit vårt samarbete har det skett förändringar i samtliga av uppsatsens kapitel, dock i 
olika stor omfattning. De största förändringarna har dock skett i följande kapitel, 
bakgrundskapitlet (kapitel 3), tidigare forskning (kapitel 4) samt teorikapitlet (kapitel 5). Det 
har även tillkommit ett helt nytt kapitel, en begreppsutredning (kapitel 2). Ett kapitel som 
behandlar de centrala begreppen i uppsatsen det vill säga; förändring, bibliotekarierollen samt 
bibliotekariens arbetsuppgifter. Till följd av de förändringar ovan har även analysen 
påverkats, då det har tillkommit nytt material samtidigt som en del texter har tagits bort. 
 
När det gäller fördelningen angående vem som skrivit vad är fördelningen följande: 
Abstract, inledning, metod samt resultatet är samtliga kapitel och avsnitt ett resultat av det 
tidigare samarbetet mellan mig och Caroline. Kapitlet som behandlar de centrala 
begreppsområdena i uppsatsen är som nämns ovan nytillkommet och är endast skrivet av mig. 
När det gäller kapitel tre, om yrkets förändring är det till viss del ett resultat av vårt 
samarbete, dock är det slutliga resultatet mitt eget, då det under resans gång såväl tillkommit 
som tagits bort material. 
 
När det gäller tidigare forskning är texterna som presenteras mina med några undantag. Vad 
gäller Månsbys text (4.1), avsnittet om informationsåldern (4.4) samt avsnittet om 
folkbibliotekariens roll och dess användare ( 4.6.3) är detta ett resultat av vårt samarbete. 
Teorikaptilet står jag för själv. När det gäller kapitlet analys och diskussion är det till viss del 
resultatet av tidigare samarbete, dock är sluttexten min egen. 
 
Resultatet som presenteras i kapitlen slutsats och förslag till fortsatt forskning samt 
sammanfattning är främst min egen text det har dock under resans gång diskuterats vad som 
bör vara med. Slutresultatet är dock mitt eget. Frågorna till intervjuerna har tillkommit genom 
samarbete. 

Emmelie Jansson 
 

Linköping 5/1-07 
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1. Inledning 

Bibliotekarien lever i en värld av förändringar. Att arbeta som bibliotekarie idag innebär att 
ständigt ge sig i kast med utmaningar som aldrig tidigare varit aktuella för yrket. …vad 
består och vad förändras? Kanske finns det en kärna av tidlösa förutsättningar som alltid 
överlever… (Källgren 1997, s. 13). 

Citatet ovan beskriver i korthet vad vi har för avsikt att undersöka i denna studie. Vad 
förändras och vad består? Vilka konsekvenser får genomgripande förändringar för 
bibliotekarier och deras arbetsuppgifter? Under hela vårt liv befinner vi oss i ett tillstånd av 
förändring, såväl i arbetslivet som i privatlivet. Detta är även det tillstånd som samtliga 
organisationer befinner sig i under hela sin existens. Eftersom det är ett tillstånd, menar Bo 
Ahrenfelt, läkare och psykiatriker, att det saknar en början, mitt och slut. Faktorer så som 
kunskap, ledning och utvecklingsarbete är viktiga för att en organisation skall överleva i 
denna förändringsprocess (Ahrenfelt, 2001, s. 9). 
 
Förändringar som sker i samhället påverkar även biblioteken och därmed också 
bibliotekarierna i sitt arbetsutövande. Dessa förändringar kan i sin tur vara av olika karaktär, 
ekonomiska, organisatoriska, administrativa och kulturpolitiska.  
 
Professor Richard E. Rubin konstaterar i boken Foundations of Library and Information 
Science (2000) att bibliotekarieyrket är inne i en förändringsprocess, där förändringar sker 
snabbare idag gentemot förr. De snabba förändringar som sker kan vara chockartade då 
bibliotekarierna är ovana vid snabba förändringar. De tidigare förändringarna har varit 
långsamma och utvecklande, inte revolutionerande som idag. Den långsamma förändringen 
har varit bra på många sätt, bland annat har den skapat en trygg historisk identitet ur vilka 
bibliotekarieyrkets grundläggande värderingar och uppgifter har uppstått (Rubin, 2000, s. 
351).  
 
Vår uppfattning är att de tekniska förändringarna kanske är en av de mest betydande 
beträffande biblioteken och deras verksamhet. Vi har själva sett och upplevt övergången från 
det manuella Detroitsystemet1 till det datoriserade cirkulationssystemet, det vill säga 
bibliotekskataloger med bibliotekets bestånd av böcker och övrigt material, databaser och 
andra datorbaserade verktyg för utförandet av utlån av böcker, reservationer etc. Detta har lett 
oss fram till frågan om vilken förändring bibliotekarierna upplever som den mest 
genomgripande gällande deras arbetsuppgifter.  
 
Hur påverkar en större förändring de dagliga arbetsrutinerna? På vilket eller vilka sätt har 
kontakterna med användarna förändrats? Vi antar att bibliotekariers arbetsuppgifter i någon 

                                                 
1 Detroitsystemet fungerar på följande vis: Längst bak i boken var alla böcker försedda med en ficka. I fickan 
satt ett bokkort, där bokens titel, författare samt signum stod. Dessa korts överkant hade olika färger, till exempel 
blått, rött och gult, beroende på om det var en faktabok, barnbok etc. När en låntagare kom för att låna en bok 
tog man ur kortet i fickan och antecknade låntagarens lånenummer, satte ett datumkort i fickan på vilket det stod 
när boken skulle återlämnas. På morgonen därpå när biblioteket öppnades räknades bokkorten för att se hur 
många böcker som hade lånats ut dagen innan. Dessa kort sorterades sedan i bokstavsordning i en låda som var 
uppdelad datumvis med fyra veckors intervall. Korten sorterades sedan i bokstavsordning inom varje datum. När 
böckerna sedan lämnades tillbaka sattes bokkortet tillbaka och boken kunde lånas ut på nytt. När en låntagare 
ville reservera en utlånad bok sattes ett gem i överkanten på bokkortet och i en särskild låda förvarades 
reservationsblanketter från låntagare som hade reserverat olika böcker. När en bok sedan lämnades tillbaka och 
man fann ett gem på detta bokkort, gick man till lådan med reservationer och kontaktade därefter låntagaren i 
fråga. 
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mån måste ha förändrats gentemot användaren då vi själva upplevt att biblioteken blivit allt 
mer användarvänliga, vilket bland annat märks i bibliotekens hylluppställning. Exempel på 
sådan hylluppställning är att deckare ofta står för sig självt. Likaså att inköpen av 
populärlitteratur har ökat jämfört med tidigare.  
 
Hur upplever bibliotekarierna att användarnas förväntningar och krav har påverkats med 
avseende på den förändring som skett? Lyssnas det mer till användarna idag och anpassar sig 
bibliotekarierna mer till vad användarna efterfrågar? Har detta medfört att arbetsuppgifterna 
på något sätt blivit annorlunda? Detta är intressanta frågor som ämnas behandlas i denna 
studie. Kan det, trots förändring, finnas arbetsuppgifter som inte påverkas? Detta drev vår 
nyfikenhet till att även undersöka om det finns arbetsuppgifter som är bestående, konstanta 
och kanske signifikanta för bibliotekarieyrket. 

1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att belysa vilken förändring bibliotekarier upplever och beskriver 
som den främsta faktorn som påverkat deras arbetsuppgifter samt vilka konsekvenser denna 
har haft i deras sätt att arbeta. Vi ämnar även belysa hur bibliotekarier har upplevt att detta har 
påverkat dem när det gäller förväntningar och krav från användaren. Slutligen har vi för avsikt 
att undersöka om det finns arbetsuppgifter som inte har påverkats och därmed är bestående. 

1.2 Problemformulering och frågeställningar   
Hur beskriver bibliotekarier sitt arbete ur ett förändringsperspektiv? Vilken är den mest 
genomgripande förändringen och hur har den påverkat de dagliga arbetsuppgifterna? Har 
relationen till användarna påverkats? Vilka uppgifter är opåverkbara av förändringen? 
 
För att utreda detta problem kommer vi att utgå från följande frågor: 
 
Vilken förändring upplevs som den mest genomgripande i biblioteksarbetet och på vilka sätt 
märks denna i det dagliga arbetet?  
 
Hur motsvaras denna förändring i användarnas beteende, förväntningar och krav? 
 
Finns det trots denna förändring arbetsuppgifter som är bestående? 
 
Studien sträcker sig över ett trettioårsperspektiv, från 1970-talet till 2000-talet. Anledningen 
till att vi valt denna tidsepok är att vi misstänker att det har skett ett flertal större förändringar 
på folkbiblioteken under denna period. 
 

1.3 Avgränsningar 
Vi avgränsar oss till att belysa folkbibliotek då vi anser att denna typ av bibliotek är den mest 
intressanta att grunda vår studie på. Vi är av den uppfattningen att folkbiblioteken har bredare 
målgrupp än till exempel forskningsbiblioteken. Folkbibliotek är ett bibliotek av allmän 
karaktär och avgränsar sig inte mot en specifik användargrupp vilket specialbiblioteken gör. 
Enligt Unescos folkbiblioteksmanifest2, skall folkbiblioteket i sin roll som lokalt 
kunskapscentrum se till att all typ av kunskap och information finns lätt tillgänglig för dem 
som besöker folkbiblioteket. Då folkbiblioteken har besökare av varierande karaktär blir det 
                                                 
2 Ett manifest utformat i samarbete med IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions. 
Antaget 1949, dock reviderat, 1972 respektive 1994. 
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därmed många olika grupper i samhället som har påverkats av de förändringar som 
folkbiblioteken har ställts inför de senaste 30-åren. Med anledning av detta är det intressant att 
titta närmare på just folkbibliotek. 

1.4 Litteratursökning 
I början av vår insamling hade vi stor hjälp av ett flertal magisteruppsatser och deras 
litteraturförteckningar. Dessa litteraturförteckningar gav oss tips på litteratur att arbeta vidare 
med. Referenslistor i böcker har också givit oss många tips på litteratur vi kunnat använda. 
Till sist har vi även haft god hjälp av den välbeprövade metoden att gå direkt till bibliotekets 
hyllor.  
 
Vi har sökt i databaser som Nordiskt BDI-index, Artikelsök, LISTA (Library Information 
Science and Technology Abstracts), Scoups (en multidisciplinär databas som indexerar över 
14000 tidskrifter framför allt naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap). Bäst 
resultat har vi dock fått genom sökningar i LIBRIS. Frekventa söktermer som vi kombinerat 
på olika sätt har bland annat varit bibliotekarier, arbetsuppgifter, förändring, public library, 
change, Internet, tasks, users och bibliotek. Dessa begrepp är centrala i studien. Söktermerna 
har även trunkerats, vilket i sin tur gett oss material att arbeta vidare med.  
 
Materialet som använts i studien är av varierad karaktär. Dock kommer stor del från böcker 
som på olika sätt behandlar vårt ämnesområde. Vi är även använt oss av olika vetenskapliga 
artiklar i form av olika studier som rör vårt ämne. Materialet som används i uppsatsen är 
främst svenskt då det är svenska bibliotek och förhållanden som behandlas. Det används även 
nordiskt material, då detta enligt vår mening ligger nära de svenska förhållandena. Det finns 
dock en text som behandlar bibliotekariers upplevelser av Internets introducering på 
folkbibliotek i södra Kalifornien, USA. Denna text anses relevant då den behandlar Internet, 
vilken har en stor del i den förändring som biblioteken har och kommer att ställas inför. Det 
går således att relatera dessa upplevelser till svenska förhållande. 

1.5 Disposition 
Efter detta inledande avsnitt följer en begreppsutredning av begreppen förändring, 
bibliotekarierollen och bibliotekariens arbetsuppgifter, tre centrala begrepp i studien, sedan 
kommer en bakgrund till ämnet där det ges en kort historisk tillbakablick på 
bibliotekarieyrket. I kapitel 4 redogör jag för den forskning som berör ämnet. I kapitel 5 
redogör jag för teoretiska utgångspunkter som helhet och särskilt som analysredskap. I 
påföljande avsnitt beskrivs och resoneras det kring valet av metod. Här redovisas bland annat 
förberedelser inför intervjuerna, genomförandet av dessa liksom efterarbetet av 
intervjumaterialet. 
 
I nästkommande kapitel redovisas det empiriska resultat. I kapitel 8 följer en analys och 
diskussion av det empiriska materialet. Därefter redogör jag för de slutsatser jag kommit fram 
till. Slutligen sammanfattas uppsatsens innehåll i kapitel 10. Avslutningsvis finns en 
källförteckning samt en bilaga som innehåller de intervjufrågor vi ställt till informanterna. 
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2. Centrala begreppsområden: Förändring, 
bibliotekarierollen, bibliotekariens arbetsuppgifter 

I detta kapitel presenteras de begrepp som är centrala i uppsatsen; förändring, 
bibliotekarierollen samt bibliotekariens arbetsuppgifter. Dessa begrepp är tänkt att fungera 
som verktyg och utgångspunkter vid analys och diskussion av uppsatsens tre frågeställningar.  
 

2.1 Förändring 
Tidigare sågs förändringar som ett mellanspel i ett arbetsliv som för övrigt ansågs ganska 
stabilt. Detta har dock förändrats. Idag ses förändring snarare som det som är det naturliga 
tillståndet. Enkelt uttryckt innebär begreppet förändring ”att något nytt tillkommer, antingen 
som tillägg till något, som utbyte mot något eller att något av det existerande försvinner utan 
att ersättas” (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005, s.181). 
 
Ca 500 år f. Kr berättade den grekiske filosofen Herakleitos, en aforism3: ”När vi stiger ned i 
en flod för andra gången är det inte längre samma flod, och liksom vattnet så glider allt annat i 
livet förbi oss” Med andra ord betyder detta att vår tillvaro kännetecknas av en ständigt 
pågående förändringsprocess. Det som kan diskuteras är dess takt samt omfattning. Under de 
senaste decennierna har vårt samhälle utsatts för många förändringar. Dessa sker dessutom i 
allt högre tempo (Angelöw, 1991, s. 9). 
 
Oavsett om det rör sig om individer eller arbetsgrupper kan ingen undkomma förändring. I 
regel är det nödvändigt att en verksamhet förändras då detta är nödvändigt för både dess 
överlevnad och utveckling. Dock är det viktigt att förändringen inte sker enbart för 
förändringen skull. Det optimala är när en förändring både gör nytta och är positiv för dem 
som berörs (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005 s. 206). 
 
I boken Managing Change in Libraries and Information Service (1999), behandlar, Cathryn 
Gallacher, bibliotekarie vid Bristols University i USA, förändringsprocessen i sig självt. 
Varför den är nödvändig?, Vilka är svårigheterna som kan uppstå? Samt vad kan 
bibliotekarierna göra för att genomföra detta med framgång? Bibliotekarier känner igen den 
snabba förändringen som något typiskt inom dagens biblioteks- och informationsservice 
(Gallacher, 1999, s. 1f). 
 
Förändringen som sker kan vara spontan/oplanerad alternativt planerad. Den förstnämnda är 
en förändring som sker som en naturlig utveckling över tid. Det kan dock även handla om en 
nödvändig anpassning till den situation som råder (Lennéer-Axelson & Thylefros, s. 182). 
 
Vid planerad förändring och dess förlopp rör det sig oftast om var och hur ett behov av 
förändring har uppstått. Initiativen kan komma från varierat håll däribland: 
 

• utifrån: här handlar det om påtryckningar från omvärlden det kan röra sig om ökad 
konkurrens, nya forskningsresultat, ny lagstiftning etc. 

• ovanifrån: här rör det sig om politiska beslut, initiativ från antingen styrelser eller 
chefer, men det kan även komma från nya statliga arkiv 

                                                 
3 Kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse gärna uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats. 
Nationalencyklopedin Bd 1, s. 81 
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• det sistnämnda, nerifrån handlar om medarbetarna själva som står för påtryckningarna 
(ibid., s. 188). 

 

2.1.1 Förändringsprocessen olika delar 
Vanligtvis delas förändringsprocesser in i tre olika stadier/faser, efter en modell utformad av 
socialpsykologen Kurt Lewins på 1950-talet. Det bör dock påpekas att i verkligheten sker det 
en överlappning mellan dessa tre. Vid första fasen den så kallade upptinings-, 
uppluckringsfasen eller frigörelsefasen då förändringen sätts igång, sker det av olika 
anledningar en granskning eller ifrågasättande av verksamheten. Exempel på detta kan vara 
arbetsmetoder, värderingar etc. Därefter kommer kartläggningsfasen, där behov, problem med 
nuvarande situation ses över. Vad skall prioriteras och vad skall det fokuseras på, vad gäller 
förändringsarbetet samt hur skall detta genomföras. De mest framgångsrika förändringarna 
sker när dem det berör inser nödvändigheten av en förändring. Det är när insikten om ens 
svagheter som individ och organisation, kommer upp till ytan som en förändring kan 
genomföras på ett smidigare sätt (ibid., 189). 
 
För att en förändring skall bli framgångsrik förutsätter detta att det finns en förståelse hos de 
berörda, att en förändring är oundviklig. Till detta kan tilläggas att i en förändringsprocess är 
det viktigt med information samt kommunikation (ibid., 190). 
 
Nästa är genomförandefasen vilket i Lewins modell benämns som rörelsestadiet. Första delen 
i denna fas kallas ibland experimentstadiet. Det är i denna del av genomförandefasen som det 
krävs mest energi från dem som är berörda. Detta då det är gamla strukturer och invanda 
mönster och rutiner som man arbetar utifrån samtidigt som en förändring genomförs. Här är 
det meningen att det skall bildas en balans mellan nytt och gammalt. I denna fas spelar chefen 
en central roll vare sig det rör sig om en förändring som införts ovanifrån eller om det rör sig 
om ett utvecklingsprojekt (ibid., 190ff). 
 
Det finns främst två problem som kan uppstå vid förändringsarbete. Det ena gäller i vilket 
tempo förändringen sker. Ett långsamt tempo kan få följden att det går för lång tid mellan 
själva idén och att det sker något i praktiken. Konsekvensen kan då bli att engagemanget hos 
dem som deltar försvinner under förloppet. Det finns dock en positiv sida med ett sådant 
tempo, vilket är att de idéer som finns kan genomarbetas och samtidigt förbättras. Det andra 
problemet är det förstas motsats. Här handlar det istället om att förändringsprocessen går för 
fort fram, vilket får konsekvensen att medarbetare känner sig överkörda. Anledningen till 
denna känsla är avsaknaden av inflytande. Det kan dock även handla om att medarbetarna 
upplever att de inte hinner genomföras det som förväntas av dem (ibid., s. 192f). 
 
Stabilisering och integration är nyckelorden i den tredje fasen. Det är en sak att genomföra en 
förändring, svårigheten ligger i vare sig det rör sig om alkoholmissbruk som skall behandlas 
eller om det är en förändring i arbetslivet att inte återfalla i gamla mönster. Förändringar av 
större karaktär tar tid, därför är det viktigt att intresset för förändring hela tiden stimuleras. 
Om förändringen faller i glömska blir detta ifrågasatt. Däremot om förändringen får positiv 
uppmärksamhet, exempelvis av medier, allmänheten, skyndar man på stabiliseringen av de 
nya mönstren som förändringen inneburit (ibid., s. 194). 
 
Hur personer förhåller sig till förändring kan dessa delas in i tre kategorier: de troende, 
skeptikerna samt kritikerna. Den första gruppen, de troende är positiva till förändringar. Det 
kan bland annat handla om ett starkt engagemang eller svalt samtycke. Vanligtvis har dessa 
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personer känt att det har funnits ett behov av förändring. I denna grupp finns ofta men inte 
alltid de som är ansvariga i förändringsarbetet. Bland skeptikerna återfinns ofta de 
medarbetare som varit med vid tidigare förändringar. Dessa personer är antingen positivt eller 
negativt avvaktande. Förändringen ifrågasätts starkt av kritikerna. En del kritiker är i grunden 
flexibla men av olika orsaker tror de inte på förändringen och dess genomförande. Bland 
kritikerna finns det även en oro att ens inflytande skall försvinna (ibid., s. 196ff). 
 
Gallacher redogör för olika steg som vanligtvis gås igenom av personer när de skall hantera 
en förändring. Hon poängterar dock att alla personer inte nödvändigtvis går igenom samtliga 
steg eller i denna ordningsföljd. Stegen är mer tänkt som en illustration av vad personer 
generellt upplever vid förändring från motstånd till acceptans: 
 

• Första steget innebär att de berörda upplever en känsla av känslolöshet och chock. 
Dessa reaktioner sker vanligtvis vid stora och plötsliga förändringar. 

• Andra steget handlar om förnekelse. När människor har fått smälta informationen om 
förändring är förnekelse om behovet av en förändring en vanlig reaktion. 

• Tredje steget handlar om rädsla, vilket är starkast i detta steg i processen. Vid detta 
steg i processen har människorna kommit till insikt att förändringen kommer att ske 
och att den påverkar deras arbetsliv. 

• Fjärde steget handlar om att acceptera förändringen. Här inser de berörda att 
förändringen är oundviklig och börjar istället titta efter fördelar med förändringen. 
Eller åtminstone erkänna att det faktiskt kan fungera.  

• Femte steget, vid denna tidpunkt i processen börjar individen att testa och ta initiativ 
för att se om systemet fungerar samtidigt som man anpassar sig till det nya systemet.  

•  Sjätte steget handlar om att individerna ser tillbaka på processen de genomgått för att 
se hur den påverkade dem och dess framtid, vad de lärt sig, vunnit respektive förlorat.  

• Sjunde steget i förändringsprocessen innebär att den är komplett, förändringarna som 
skett har blivit det normala i organisationen (Gallacher, 1999 s. 7ff). 

 
Det är viktigt att det finns en medvetenhet hos bibliotekens chefer och att de erkänner att 
denna process är nödvändig vid en förändring i en organisation. Forskning har även visat att 
generellt sätt har de människor som har större förmåga att såväl förstå som att forma en 
förändring, inneburit att dessa ofta går igenom denna process snabbare (ibid., s. 10f). 
 

2.1.2 Organisatoriska förändringar 
När det gäller förändringar inom organisationer handlar det främst om att bryta gamla mönster 
för att istället ta sig an nya lösningar och nya arbetsformer samtidigt som det innebär ett nytt 
sätt att tänka när det gäller organisationens sätt att fungera (Collins & Isaksson, 1996, s. 15). 
 
Förändringar kan vara av total eller partiell karaktär. Förändringar av total karaktär är väldigt 
ovanliga i arbetslivet och innebär att ett helt system kommer ur balans. Snarare är merparten 
av förändringar av den andra karaktären det vill säga begränsande. Det skall dock poängteras 
att trots att en förändring inte är total kan dess följder ändå bli dramatiska för dem det berör. 
Detta då invanda rutiner och andra trygghetselement påverkas (Lennéer-Axelson & Thylefors, 
s. 181). 
 
De förändringar som sker i arbetslivet kan bland annat delas in på följande sätt: 
 

• den toppstyrda förändringsstrategin som initieras från organisationsledningen 
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• den representativa förändringsstrategin som initieras av personer från 
organisationsledningen och företrädare för olika personalorganisationer 

• den delaktiga förändringsstrategin som bygger på medarbetarnas egen medverkan. 
Syftet är att utvecklings- och förändringsarbetet ska bli en naturlig del av det 
vardagliga livet (ibid., s. 185) 

 
Vid förändringar är det inte ovanligt att resultatet av förändringen skiljer sig från vad målet 
var med den från starten. En anledning till detta är att det under förändringsprocessens gång 
sker kompromisser. Vidare är det nästan oundvikligt att andra delar i organisationens system 
berörs av förändringen (ibid., s. 195). 
 
Att vara lyhörd gällande personalens önskemål kan medföra att förändringsprocessen kan 
genomföras på ett betydligt smidigare sätt. Det är även viktigt att tänka på att alla människor 
är olika och därför reagerar olika på förändring (Collins & Isaksson, 1996, s. 28). 
 
Lennéer-Axelson & Thylefors hänvisar till Kristina Håkanssons studie Förändringsstrategier 
i arbetslivet (1995). I sin studie rörande förändringsprojekt finns 300 arbetsplatser i 
varierande branscher presenterade. I studie framgår det att förändringstrycket utifrån i regel 
inte är den pådrivande faktorn när det gäller förändring, inte heller tycktes medarbetarna vara 
den pådrivande faktorn. Merparten av förändringsprojekten sattes med andra ord igång på 
initiativ från personer i den överordnande ledningsnivån. Både i privat som offentlig sektor 
var kravet på högre kvalitet en vanlig faktor till förändring (Lennéer-Axelson & Thylefors 
2005, s. 188f). 
 
Det är viktigt att det finns en förståelse för förändring i bibliotek. Den förändring som sker 
idag är inte bara oundviklig den är ständigt återkommande. Det är inte realistiskt att förvänta 
sig att en förändring skall ta en paus. De påtryckningar som biblioteken ställs inför kommer 
dels utifrån utanför organisationen i den miljö som bibliotekarierna arbetar i men det kan även 
komma inifrån organisationen. Det är dessutom viktigt att all bibliotekspersonal och inte 
endast cheferna, förstår dessa påtryckningar för att på så sätt dra fördel av den istället för att 
bli ett offer (Gallacher 1999, s. 3f). 
 
De yttre påtryckningarna kommer från den miljö som bibliotekarierna arbetar i. Dessa 
påtryckningar handlar i regel om sådant som bibliotekarierna inte påbörjar men som de dock 
måste förutse, tyda och tolka. Miljöbetingade påtryckningar är många till antalet och sträcker 
sig över ett stort område där följande inkluderas: 
 

• politiska påtryckningar: handlar bland annat om ny lagstiftning 
• ekonomiska förändringar: handlar bland annat om nya metoder för regeringen att 

finansiera utbildning, vilket i sin tur påverkar såväl skol-, och universitetets bibliotek 
• sociala trender: handlar om förändring i befolkningen i det upptagningsområde som 

bland annat folkbiblioteken finns 
• teknologiska förändringar: här rör det sig om såväl lokala som internationella nätverk, 

elektronisk publicering samt tillkomst av självserviceteknologin (ibid., s. 3f). 
 
Inre påtryckningar kommer från biblioteket självt. I detta sammanhang handlar det om att 
erkänna eventuella problem som organisationen har eller dess styrka. Bibliotekets svagheter 
blir tydliga i de situationer då det kommer klagomål från användaren rörande servicen. Ett 
annat exempel är en nedgång av användningen av någon av bibliotekets tjänster. Följden av 
detta blir att biblioteken och dess personal måste förändra arbetsmetoderna för att på så sätt 
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behålla en effektiv service. Det skall dock poängteras att en organisations styrka kan påverkas 
av ett tryck att förändra. En redan framgångsrik service kan till exempel bli tvungen att 
förändra sina metoder för att på så sätt bemöta de ökade kraven. Sammantaget kan det 
konstateras att ingen kan fly från förändringstrycket. Oavsett om det rör sig om ett hot eller 
möjlighet går det inte att ignorera. Med anledning av detta är det viktigt att bibliotek 
kontinuerligt känner av sin omgivning för att på så sätt använda all relevant teknik och 
redskap för att informera sig själva om förändring i den miljö de befinner sig i. Samtidigt som 
de förstår betydelsen varför dessa förändringar sker i deras organisation (ibid., s. 4f). 

2.1.3 Motstånd till förändring 
En förändring går sällan förbi utan att det uppstår konflikter. I regel finns det en oenighet 
angående behovet av en förändring, vilken typ av förändring som behövs, samt 
genomförandet etc. Sammanfattningsvis handlar motstånd i de flesta fall om behov -, intresse 
samt värderingskonflikter (Lennéer-Axelson-Thylefors, 2005, s. 201). 
 
Motstånd till förändring kan komma från olika håll, det kan handla om organisatoriska 
faktorer, men det kan även finnas hos individen själv och då kan det röra sig om ängslan inför 
förändring. Vilket i sin tur är viktigt att ta hänsyn till vid förändring. Det finns även en rädsla 
för förändring och då inte för förändring i sig själv utan rädslan för vad man förlorar samtidigt 
som man inte vet vad man får. När människor ställs inför en ny situation på arbetsplatsen är 
det vanligt att individerna intar försvarsställning och det finns till en början en rädsla då de 
just förlorat invanda rutiner (Gallacher 1999, s. 6). 
 
Det finns två ämnen som alltid blir aktuella när ett förändringsarbete skall genomföras. Det 
ena är chefer och övriga ansvarigas sätt att genomföra förändringsarbetet. Det andra ämnet 
handlar om motståndet som uppstår bland medarbetarna. Förändring innebär att behovet att 
känna trygghet rubbas (Lennéer-Axelson-Thylefors, 2005, s. 200). 
 
Det är viktigt att det finns stöd åt dem som genomför ett förändringsarbete. Exempel på 
sådant är att chefen vägleder vad gäller prioriteringar i denna process. För att det skall bli en 
framgångsrik process är det dessutom viktigt att de som deltar får chansen att experimentera 
och att det accepteras att det sker misstag, då detta är ett sätt att lära sig. Istället för att belysa 
det negativa är det viktigt att framstegen i processen uppmuntras (ibid., s. 206). 
 
En del av motståndet kan minskas om så kallade ”okända” element försvinner. Detta kan 
göras genom att personalen informeras om förändringen som sker. Ett annat sätt är att 
personalen får vara med så tidigt som möjligt i förändringsprocessen (Gallacher, 1999, s. 12). 
Rädslan för förändring är som störst då fördelen med förändringen inte är tydlig eller att 
rädslan för förändring inte tas på allvar (ibid., s. 7). När strukturer, system och kulturer 
fungerar i harmoni för vidare biblioteksuppdrag, mål och objektivitet, befinner sig biblioteket 
sig i den bästa position vad gäller hantering av kontinuerlig framgångsrik förändring (ibid., s. 
40). 
 

2.2 Bibliotekarierollen och bibliotekariens arbetsuppgifter 
Folkbibliotekens primära uppgift är att verka för läskunnighet, information och kultur samt 
utbildning. För att uppfylla detta skall folkbiblioteken bland annat redan när barn är små 
skapa och stärka deras läsvanor. Folkbiblioteken skall även främja kunskapen om kulturarv. 
Det är även viktigt att det finns en förståelse när det rör kulturen samt insikten om både 
utveckling och vetenskaplig forskning. Det är även av stor betydelse att uppmuntra kontakten 
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mellan olika kulturer som finns i samhället. En kulturell mångfald är enormt viktigt särskilt 
för en institution som folkbiblioteket som är öppen och till för alla (Axelsson, 2001, s. 73). 
Samhällsinformation av olika slag måste finnas tillgänglig för medborgarna. Och till sist 
måste folkbiblioteket såväl underlätta som förbättra utnyttjandet av informationsteknologin på 
biblioteken. Det som beskrivs ovan skall alltså folkbiblioteken uppfylla och det är personerna 
i folkbiblioteken som skall vara med och genomföra dessa, med andra ord bibliotekarierna. 
Bibliotekariernas uppgift är att aktivt vara den som förmedlar bibliotekets resurser (ibid.,  
s. 74). 
 
Lars Seldén och Mats Sjölin menar i sin artikel Kunskap, kompetens och utbildning- ett 
bibliotekariedilemma under 100 år, att bibliotekariens arbetsuppgifter är följande: 
 

Grunden i bibliotekariens kompetens är förmågan att identifiera eller välja ut, samla, 
kvalitetsvärdera och strukturera medier och information på ett systematiskt sätt, så att 
materialet lätt kan återfinnas. I kompetensen ingår också goda kunskaper i 
informationssökning samt insikter om olika informationskällors relevans och karaktär. 
Bibliotekarien måste alltså ha förmågan att snabbt kunna återfinna efterfrågat material 
och att veta vilken informationskälla som är bäst till vilken fråga. Denna 
grundkompetens kompletteras av pedagogiskt och tekniskt kunnande, etiskt 
medvetenhet och litteraturkännedom. Givetvis kräver specialisering fördjupad 
kompetens inom bibliotekariens specialområde (Seldén & Sjölin, s. 19). 

 
När man talar om bibliotekarierollen är det i regel en mer övergripande som åsyftas. Det vill 
säga vad bibliotekarien har för roll i samhället (Jonasson & Linberg 1999, s. 5). Kortfattat kan 
bibliotekarierollen beskrivas som en person som hanterar, strukturerar information ur ett 
användarperspektiv. I sin roll ingår även att granska, värdera källor men även förvärva, 
organisera samt förmedla information (www.dik.se). 
 
På DIK:s (ett SACO-fackförbund för yrken inom Dokumentation, Information och Kultur) 
hemsida finns följande sju yrkesetiska riktlinjer avsedda för bibliotekarier, sammanställda: 
 

1. Bibliotekarien skall utifrån det enskilda bibliotekets mål och dess användares behov, 
arbeta för att bibliotekets tjänster är mångsidiga, välorganiserade, av hög kvalitet och 
lättillgängliga 

2. Bibliotekarien skall värna om de demokratiska värdena 
3. Bibliotekarien skall bemöta sin användare med respekt och omdöme, opartiskt och 

jämlikt. Den enskildes rätt till integritet skall skyddas såväl vad gäller personliga 
förhållanden och erhållen information, som lånat material 

4. Bibliotekarien skall verka för tillgång till det samlade kulturarvet och till information, 
oavsett medium 

5. Bibliotekarien skall vara tydlig i sin professionella roll och vidmakthålla samt utveckla 
sin yrkesskicklighet 

6.  Bibliotekarien skall visa respekt för andra yrkesgruppers etiska regler och deras 
professionella kompetens 

7. Bibliotekarien skall på ett opartiskt sätt arbeta för att förverkliga verksamhetens mål 
(www.dik.se). 

 
Bibliotekariens arbete kan innefatta ett stort spektrum av varierande arbetsuppgifter. 
Bibliotekarierna anses vara experter på informationsmarknaden både när det gäller tryckta och 
elektroniska medier. Bibliotekarien har även till uppgift att ge användarna både handledning 
och stöd samt ge dem utbildning i hur man gör en informationssökning. 
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3. Bibliotekarie – ett yrke i förändring 

I detta kapitel ges en allmän bild av biblioteken, bibliotekarien och deras förhållande till 
förändringar, för att på så sätt ge en bakgrund till studien. Kapitlets upplägg bygger på 
uppsatsens tre frågeställningar. De två första avsnitten belyser således den första 
frågeställningen som behandlar den mest genomgripande förändringen. Nästkommande 
avsnitt belyser hur användarens krav och förväntningar påverkats av denna förändring. 
Slutligen belyses frågeställningen som behandlar det som trots förändringen är bestående. 
 
Folkbiblioteken har genomgått flera förändringar under de senaste tre decennierna. Dessa har 
varit av olika karaktär, som exempelvis kulturpolitiska, ekonomiska, organisatoriska och 
tekniska, liksom de har varit av olika omfattning och betydelse. Vad som varit mest 
genomgripande för biblioteksarbetet är uppgiften för denna studie. 
 

3.1 Folkbibliotekens utveckling 
Nedan ges en kort presentation av hur folkbiblioteken växt fram och hur denna utveckling har 
påverkat folkbibliotekarierollen. 
 
De svenska folkbiblioteken som de ser ut idag har vuxit fram från två håll dels från det 
kommunala folkbibliotekssystemet som bland har sina rötter i sockenbiblioteken och dels från 
folkrörelsernas eget bildningsarbete. Dessa system fanns kvar till efter andra världskriget då 
det skedde förändringar hos folkbiblioteken. Folkbiblioteken fick större resurser; dels 
kommunaliserades studiecirkelbiblioteken samtidigt som folkbiblioteken fick nya 
arbetsuppgifter (Johanson-Otterström, 2003, s.14). Att bidra till utbildning och fostran ansågs 
vara en viktig uppgift liksom att värna om demokrati och fria boklån. Fram till femtiotalet var 
bibliotekariens yrkesroll inte så tydlig, menar Susanne Månsby, i studien ”Den nya tekniken 
och bibliotekarierollen”. Bibliotekarieyrket sågs då mer som ett kall än ett yrke (Månsby, 
1997, s. 130).  
 
Dock är det under 1950-talet och framåt som folkbiblioteket som det ser ut i dag skapades. I 
betänkandet Folkbibliotek i Sverige (1984), ansågs folkbiblioteken vara en unik resurs när det 
gällde kultur och bildningsarbete och en resurs för fri tillgång till information etc. 
(Folkbibliotek i Sverige: betänkande, 1984, s. 32). Bibliotekariens roll förändrades och kom 
att få en mer central i samhället (Månsby, 1997., s. 131). 
 
Under 1960- och 70-talen var de ekonomiska förhållanden bra, vilket innebar att 
biblioteksverksamheten i hela Sverige kunde utökas. Något som ökade kraftigt i slutet av 
sextiotalet och början av sjuttiotalet var den uppsökande verksamheten, vilken innebär att 
biblioteket på olika sätt kommer till dem som av olika anledningar inte kan ta sig till det 
ordinarie biblioteket. Exempel på en sådan verksamhet är bokbussen (ibid., s. 131). 
 
De medier som biblioteken traditionellt tillhandahåller i form av böcker, tidningar, tidskrifter 
m.m. utmanades nu av nya tekniska lösningar på de eventuella kommunikationsproblem som 
fanns. De som berördes började känna av och ana den nya tekniken och dess konsekvenser. I 
och med att såväl nya medier som ny teknik gjorde sitt intåg ställdes folkbibliotek inför nya 
situationer. Databaserna kom att bli det främsta verktyget för bibliotekarierna i sitt arbete. 
Trots de nya medierna ansågs aldrig boken som hotad (Folkbibliotek i Sverige: betänkande, 
1984, s. 33). 
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Den omfattande automatiseringen av biblioteken kom igång på allvar under 1980-talet när det 
gällde såväl cirkulationsrutiner, det vill säga, in- och utlåning samt hantering av krav etc. och 
katalogen. Det går dock att finna den svenska datoriserade bibliotekskatalogens grund redan i 
det så kallade LIBRIS-projektet (Sveriges forskningsbibliotek datoriserade samkatalog). 1970 
kom resultatet av en flera år lång forskning, Library Information System (LIBRIS). Sex år 
senare påbörjades en diskussion om möjligheten att sammanfoga två system LIBRIS och 
BUMS (Bibliotekstjänsts utlånings- och mediakontrollsystem) som användes på 
folkbiblioteken. Detta var dock inte möjligt vid denna tidpunkt. Bland annat på grund av att 
BUMS var ett offline-system vars uppbyggnad kretsade kring utlån, en del som inte var 
prioriterad i forskningsbiblioteken (Johanson-Otterström, 2003 s. 14). Det var först 2001 som 
det blev möjligt att samordna två system då i form av LIBRIS och BURK (Bibliotekstjänst 
universella register för katalogdata), vilket innebar att man sökte i dessa två system samtidigt 
(ibid., s. 14). 
 
Datoriseringen av de svenska biblioteken på 1980-talet följdes av en debatt rörande 
informationsteknologins hot eller löfte. Detta byggde på frågor som rörde makten över den 
nya tekniken. Från början var det inte en självklarhet att biblioteken skulle använda sig av den 
nya tekniken men detta ändrades och biblioteken blev mer och mer intresserade av den nya 
tekniken (Karlsson, 2003, s. 37). 
 
Såväl Internet på bibliotek som bibliotek på Internet har båda en kort historia. På majoriteten 
av forskningsbiblioteken fanns det inte egna webbplatser förrän på mitten 1990-talet. På 
grund av att det är forskningsbiblioteken som är de som legat främst vad gäller den tekniska 
utvecklingen i biblioteksvärlden är kombinationen folkbibliotek och Internet relativt nytt 
(Johanson-Otterström, 2003, s. 14). 
 
Under nittiotalet debatterades huruvida Internet skulle få eller inte få tillträde på biblioteken. 
Vissa var skeptiska mot denna nya tekniska uppfinning medan andra såg Internet som en 
möjlighet att förnya och vidga sin roll som informationsförmedlare. Skeptikerna fick dock ge 
vika och mot slutet av decenniet skulle Internet komma att bli tillgängligt på varje bibliotek i 
landet. Internet medförde även att det digitala biblioteket föddes, vilket innebar att 
användarna nu kunde besöka biblioteket från sin egen dator (Andersson & Ristarp 2001, s. 
211f).  
 
Under samma decennium som ovan kom högskolorna att bli allt fler och studerande skulle 
komma att bli en dominerande och krävande besökskategori på folkbiblioteken. Detta 
medförde ett ökat samarbete mellan folkbiblioteken och universitets-, och de vetenskapliga 
biblioteken. Samarbetet omfattade bland annat ett närmande mellan databaserna LIBRIS och 
BUMS. Den förra innehåller en förteckning över de vetenskapliga bibliotekens bestånd och 
det senare folkbibliotekets bestånd. Tack vare IT och samarbetet med universitets- och de 
vetenskapliga biblioteken kunde folkbibliotekarierna på ett bättre sätt hjälpa de studenter som 
kom till folkbiblioteken (ibid., s. 212). 
 

3.2 Bibliotekariens arbetsuppgifter förändras 
I det avsnitt som följer redogörs i korthet för de förändringar som personer inom 
folkbibliotekssektorn i första hand anser har påverkat genomförandet av arbetsuppgifterna 
hos bibliotekarien. I korthet redovisas hur dessa förändringar har påverkat utförandet av 
arbetsuppgifterna samt servicen till användarna. 
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Bibliotekariers arbetsverktyg har förändrats i och med att det skett förändringar hos 
folkbiblioteken. Detta har medfört att biblioteken har gått från att tidigare främst varit 
koncentrerat kring böcker och annat tryckt material, som exempelvis tidskrifter och artiklar. 
Till att det nu i stället finns datorer och databaser som verktyg vid informationssökning 
(Mariegaard, 1991, s. 415). Den tidigare stora mängd bibliografier och uppslagsverk har 
numera till stor del ersatts av databaser av olika slag. Databaserna har både skapat nya 
möjligheter och öppnat helt nya vägar vid informationssökning (Stöby-Ingvarsson 1995, s. 
21). Databaserna i kombination med de tekniska hjälpmedlen har inneburit större och bättre 
möjligheter att finna de dokument som efterfrågas (Andersson, 2001, s. 14). 
 
I betänkandet som nämns ovan anser man att det finns en svårighet för folkbiblioteken att 
både överblicka, värdera samt ta ställning till den enorma mängd information som flödar i 
samhället. I betänkandet framgår det att en central uppgift för folkbiblioteken är att försöka 
strukturera denna enorma mängd information och göra den överskådlig och tillgänglig så att 
människor kan såväl värdera som kritiskt granska detta informationsutbud (Folkbibliotek i 
Sverige: betänkande, 1984 s. 33). 
 
Dagens bibliotekarie måste vara beredd på att ha ena foten i 1900-talet, som innefattar böcker, 
tryckta tidningar, arkiv etc., samtidigt som hon skall ha andra foten i 2000-talet, som i sin tur 
innefattar bland annat databaser, elektroniska tidskrifter, elektroniska texter och elektronisk 
brevväxling (Kovacs, 2000, s. 1). Ovanstående resonemang pekar på att det är minst lika 
viktigt att biblioteken tillhandahåller det äldre materialet som att bereda plats för nya medier 
och ny teknik, samt finna en balans mellan dessa. Harry Järv hänvisar till bibliotekarien James 
Thompson som har genomfört en analys av bibliotekens tekniska identitetskris och ställt sig 
frågan om elektroniken har inneburit en revolution eller evolution för biblioteken. Han 
konstaterar att ny teknik innebär förändring som i sin tur ställer krav på att biblioteksväsendet 
utvecklas. Dessa krav måste tillgodoses för att systemet även skall fungera i framtiden. 
Thompsons gör följande liknelse: ”om biblioteken inte anpassar sig till tekniken, kommer de 
att dö ut som dinosaurierna på sin tid”(Järv, 1991, s. 31f). Detta visar att om biblioteken vill 
fortsätta vara attraktiva för användarna, måste biblioteken anpassa sig till förändringarna som 
sker.  
 
Något som ytterligare har förändrats gällande bibliotekariens arbetsuppgifter och roll är att 
dagens bibliotekarie inte längre är, som Ristarp och Andersson uttrycker det, ”The Sage on 
the Stage” utan ”The Guide on the side”, vilket innebär att hon inte vet och kan allt om vart 
man kan finna det som användaren efterfrågar. Ovanstående citat visar vilken stor förändring 
som skett beträffande bibliotekarierollen. Bibliotekarien har således inte längre samma 
kontroll över informationen som hon hade tidigare eftersom det är svårt att ha en överblick 
över den enorma mängd information som finns att tillgå via Internet. Det poängteras dock att 
bibliotekarierna trots detta måste vara de som vet bäst hur man hittar till de databaser, 
bibliotekskataloger och informationskällor där den information som efterfrågas finns 
(Anderson & Ristrap, 2001, s. 228). 
 
Idag handlar det inte längre enbart om att vägleda användarna bland det som finns på det egna 
biblioteket. Nu skall bibliotekarien även kunna vägleda användarna genom den stora mängd 
information som finns att tillgå på Internet och detta med lika stor säkerhet och trygghet som 
hon gjort i den traditionella rollen (ibid., s. 225). Marie Jones, medförfattare till boken 
Expectations of Librarians in the 21st Century, menar att en bibliotekarie av idag inte heller 
enbart skall besitta grundläggande datakunskaper utan även veta hur man uppdaterar dessa. 
Jones hävdar dessutom att kunskaper om teknik är lika viktigt som kunskaper om bibliotekets 
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klassifikationssystem, som exempel ges bland annat Deweysystemet ( Jones, 2003, s. 11f ). På 
svenska bibliotek används som bekant SAB-systemet (Sveriges Allmänna Biblioteksförening, 
ett klassifikationssystem som används av biblioteken för att ordna böcker och annat 
biblioteksmaterial efter ämnesgrupper) (min anm.). 
 
David H Stanley, medförfattare till boken Expectations of Librarians in the 21st Century, är av 
den uppfattningen att bibliotekarierna blir allt mer ansvariga för vad som sker på deras 
bibliotek och att de numera måste ha att göra med sådana uppgifter som de inte behövt 
tidigare. Det är nödvändigt att det finns en slags förståelse för hur datorer fungerar då de skall 
kunna lösa många vanliga tekniska problem som kan uppstå (Stanley, 2003, s. 136). 
 
I de texter jag tagit del av nämns flera positiva följder tekniken och datoriseringen medfört. 
Inte minst gäller det de interna rutinerna såsom låneregistrering och inköp vilka har inneburit 
en klar förbättring för bibliotekarierna tillika en förbättrad service till användarna. 
Digitaliseringen av den egna och andras kataloger har underlättat vid sökning för såväl 
bibliotekarier som användare. En annan förbättring är att man numera kan se både det egna 
beståndet liksom andra biblioteks bestånd, vilket har inneburit en stor kvalitetsförbättring. 
Denna kvalitetsförbättring innebär i sin tur att ett litet bibliotek nu tack vare Internet har 
tillgång till information på samma villkor som ett stort bibliotek. Det är viktigt att komma 
ihåg att biblioteken inte längre enbart finns som fysiska institutioner. Idag förväntar sig 
användarna ha tillgång till bibliotekets material även hemifrån. Det bör finnas en flexibilitet 
och inte rädsla för förändringar om man skall bli en bibliotekarie där biblioteket numera även 
finns utanför själva byggnaden (ibid., s. 225). 
 
En sammanfattning av texterna ovan visar att det har skett flera förändringar beträffande såväl 
biblioteken som bibliotekariens arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna har kanske inte direkt 
blivit fler utan framförallt annorlunda. Och detta har till stor del med att göra att man idag har 
andra verktyg att tillgå vid utförandet av arbetsuppgifterna och då framför allt datorn. 
Fördelarna tycks dock överväga nackdelarna då tekniken och datoriseringen har förbättrat 
servicen till användarna. 
 

3.3 Användarens krav och förväntningar 
I sin studie Dei står ved disken och krev… - Den målrasjonelle biblioteksbrukaren i eit 
regionalt utvecklingsperspektiv, presenterar Geir Vestheim ett forskningsprogram om 
förhållandet mellan folkbiblioteket och användaren. 

På initiativ från ett flertal förvaltningskommuner samt flera statliga verk startades 1998 ett 
forskningsprogram i Norge. Programmet kom att gå under benämningen ”Kulturell och 
regional utveckling” (Vestheim, 1998, s.170). 
 
Forskningsprogrammet kom att innehålla undersökningar om kulturinstitutioner däribland 
folkbiblioteken. Att folkbiblioteket inkluderas har flera orsaker. Folkbibliotek finns i alla 
kommuner. Biblioteken går under samma lagar och har starka traditioner, vad gäller både 
standarder, normer. Dessutom skall biblioteken fungera i lokala samhällen och regioner där 
förutsättningarna i regel variera enormt. På samma gång sker det snabba och stora 
förändringar som påverkar strukturen i samhället i stort. Den så kallade informationsåldern 
har kommit, vilket får konsekvenser även för de lokala samhällena och regionerna. 
Ambitionen med projektet är att analysera och kritiskt värdera folkbibliotekets 
utvecklingspotential som institution. Detta i förhållande till de samhällsförändringar som sker. 
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En särskild aspekt är, vilken roll kan folkbiblioteken spela angående samhällsutvecklare i den 
specifika region de ligger (ibid., s. 171f). 
 
Enligt traditionen finns det en så kallad ”genomsnittsbrukare” som kräver minsta möjliga av 
folkbiblioteket. Ser man ur ett historiskt perspektiv är ”genomsnittsbrukaren” idealbilden. 
Denna bild har förmodligen ändrats i samband med den historiska utvecklingen. 
Genomsnittsbrukaren är enligt Vestheim idealtypen av folket (ibid., s. 177f). 
 
Bibliotekarierna i intervjuerna menar att de nu när brukarna ”står vid disken och kräver” står 
de inför brukare som inte enbart förväntar sig att få hjälp och ta emot de tjänster som har 
definierats av bibliotekarien som viktiga. Nu finns det även en större medvetenhet hos 
brukaren. De vill säga vara delaktiga vid definitionen av sina behov. Undersökningen visar 
även att brukarna har blivit både mer ”aggressiva” och aktiva i sitt agerande samtidigt som de 
ställer direkta krav på bibliotekarierna. Samtidigt som det målas upp en bild av brukaren som 
en framfusig person ”vid disken” förändras även bilden av den traditionella bibliotekariens 
roll (ibid., s. 179). 
 
Det bör finnas en dialog mellan biblioteket och brukaren. Det efterlystes även en 
biblioteksdebatt som skulle handla om bibliotekets förhållande till allmänheten. 
Intervjupersonerna anser att bibliotekarien i första hand bör ha kunskap om kontext och 
allmänhetsanalys. För att på så sätt kunna arrangera tjänsterna så att det kan möta upp de 
förväntningarna som kommer från allmänheten. Bibliotekarien bör ägna mer tid åt att stärka 
kompetensen vad gäller analysering av ”allmänhetsmarknaden” det vill säga koncentrera sig 
mer på att vad allmänheten har för förväntningar. Detta kräver även att biblioteken gör en 
analys av närmiljön. Genom att göra detta ger det både kunskap om vilka brukare som finns 
samtidigt som det möjliggör för bibliotekarien att nå dessa. Det skall poängteras att brukaren 
nödvändigtvis inte behöver vara en enskild individ utan kan även vara institutioner och 
organisationer (ibid., s. 179f). 
 
Vestheim har medvetet valt benämningen brukare i sin framställning. Detta med anledning av 
att denna benämning kan relateras till både folket och läsaren/lånaren. Men på vilka sätt 
skiljer sig dessa benämningar åt? Då Vestheim valt att lägga in en kommunikationsmodell i 
grunden kan man säga att ”biblioteket är en institution som sänder ut en text där det finns ett 
budskap som sedan tas emot av mottagaren det vill säga folket, brukarna och läsarna. Men 
dessa mottagare är av olika karaktär. Folket, menar Vestheim är ett abstrakt fenomen. Det är 
”alla” som man kan tänka sig ha ett intresse i biblioteket och dess innehåll. Det är folket 
generellt. När det gäller bibliotekssektorn finns det exempelvis föreställningar om folket inom 
lagen och politiska dokument och då på en generell och abstrakt nivå. Vestheim hävdar att 
allmänheten i första hand är en social kategori. Med detta menar han att den har skapats i 
offentlig politisk sfär, skapad i ”de offentliga samtalen” som skett från 1800-talet fram till 
dagens datum (ibid., s.183). 
 
Läsaren och lånaren är nästan synonyma med varandra. Mottagare är alltså den som både 
aktivt lånar och läser böcker från biblioteket. Den klassiska idealtypen av läsare/lånare en 
person som älskar litteratur och älskar att läsa romaner och som lugnt kommer in på 
biblioteket och lånar tjocka böcker och läsa i lugn och ro och samtidigt njuta av konstens rika 
källor för att få ett nytt livsperspektiv. En stor skillnad mellan allmänheten och 
läsaren/lånaren är i de sistnämnda handlar om en människa som kan lokalisera och det kan 
göras till forskningsprojekt. Det finns en stor mängd undersökningar om biblioteksanvändning 
där läsaren/lånaren står i centrum. I sådana undersökningar som Statistiska centralbyrån gör 
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undersöks läsaren/lånaren i förhållande till kön, ålder, social bakgrund etc. Här är det 
läsaren/lånaren som brukare som fokuseringen ligger på inte den traditionella bilden av denna 
(ibid., s. 183). 
 
Det kan vara svårt att skilja på läsare/lånare och brukare på ett bibliotek. Dock finns det inget 
hinder att en person kan vara både och. Men vid en analys av olika mottagargrupper är en 
särdelning oundviklig. En brukare har både ett rationellt och instrumentellt förhållande till 
biblioteket. De tjänster som de är i behov av är varken knutna till biblioteket eller någon 
annan offentlig institution. Istället kommer behovet från en yrkessituation, studiesituation 
eller ett fritidsintresse. Det skall dock påpekas att behovet även kan komma från en 
socialsituation. Exempelvis hur det är att vara ung, gammal, invandrare etc. Poängen med 
detta resonemang är att denna mottagargrupp använder biblioteket som ett verktyg för att 
tillfredställa ett intresse inom ett specifikt område. Kan de få sitt behov tillfredställt från 
annan institution söker de sig dit, då biblioteket inte är ensam om att kunna hjälpa dessa 
brukare (ibid., s. 184). 
 
Vid sändarstyrd eller mottagarstyrd kommunikation handlar brukare, utifrån ett 
samhällsintresse eller ett personligt intresse. Detta innebär även att bibliotekarien måste agera 
både strategiskt och rationellt då de skall erbjuda tjänster som anses relevanta. Samtidigt skall 
de säkra vad som kan definieras som bibliotekets intresse. Detta innebär en ny situation för 
folkbibliotekarierna. Följden blir att bibliotekarien idag i allt högre grad möter en 
läsare/låntagare som vet vad den vill och det förekommer att de är ute efter tjänster som 
folkbiblioteket inte har möjlighet att erbjuda. Detta i jämförelse med tidigare då bibliotekarien 
i större mån kunde definiera premisserna för denna kommunikation. I detta traditionella 
perspektiv är kommunikationen sändarstyrd. Sändaren det vill säga de som har det politiska 
ansvaret samt förvaltningen i folkbibliotekssektorn har tillsammans definierat gemensamma 
behov som de anser mottagaren kan tänkas ha. För att detta behov skall kunna tillmötesgå är 
det nödvändigt att det utvecklas ett utbud som är standardiserat. Detta skall göras efter centralt 
fastslagna såväl normer som krav. I modellen finns en i förväg föreställning om en idealtyp av 
hur en läsare/lånare är. Denna typ har redan bestämda genomsnittsegenskaper eller är av 
”idealtypisk karaktär” (ibid., s.185). 
 
Det finns i sin tur en skillnad mellan mottagare och brukare. Mottagare är villig att lyssna på 
bestämda premisser för vilka tjänster som bör bildas. Hur de skall utformas samt 
förmedlingen av dessa. Detta får till följd att man anpassar sina produkter till de önskemål 
som kommer från brukaren. Vad gäller utformningen av dessa tjänster bör detta dock ske 
genom en dialog mellan biblioteket och brukaren. Det vill säga en tvåvägskommunikation. 
Om detta kan bli verkligt, beror på hur styrkeförhållandet är mellan parterna i 
situationen/dialogen. Denna modell öppnar möjligheterna för en sådan kommunikation (ibid., 
185, 187).  
 
Det är vikigt att bibliotekarierna är medvetna om att de till viss del bör vara beredda på att 
välja bort sina gamla grundföreställningar. Inom bibliotekssektorn har det inte funnits ett 
klimat för förstora förändringar. Det är svårt att bryta traditioner. Det finns det ett motstånd 
hos bibliotekarierna gällande förändring, något som inte anses finnas hos brukaren. Brukaren 
befinner sig inte sig så centralt som kan önskas. En anledning till detta är att bibliotekarierna 
inte är tillräckligt tränade för att presentera det budskap biblioteken vill förmedla samtidigt 
som begreppet brukaren definierar är för snävt. Mötet mellan bibliotekarien och den nya 
brukaren kan bli förvirrande för bibliotekarien men ett möte som är oundvikligt. Samtidigt 
sker det genomgripande förändringar där normer, krav samt standarder kommer att flytta från 
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centrum det vill säga staten till både lokal och regional nivå. Det är på dessa nivåer som mötet 
mellan bibliotekarien och den målinriktade brukaren sker. Det är även på dessa nivåer som 
kraven till många bibliotekstjänster formuleras (ibid., s. 187). 
 
I sin studie redovisar Vestheim teser om den framtidsbilden i det regionala Norge gällande 
den målrationella brukaren: 
 
I första tesen befinner vi oss i en förvandling där vi går från ett samhälle som är 
serviceproducerande till att istället bli ett informationssamhälle eller kunskapssamhälle. I det 
nya samhället blir vetenskap och teknik de viktigaste beståndsdelarna.  
 
Nästa tes handlar om att tidigare var det inställt på primär, sekundärverksamhet, men i 
framtiden kommer det istället att satsas på utveckling av både kunskap och 
kompetensverksamheter. Det är även viktigt med möjligheten att kunna ta fram ny kunskap 
både i förvaltning samt produktion. I en tredje tes blir kunskaps och kompetenselement en del 
av de övriga näringarna. Det blir en egen sektor som förser andra verksamheters behov. Nästa 
tes tar upp den nya infrastrukturen som uppstått i form av avancerade kommunikationsnät. 
Den femte tesen behandlar de nya livsstilarna som utformas samtidigt som den tekniska 
revolutionen är omvälvande. När det gäller traditionella skillnader kommer dessa antingen 
försvinna eller luckras upp. Med detta menas skillnader mellan sociala grupper, skillnader 
mellan arbete och fritid etc. Livsstilarna kommer att bli mer mångfacetterade. Många teser har 
redan blivit verkliga och har dessutom fått konsekvenser för folkbiblioteket i sitt förhållande 
till de olika sociala grupperna och detta främst på lokal nivå (ibid., s. 188). 
 
Det finns en folkupplysningsideologi som innebär att folkbiblioteken har en plikt att tillvarata 
allmänhetens intresse. Om man ser på det rent formellt så kan inte folkbiblioteken bestämma 
sig för att avstå från att engagera sig i folkupplysning och allmän kulturförmedling. Detta 
skall bedrivas enligt den lag som definierats utifrån olika mål. Övriga mål kan bedrivas i mån 
av resurser. Vad som framgår både i intervjuerna som Vestheim har genomfört samt referaten 
är att folkbibliotekarierna har blivit mer och mer inställda på att brukaren kommer att ha en 
avgörande effekt på hur prioriteringen görs i det enskilda biblioteket. Om ett införande av 
marknadslagar när det gäller erbjudande och efterfrågan på folkbiblioteket skall ske. Kommer 
det innebär att det är resursstarka, målrationella brukare som har möjlighet att såväl formulera 
som att få sina behov tillfredställda. Detta i sin tur får konsekvenserna att folkbiblioteket blir 
en historisk paradox. Den främsta konsekvensen av detta blir att med en sådan brukarstyrning 
undermineras de etiska huvudprinciperna som folkbibliotekstraditionerna står för det vill säga 
att de skall förvalta ett kulturpolitiskt samt upplysningspolitiskt ansvar definierat av samhället 
(ibid., s. 190). 
 
Sammanfattningsvis menar Vestheim att mellan den målrationella brukaren och 
folkbibliotekarien finns det plikter och ramar som folkbibliotekarien skall genomföra och 
hålla sig inom. Dessa plikter och ramvillkor finns i olika lagtexter och föreskrifter. Det finns 
även tillägg som berör brukarna i ett professionsetiskt ansvar som skall förvaltas. Om 
brukargrupperna fick styra vilka prioriteringar som skall genomföras på biblioteket skulle 
detta förmodligen medföra ett bättre folkbibliotek men Vestheim poängterar att detta inte 
nödvändigtvis blir följden (ibid., s.192). 

3.4 Arbetsuppgifter som består 
Trots alla förändringar som folkbiblioteken har stått och kommer att ställs inför, finns det 
saker som består. Exempelvis har urval, lagring, systematisering och sprida information alltid 
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varit biblioteksarbetets primära innehåll och mål. Varken tid eller miljö har påverkat dessa 
funktioner. Dock har de olika medietyperna haft olika betydelse beroende på vilken tidpunkt 
det hänvisas till (Källgren, 1997, s. 14).  
 
Det är fortfarande tillhandahålla information och förmedla kultur som är den främsta uppgift 
för folkbiblioteken (Stöby-Ingvarsson, 1995, s. 21). Enligt praktikerna finns den traditionella 
bibliotekarierollen fortfarande kvar och det gäller att finna en balans mellan det gamla och det 
nya. Så trots allt nytt så har boken en central roll och något man skall värna om.  
 
Det har naturligtvis funnits varierad svårighetsgrad, när det gäller arbetsuppgifternas 
utförande och tillhandahållandet av material, vilket beror på vilken tid man refererar till. När 
det gäller exempelvis urvalsfrågan såg man förmodligen på detta på ett annat sätt under den 
tid då biblioteket hade möjlighet att täcka stor del av det som kom ut. Däremot var 
katalogisering och nyförvärv betydligt mer tidskrävande arbetsuppgifter eftersom dessa 
gjordes manuellt. Källgren menar att bibliotekarien, oavsett tidsepok, är en 
kunskapsorganisatör, vilket innebär att om man skulle jämföra dåtidens bibliotekarie med 
dagens skulle man finna lika stora likheter som olikheter (Källgren, 1997, s. 14). 
 



20 

4. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för den tidigare forskning som är relevant för studien. Varje enskild 
studie presenteras utförligt under separata underrubriker. Då det finns en uppsjö med studier 
om bibliotek och förändring används de studier som berör folkbibliotek och förändring samt 
de som direkt kan knytas an till studien. Dessa studier förmodas kunna fungera som 
jämförelse och analysmaterial till kommande analys och diskussion. I likhet med föregående 
kapitel bygger upplägget av studierna i detta kapitel på uppsatsens frågeställningar. Det vill 
säga med den genomgripande förändringen först och så vidare. Någon enskild studie 
angående bestående arbetsuppgifter presenteras inte i detta kapitel men återfinns i föregående 
kapitel. 
 
Det har skrivit flera magisteruppsatser som anknyter till uppsatsen ämne. Nedan följer en kort 
presentation av tre av dessa. 
 
I likhet med denna studie har författarna Magdalena Göransson och Annika Jarnbjer i sin 
uppsats Fokus på folkbibliotekarien- ett arbetslivsperspektiv (2001) folkbibliotekariens 
arbetsuppgifter som en central del i sin studie. De har dock valt att studera folkbibliotekariens 
yrkesroll/er, status, kompetens/-er samt image. Syftet med studien är att belysa 
folkbibliotekariens arbetsuppgifter och få en tydligare bild av hur bibliotekariens arbete 
uppfattas. Göransson och Jarnbjer har valt kvalitativ metod i form av litteraturstudier och 
intervjuer med förhoppning att få fram så realistisk och rimlig bild av hur verkligheten ser ut 
relaterat till problemställningen. I resultatet presenteras informanterna; bibliotekarier, 
biblioteksassistenter, kulturpolitiker och användare var för sig med fingerade namn. I 
resultatkapitlet vill författarna visa hur informanterna ser på bibliotekarieyrket för att såväl 
lyfta fram som belysa problematiken inom yrket.  
 
Undersökningens resultat visar att informanterna uppfattar sitt yrke i första hand som 
serviceorienterat. En del hävdar att arbetsuppgifterna förändrats mycket de senaste tio åren 
och att de inte längre är tydliga och klara. Generellt bland informanterna upplevs 
bibliotekarieyrkets status som lågt. Yrkets status kommer dock att öka menar informanterna 
då näringslivet styr marknaden allt mer, likaså höjs statusen om bibliotekarien blir mer av en 
informationssökare. Undersökningen visar också att beträffande kompetensen hos 
bibliotekarier bör de vara allmänbildade.  
 
Många användare vet inte vilken typ av hjälp de kan få av folkbibliotekarierna vilket, enligt 
Göransson och Jarnbjer, kan få till följd att de går miste om såväl värdefull som relevant hjälp 
på biblioteket.  
 
I uppsatsen Bibliotekariens nya arbetsmarknad (2003) av Jenny Lundin och Susanne 
Mandrén är utgångspunkten att författarna vill förstå varför de som har examen i biblioteks- 
och informationsvetenskap idag blir anställda på den arbetsmarknad som inte är den 
traditionella för en bibliotekarie. I likhet med förgående uppsats har dessa författare valt en 
kvalitativ metod, i form av respondentintervjuer. Valet av metod grundar de på att forskarna 
Holme & Solvangs uppfattning, författare till boken Forskningsmetodik: om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, är den metod som innebär minst styrning av dem som medverkar i 
undersökningen. Detta ser uppsatsförfattarna som en positiv inverkan beträffande kvaliteten 
på sin studie. De har valt att intervjua fem arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden som 
samtliga valt att anställa en eller flera bibliotekarier. För att ge en helhetsbild av 
respondenterna presenteras varje intervju för sig. Detta gör det möjligt för författarna att 
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studera de förhållningssätt respondenterna har till de frågeställningar som är intressanta för 
studien. 
 
Resultatet av Lundins och Mandréns undersökning visar att flera faktorer påverkat 
utvecklingen av bibliotekariens nya arbetsmarknad. Bland annat har samhället blivit mer 
informationsinriktat vilket har inneburit att företag specialiserat sig och blivit mer beroende 
av information. Bibliotekariens uppgift blir att såväl bevara som uppdatera den kunskap som 
företagen åstadkommer. Ytterligare en faktor är att bibliotekarien har ett förhållningssätt till 
information som anses eftertraktat. Utbildning ses som en tredje faktor, det är främst 
kompetensen kring informationssökning som avses. Då det inte alltid är en bibliotekarie som 
efterfrågas, utan specifik kompetens ses det inte som en dominerande förklaring. En fjärde 
faktor är att arbetsmarknadens utseende har förändrats. Yrkesrollerna är inte lika definitiva 
som tidigare. Följden av detta blir att det skapas nya karriärvägar och en bredare 
arbetsmarknad för bland annat bibliotekarier. Lundin och Mandrén menar att en mer öppen 
syn från företagare angående nya arbetsgrupper i näringslivet samt egna initiativ har betydelse 
för bibliotekariens arbetsmarknad. De poängterar att attityden gentemot bibliotekarien på den 
privata arbetsmarknaden inte förändrats nämnvärt. Slutligen menar de att detta eventuellt kan 
förändras ju fler bibliotekarier som börjar arbeta inom näringslivet.  
 
I uppsatsen Bibliotekarie på 2000-talet- en studie av bibliotekariens förändrade yrkesroll och 
professionalism (2004) skriven av Annette Carlsson och Sofia Nordell försöker författarna 
specificera bibliotekariens yrkesroll på 2000-talet samt yrkesrollens förändring under de 
senaste tio åren. Syftet är att undersöka om bibliotekarieyrkets utveckling har inneburit 
förändrade förutsättningar för såväl yrket som yrkets professionalism. Studien baseras på 
kvalitativa litteraturstudier, analys av material som berör bibliotekariens yrkesroll samt texter 
från professionsforskning som rör detta ämne.  
 
Resultatet av undersökningen visar att yrkesrollen såväl har utvecklats som förändrats på ett 
flertal sätt det senaste tio åren. Utbildningen har ändrats från att ha varit yrkesutbildning till 
att nu ha blivit akademisk. Biblioteks- och informationsvetenskap som ämne är idag under 
tillväxt. Dagens bibliotekarier har fått ökade karriärmöjligheter. Det har tidigare ansetts svårt 
att ringa in bibliotekariens kunskapsbas men idag finns det på DIK:s initiativ en skriftlig 
definition av bibliotekariens kunskapsbas. Resultatet visar att arbetsmarknaden för 2000-talets 
bibliotekarier är ljus, men poängterar dock att det är viktigt att bibliotekarien personligen ser 
till att marknadsföra sig som arbetskraft. Deras slutsats blir att bibliotekarieyrket går från att 
ha varit en praktisk yrkesutbildning till att nu bli en forskningsinriktad profession, dock är det 
en bit kvar. De menar även att den folkbildande rollen har försvagats och att det istället är 
rollen som pedagog och informationsspecialist som betonas allt mer vilket har medfört att 
rollen som kulturbevarare kommit att försvagats. 
 
Uppsatserna ovan pekar på att folkbiblioteken har och kommer att stå inför förändringar i 
olika stor utsträckning. Vilket förmodligen även denna studie kommer att visa. 
 

4.1 Den nya tekniken och bibliotekarierollen 
Susanna Månsbys, chef för sjukhusbiblioteken i Göteborg, redogör i artikeln ”Den nya 
tekniken och bibliotekarierollen”, publicerad i Svensk biblioteksforskning 1997, för en 
kvalitativ undersökning som behandlar mötet mellan IT-tekniken och bibliotekarierollen. 
Månsbys undersökning bygger på 23 intervjuer med politiker, bibliotekschefer, bibliotekarier 
och assistenter. Intervjuerna är utförda i anslutning till sju folkbibliotek. 



22 

Vi är medvetna om att mycket har kommit att förändras sedan 1997, då studien utfördes. 
Teknologi på bibliotek var då fortfarande relativt nytt. Vi är ändå av den uppfattningen att 
studien är av relevans då flera av de förändringar som nämns troligtvis skulle nämnas av 
informanter idag.  
 
Studien visar att bibliotekarierollen var under förändring redan 1997, trots att IT-tekniken då 
funnits endast en förhållandevis kort tid. Samtliga tillfrågade anser att bibliotekarierollen har 
förändrats. IT-tekniken och en förändrad samhällsstruktur bedöms vara de främsta orsakerna. 
De allra flesta är dock positiva till IT-tekniken. Få är uttalat negativa. IT-tekniken ses som ett 
redskap för att snabbt söka information, vilket förbättrar referensarbetet. Flera menar att IT-
tekniken ger större möjligheter att ge korrekta svar och relevant information. Vissa 
arbetsuppgifter har emellertid försvunnit eller tunnats ut. Flera upplever att de t ex förlorat sin 
auktoritet bland vuxna användare (Månsby, 1997 s. 133, 135). 
 
Studien visar vidare att varken boken eller bibliotekarieyrket är hotat av IT-tekniken. Denna 
är endast ett hjälpmedel i bibliotekariens arbete. Många anser att bibliotekariearbetet blivit 
med serviceinriktat. Man har blivit mer lyhörd för vad användarna vill ha. Rollen som fostrare 
eller ”den som vet bäst” vad användarna ska läsa har nästan helt försvunnit. Inköpspolicyn har 
även den förändrats. Bokinköpen har blivit mer användarstyrda men är å andra sidan till en 
del inte längre lika kvalitetsinriktade (ibid., s. 135 ). 
 
De flesta ser IT-tekniken som ett spännande arbetsredskap, lätt att ta till sig. Internet ökar 
möjligheterna för bibliotekarierna att snabbare och enklare söka information och ge 
användarna korrekta svar. IT-tekniken ses som ett bra hjälpmedel, men man önskar mer 
övning på att söka på Internet. Eftersom IT-tekniken tillfört kvalificerade 
informationsuppgifter, ställs det större krav på kompetens och kompetensutveckling än 
tidigare arbetssätt, vilket kräver fortlöpande utbildning (ibid., s. 134). 
 
En del av de tillfrågade menar att bibliotekarierna inte har kompetens att ta till sig den nya 
tekniken tillräckligt bra, för att de skall kunna leva upp till användarnas krav på informations- 
förmedling och service. Dessa ser helst att bibliotekarierna blir kvar i rollen som 
litteraturförmedlare och att specialister övertar det tekniska arbetet (ibid., s. 135f). 
 
Studien ovan visar att tekniken har och har haft stor inverkan på bibliotekarierollen. Något 
som förmodligen även har påverkat de bibliotekarier som deltar i denna undersökning. 
 

4.2 Bibliotekarien och Internet 
I sin studie The Public Library in Transition. Some Internet Experiences by Librarians in 
Southern California (1998), studerar Ulla Arvidsson, forskare i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Göteborgs universitet, folkbibliotekariers upplevelse av 
introduceringen av Internet på folkbibliotek i södra Kalifornien, USA (Arvidsson, 1998, s. 
32). 
 
Folkbiblioteken befinner sig mer än tidigare i fokus i samhället. En av orsakerna till detta 
stora intresse är den tekniska utvecklingen, vilken medfört stora förändringar för biblioteken. 
De nya möjligheterna som den nya tekniken tillåter bland annat beträffande lagring av 
information har bidragit till att blickarna nu riktas mot folkbiblioteken både från allmänheten 
som forskarna. Dock är det inte enbart positiva följder med den nya tekniken (ibid., s. 27f). 
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Med sin studie vill Arvidsson även öka förståelsen om ny teknologi i synnerhet dessa som kan 
relateras till Internet. Hon gör även ett försök att klargöra en del konsekvenser som 
folkbibliotekets nya roll får i informationssamhället. Frågeställningar som ställts till 
bibliotekarierna är bland annat: 
 

• Hur lär sig bibliotekarierna att använda Internet? 
• Vilka fördelar/nackdelar erbjuder Internet biblioteket? 
• Hur har arbetsmönstret förändrats för bibliotekarierna när Internet har introducerats på 

biblioteket? 
• Vilken slags rädsla, ifall det finns någon, upplever bibliotekarien när Internet 

introduceras på biblioteket? 
• Hur kan bibliotekariers upplevelser i ett tidigt stadium av introduceringen av Internet 

på folkbibliotek bidra till förbättring av den framtida rollen för bibliotekarien? (ibid., 
s. 33). 

 
I ett bakgrundsavsnitt presenterar Arvidsson tidigare forskning som rör användandet av 
Internet på bibliotek. Där presenteras bland annat ett utdrag från en IFLA-konferens4. Där en 
av deltagarna drar följande slutsats: 
 

If we do not promote the public library as a key player in the networked information 
game, others will take over and maximum commity benefit may not be achieved. The 
technology exists to start these developments and by having a vision of possibilities 
which look ahead two decades rather than two weeks, we can succeed (Ibid., s. 29). 

 
Arvidsson hänvisar i sin studie till Watzlawick som diskuterar förändring utifrån första och 
andra ordningen. Den första innebär förändring inom organisationen. Det rör sig då om 
variationer, sådana som kan förutses, då de bygger på tidigare skeden. Förändring av andra 
ordningen karaktäriseras däremot av att grunden i organisationen bryts (ibid., s. 32). Dessa 
förändringar presenteras lite mer utförligt i teorikapitlet (min anm.). 
 
Arvidsson hänvisar till Tuula Haavisto (1996) som i sin artikel A helping of Democracy? 
Telematics, Democracy and Libraries om demokrati och bibliotek, betonar att såväl bibliotek 
som bibliotekarier fortfarande spelar en viktig roll i vårt samhälle. Inte minst på tanke på den 
enorma mängd information som finns att tillgå på Internet av varierande karaktär. 
Bibliotekarien måste även hjälpa till och organisera och strukturera informationen som tas 
fram (ibid., s.29). 
 
Arvidsson nämner även tre nationella undersökningar som genomförts i USA, på mitten av 
1990-talet, som har haft stor betydelse när det gäller bibliotek och Internet. I dessa presenteras 
mycket information om Internets roll i USA:s folkbibliotek. I undersökningarna redovisas 
information rörande kostnader, olika slags kontakter och dess snabbhet, distribution av 
Internet på folkbibliotek över hela nationen. Vad som dock inte presenteras är hur 
bibliotekarierna upplever Internets intåg på biblioteket och hur detta i sin tur påverkat deras 
sätt att utföra sina arbetsuppgifter (ibid., s. 30). 
 

                                                 
4 IFLA (Internationella Federation of Library Associations and Institutions). En internationell biblioteksförening 
grundad 1927, vars syfte är att främja internationellt biblioteksarbete på bästa sätt. Och dessutom fungera som 
forum för debatter och genomföra internationella överenskommelser. 
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I sin studie har Arvidsson använt relativt få personer. Det är 10 bibliotek som deltar, dessa har 
valts efter samhällets storlek samt befolkningsstrukturen i samhället. Samtliga av de 24 
bibliotekarierna som valdes ut till studien hade någon form av personlig erfarenhet av 
introduceringen av Internet på folkbibliotek (ibid., s. 34f). 
 
Bibliotekarierna studien har varierande bakgrund när det gäller användandet av Internet så 
även deras attityder generellt angående Internet. Majoriteten av de deltagande bibliotekarierna 
har deltagit i kurser i Internet. Merparten av biblioteken har schemalagd tid för personalen att 
ägna sig åt att lära sig Internet, medan andra bibliotek uppmuntrar sin personal att lära sig att 
hantera Internet när möjlighet ges, exempelvis när de inte arbetar i informationsdisken (ibid., 
s. 38f). 
 
Arvidsson har utöver intervjuerna tagit del av dokument rörande policyn angående allmänt 
Internetanvändande. Det som dominerar i dessa dokument är möjligheterna det innebär för 
biblioteken när Internet introduceras. Exempelvis tillhandahållandet av information som inte 
finns tillgänglig inom bibliotekets väggar. En nackdel som framkommer är att biblioteken 
vare sig kan ha överblick eller kontroll över den enorma mängd information som finns på 
Internet. Informationens trovärdighet eller exakthet överlämnas till användaren att bedöma 
(ibid., s. 35).  
 
Resultatet av de intervjuer som genomförts med bibliotekarierna visar att motivationen att 
introducera Internet på folkbibliotek kommer från ett flertal håll. Svaren på frågan fördelades 
följande: 
 

• 12 bibliotekarier ansåg att det var bibliotekets administration som motiverade 
introduceringen av Internet 

• 5 bibliotekarier menade att både individuella och samhällsintressen var motiveringen 
• 4 bibliotekarier ansåg att det var statliga initiativ som var den motiverande 
 

De resterande tre var av den uppfattningen att det var en kombination av de ovan nämna 
faktorerna. Av detta resultat kan det konstateras att det är bibliotekets administration som är 
den mest vanliga motiveringen att introducera Internet på bibliotek (ibid., s. 36). 
 
På grund av den snabba spridningen av Internet i samhället är det oundvikligt att biblioteket 
inte påverkas av detta. Hur Internet används bland bibliotekarierna varierar enligt studien. Av 
e-posthantering, diskussionsgrupper, bibliografiskt utnyttjande, www-sessioner, (det vill säga 
besök på olika hemsidor, min tolkning) är det enligt Arvidsson utan tvekan det sistnämnda 
som är den tjänst som används mest och oftast, e-posthanteringen kommer på andra plats 
(ibid., s. 38). 
 
En anledning till att bibliotekariernas är ivriga att lära sig att hantera de nya verktygen som 
introduceras på biblioteken då framför allt Internet beror på att de känner sig hotade av 
användarens kunskaper och färdigheter. Istället för att bli överflödiga vill bibliotekarierna bli 
den huvudsakliga kontaktytan vad gäller Internet (ibid., s. 40). 
 
Att introducera Internet på bibliotek innebär både för- och nackdelar. De svar som framkom i 
studien rörande fördelar kan delas in i tre grupper. En av dessa handlar om den information 
som går att finna på Internet, den andra gruppen rör fördelarna för biblioteken då med tanke 
på var dess position finns i samhället och slutligen den sista gruppen vilket handlar om 
kommunikation. En stor fördel med Internet är möjligheten att finna information som inte kan 
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återfinnas bland bibliotekets egen samling, vilket är extra viktigt för de mindre biblioteken. 
Att Internet är så viktigt för biblioteken beror bland annat på att det finns ett ökande krav på 
informationsservice på folkbibliotek. Det handlar då inte endast om krav på exempelvis större 
mängd referensfrågor utan även om frågor som finns på högre nivå. Ytterligare en fördel som 
Internet medfört är att de små biblioteken och även andra små branscher kan erbjuda snabba 
svar. Bibliotekarierna i studien känner på sig att invånarna i samhället har förväntningar att 
biblioteket skall vara en primär källa vad gäller information (ibid., s. 41). 
 
Internet har även inneburit fördelar för personalen sinsemellan. Att rådfråga med kollegor har 
alltid setts som ett effektivt och säkert kort vid svårare referensfrågor. Att använda telefonen 
har även detta varit ett vanligt sätt. Att skicka e-post vid svårare referensfrågor har även detta 
ansetts effektivt. En av de tre vanligaste nackdelarna beträffande Internet som nämns är det 
kaotiska tillståndet som råder gällande dess innehåll. Vilket innebär att det kan ta tid vid en 
sökning efter något specifikt (ibid., s. 42). Exempel som ges är att ena dagen kan man finna en 
specifik information för att sedan dagen efter upptäcka att den ser annorlunda ut eller det 
värsta scenariot att den är helt borta. Vilket får till följd att bibliotekarier helt avstår från att 
använda Internet. Att kunna lita på att informationen på Internet är korrekt och pålitlig är 
något som oroar bibliotekarierna i studien. De är vana vid att kunna lita på särskilda författare 
och förlag (ibid., s. 43). 
 
Med utgångspunkt i det som nämns om Internet och dess nackdelar är det inte svårt att inse att 
Internet i en del situationer kan ställa till problem för bibliotekarien. Det ligger i 
bibliotekariens intresse att strukturera, organisera, använda index och katalogisering. Det blir 
då ett stort hopp mellan denna traditionella och förutsebara välkända miljön och den som 
Internet finns i som ständigt växer. Internet påverkar även bibliotekarierna i deras sätt att 
utföra sina arbetsuppgifter. Majoriteten av bibliotekarierna menar att de har upplevt enorma 
förändringar vad gäller utförandet av sina arbetsuppgifter i och med introduceringen av 
Internet. 18 bibliotekarier nämnde nytillkomna arbetsuppgifter, däribland att de skulle vara 
instruktörer och instruera kollegor i nyttjandet av Internet. Även nya arbetstitlar har uppstått. 
Exempel på detta är on-line service specialister, databasutvecklare, Internet koordinatorer, 
webbmaster etc. (ibid., s. 43). 
 
Något som framgår tydligt i Arvidsson studie är att det är många som anser att deras uppgifter 
är desamma men att de dock utförs på annorlunda sätt. Nu utförs arbetsuppgifterna med hjälp 
av datorer och allt fler av bibliotekariens arbetsuppgifter utförs på datorn. Med andra ord är 
arbetsuppgifter desamma men utförs med nya verktyg. I och med Internets introducering finns 
en rädsla bland bibliotekarierna att det skall bli överflödiga samt frågor rörande privat – och 
säkerhetsinformation på Internet. Att det har uppstått ett beroende bland bibliotekarierna 
angående datorn har medfört att bibliotekarierna i studien blivit nervösa och spända och en 
känsla av obehag då systemet varit nere. Detta då de inte har haft möjlighet att tillfredsställa 
användarens behov då det mesta finns tillgängligt via datorn på ett eller annat sätt (ibid., s. 
44). 
 
Slutsatsen som Arvidsson kan dra genom denna studie är att bibliotekarierna har positiv 
attityd till Internet. Det poängteras tydligt i studiens resultat att kurser, både formell och 
informell träning och tid avsatt för att praktisera Internet är alla nyckelfaktorer vid effektivt 
utnyttjandet av Internet. Det framgår även i studien att det är av stor vikt att bibliotekarierna 
får tillfälle att öva mycket praktiskt när det gäller att lära sig hantera Internet. Dessutom är 
fortsatt träning av stor vikt för att bibliotekarierna skall ha en chans att följa med i den snabba 
utvecklingen som Internet medför. Innan Internet fanns som hjälpmedel på biblioteken var det 
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endast den information som det gick att finna i böckerna och tidskrifter som fanns att erbjuda. 
Då dessa källor ofta innehåller föråldrad information uppstår det lätt en frustration bland 
bibliotekarierna, något som i och med Internet nu har bytts ut till lättnad då man nu kan 
erbjuda ”färsk” information (ibid., s. 52). 
 
Bibliotekariernas arbetsmetoder har förändrats i och med introduceringen av Internet. Enligt 
Watzlawick som Arvidsson hänvisar till handlar det om en förändring av första ordningen. 
Detta kan konstateras då många av bibliotekarierna i studien anser att de utför samma 
uppgifter i biblioteket skillnaden ligger i hur dessa utförs, vilket nu ser annorlunda ut. 
Majoriteten av bibliotekarierna anser att deras arbetsuppgifter är ganska så mycket sig lika 
dock har deras arbetstitlar förändrats. Nu finns det exempelvis webbmasters. Enligt 
Arvidssons uppfattning lär det dröja innan den nya tekniken kommer orsaka förändring av 
andra ordningen, det vill säga en brytning av det som är grunden i organisationen. De 
intervjuade bibliotekarierna erkänner att det har uppstått ett beroende angående den service 
som Internet erbjuder. Trots att det finns negativa känslor angående Internet betonar 
bibliotekarierna att det vore olyckligt om den stora mängd information som är av bra kvalitet 
skulle försvinna på grund av all information som är av sämre kvalitet. Speciellt skulle de vara 
olyckligt för dem som använder biblioteket (ibid., s. 52). 
 
Vilka är då förväntningarna om Internet? Majoriteten av deltagarna i studien förväntar sig att 
Internet kommer att medföra att folkbiblioteken till dess natur gradvis kommer att förändras. 
Arvidsson menar att det finns tecken på att det sker ett distinkt steg i riktningen av en 
förändring av andra ordningen. Det finns en medvetenhet bland bibliotekarierna att 
folkbibliotekets sätt att tillhandahålla information samt erbjudandet av kulturella aktiviteter 
kommer förändras. Samtidigt som detta sker kommer strukturen av organisationen samt dess 
mål förändras (ibid., s.52). 
 
Arvidssons studie visar att Internet spelar en såväl stor som central roll i bibliotekens vardag 
och således för bibliotekarien och dennes arbetsuppgifter. Detta kommer med största 
sannolikhet stämma överens med svaren från informanterna i denna undersökning. Detta då 
Internet och dess påverkan på bibliotekssektorn kan anses som oundviklig vare sig det rör 
svenska eller amerikanska förhållanden. 

4.3 Folkbiblioteken och den digitala framtiden 
I sin studie Folkbibliotekets rolle i en digital framtid (2001) behandlar Ragnar Audunson 
folkbiblioteket och dess roll i framtiden. Syftet med studien är att finna hur bilden av 
folkbiblioteket skiljer sig beroende på vem som tillfrågas. I studien har han valt ut tre grupper: 
bibliotekarier, politiker samt medborgare i samhället och ställt frågan; vilken roll de tycker att 
biblioteket dels har men även bör ha. Målsättningen är att få reda på vilka förväntningar som 
finns kring folkbiblioteket som institution. I studien framkommer det att det inte längre finns 
en självklarhet vad biblioteket skall ha för roll i samhället (Audunson 2001, s. 206). 
 
Informations- och kommunikationsteknologin innebär en enorm förändring i såväl samhället 
som biblioteket. I och med att det tillkommer nya medier, innebär detta att det då finns andra 
alternativ till det tryckta materialet. Vilket medför att dokumentbegreppet i sig behövs 
omvärderas. Detta med anledning av att det numera finns flera olika typer av dokument. 
Internet gör det möjligt för människor att få tillgång till information som biblioteken inte kan 
erbjuda. Vilket kan ses som en av de positiva effekterna av Internets intåg på biblioteken. 
Audunson ställer sig frågan om biblioteken och bibliotekarien behövs (ibid., s. 207). 
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Studiens resultat redovisas i ett flertal modeller där olika ”idealtyper” över vilken roll och 
funktion biblioteken har presenteras. I studie är bilden av utbildningsbiblioteket den som är 
starkast. I denna bild ingår det bland annat serva elever och studenter i olika sammanhang 
som berör utbildning, men även personer som är inblandade i det livslånga lärandet. Detta är 
ett exempel på att biblioteket som verktyg verkligen har stor betydelse för utbildning på olika 
sätt. En annan bild handlar om folkbiblioteket som en förmedlare av värdekulturer. Denna 
innefattar demokrati, att sprida bildning, fritid samt fungera som en social mötesplats (ibid., s. 
213ff).  
 
Den tredje bilden är den som handlar om folkbiblioteket som en komplex institution. Här ses 
folkbiblioteket som en övergripande sektor, i studien framgår det att det vanligaste svaret att 
biblioteket inte ligger närmre ett visst område än något annat. Utan samtliga tjänsteområden 
berörs. Den fjärde och sista bilden berör ämnet efterfrågan och kvalitetsstyrning. Enligt 
Audunson har kravet på efterfrågan kommit att bli en enorm trend i samhället och i princip 
inkluderas samtliga offentliga organisationer. Vidare menar han att det finns en svårighet att 
föra argument emot avgifter om man har valt att det skall vara efterfrågestyrt. 
 
Audunsons slutsatser visar bland annat att folkbiblioteket trots det IKT- baserade samhället 
behövs. Samtidigt som bibliotekarierna kommer att behövas som kulturförmedlare samt 
fungera som en person som navigerar i det enorma informationsflödet (ibid., s. 218-222).  
 
I studien ovan diskuteras förväntningar på folkbiblioteket och dess roll i framtiden. 
Förväntningar är som bekant en del i denna studie med anledning av detta används denna 
studie. Audunson behandlar bland annat medborgarens förväntningar på folkbiblioteken, 
vilket stämmer överens med denna undersökning. Då undersökningen behandlar 
förväntningar och krav från användaren det vill säga medborgaren. 
 

4.4 Bibliotek i informationsåldern 
I sin bok Libraries in the Information Age: An Introduction and Career Exploration (2002) 
redogör Denise K. Fourie och David R. Dowell för hur biblioteken påverkats av 
informationssamhället där Internet är i särskilt fokus. Syftet med boken är att visa de 
förändringar som skett i bibliotekariens profession sedan teknikens intåg på biblioteken.  
 
Författarna hävdar att den förändring som skett på biblioteken är revolutionerande. Dagens 
bibliotekarie går inte att jämföra med gårdagens då bibliotekarierna inte har sedan Gutenberg 
lät trycka bibeln på 1400-talet varit med om en sådan dramatisk förändring som 
Internetrevolutionen medfört på 1990-talet. Alla aspekter av bibliotekariens arbete påverkas, 
från dagliga personalbehov till servicen till användarna. Idag handlar arbetet bland annat om 
att ha datorkunskap och kunskaper om hur man undervisar. Även utformningen av 
bibliotekens hjälpmedel har genomgått förändringar då man anpassat sig till användningen av 
datorer och Internet. Författarna menar att behovet av bibliotekarier som kan handskas med 
detta kommer att öka (ibid., s. 251-254). 
 
Internets påverkan på bibliotekarierna har medfört en grundläggande förändring. 
Förvärvsuppgifterna har effektiviserats genom att beställningar kan göras via Internet från 
försäljare och bokutgivare som har sina hemsidor på nätet. Internet erbjuder också 
mötesplatser för bibliotekarier världen över där bibliotekarier kan ha kontakt med varandra 
via e-post vid exempelvis problemlösningar och informationsutbyte (ibid., s. 254). 
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Flera enformiga rutiner har försvunnit och datorn har övertagit flera tidigare arbetsuppgifter 
vilket innebär att arbetsuppgifterna blivit mindre slentrianmässiga och bibliotekarierna har 
kommit att bli mer beroende av att kunna hantera datorer. De fördelar som datoriseringen 
medfört för användarna är att de numera själva, med datorns hjälp, kan se om en bok finns 
inne och när den skall lämnas tillbaka. I boken presenteras nackdelar med Internet, vilka 
bland annat är att samhällsgrupper som låginkomsttagare och äldre blir förbisedda då 
utgivarna av information antar att alla har tillgång till dator. Biblioteket som 
informationsförmedlare skall kunna bistå med datorer till de grupper i samhället som inte kan 
ta del av tillgänglig information. Ytterligare en nackdel med Internet är att informationssökare 
ser Internet som en källa. Många är ovetandes om att det finns referensböcker, CD-ROM eller 
andra källor att söka i och överger därmed sökverktyg som kanske är bättre lämpade för deras 
uppgift (ibid., s. 258). 
 
Bibliotekarien som undervisare kommer att bli en allt vanligare roll. Bibliotekarien skall 
kunna visa användarna hur datorer, Internet och e-post används, liksom hur man skiljer 
mellan pålitliga och mindre pålitliga informationskällor. Även datorkunskap, tålamod och 
möjlighet att kunna lösa problem är ett måste för bibliotekarien på 2000-talet (ibid., s. 255f). 
 
Pågående förändring är något som förknippas med dagens bibliotek. För bibliotekarierna som 
välkomnar den pågående introduktionen av nya tjänster, produkter och den allt större 
mängden av information blir det både en inspiration och en utmaning. Den elektroniska 
informationseran har påverkat biblioteken och löftet om snabb information har blivit till en 
verklighet (2002, förordet). 
 
Ett bibliotek definieras inte längre genom storleken på den fysiska boksamlingen, biblioteken 
definieras snarare genom mängden information. Tillsammans med den elektroniska 
spridningen och åtkomsten av information har biblioteken fått omdefiniera sin roll. Fourie och 
Dowell frågar sig om den tryckta boken kommer att bli föråldrad och om den fysiska 
biblioteksbyggnaden kommer att behövas. Datorkunskaper är lika nödvändiga som kunskapen 
om böcker. Det mest väsentliga är att bibliotekarien kan använda datorn som ett verktyg till 
att göra information tillgängligt för användarna och kunna hjälpa användarna att finna 
information (Fourie & Dowell, 2002, s. 1). 
 
I likhet med Arvidssons studie står även Internet i centrum för Fourie och Dowells studie. Här 
presenteras bland annat förändringar som påverkat bibliotekariens sätt att utföra sina 
arbetsuppgifter. Liknande förändringar har troligtvis även skett och påverkat de bibliotekarier 
som deltagit i denna studie. Med anledning av detta är det intressant att använda denna studie 
i kommande analys. 
 

4.5 Förändringsprocessen i tre bibliotek en komparativ studie 
I avhandlingen Changes process in public libraries. A compartive project within an 
institutionalist perspectiv (1996) sammanfattar Ragnar Audunson den internationella 
biblioteksforskning där fokuseringen har legat på förändring och utveckling. 
 
Det är främst två övergripande problemområden som Audunson valt att behandla. Dels 
relationen mellan olika organisatoriska egenskaper och aspekter som exempelvis ges; 
bibliotekets storlek, komplexitet, centralisering. Dels enskilda faktorer eller drivkrafter som är 
med och bidrar till förändringar inom vissa biblioteksområden exempel på detta är 
informationsteknologin. Audunson har i sin avhandling valt att koncentrera sig på 
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folkbibliotek. Syftet med avhandlingen är såldes att studera ”hur folkbibliotek möter och 
hanterar förändring och modernisering. Detta har genomförts genom en jämförelse mellan ett 
norskt-, ett svenskt och ett ungerskt bibliotek (Audunson, 1996, s. 10). 
 
Beträffande tidigare forskning kring förändringsprocesser i bibliotek menar Audunson att 
detta har blivit ett viktigt forskningsområde inom socialvetenskapen generellt men framför allt 
när det rör organisationssociologi. Enligt Audunson kan det i en viss omfattning rimligtvis 
sägas att forskningen som gjorts i detta ämne kan utmärkas av specifika kännetecken: 
 

• Fokuseringen har legat på den stora frågan angående förhållandet mellan 
organisatoriska kännetecken av bibliotek exempelvis storlek, komplexitet, 
centralisering och anpassning till förändring 

• Majoriteten av forskningen har valt att fokusera antingen på en specifik eller också 
några typer av förändring. Den förändring som dominerat är dock den nya teknologin 
(ibid., s. 16). 

 
Resultatet i de olika biblioteksstudierna är till viss del motsägande. En av olikheterna rör 
slutsatsen om vilken effekt bibliotekets storlek har. Dock anses den stora begränsningen av 
det som nämnts tidigare vad gäller tidigare forskning gälla just begränsning. Den miljö som 
biblioteken verkar i finns inte med vilket Audunson anser är en allvarlig begränsning (ibid., s. 
17). 
 
Den grundläggande idén bakom folkbiblioteket och dess utveckling genom detta århundrade 
(1900-talet, min anm.) summeras i en mening: 

Promoting equal access to knowledge and culture by putting books and other 
kinds of documents at the free disposal of the public, there by furthering values 
like meaning, participation in society, access to education and the cultural 
heritage regardless of economics means and social status and in the end a 
widening of democracy (ibid., s. 10). 

 
Det är kvaliteten på dokumenten som avgör vad som skall finnas i folkbiblioteket, inte vad 
som krävs skall finns där. Dock poängteras det att folkbiblioteket är lika mycket till för 
underhållning som ett centrum för både kunskap och kultur. Den centrala ideologin genom 
hela 1900-talet har varit att det skall vara gratis (ibid., s. 10). 
 
I jämförelse med andra mer allmänna organisationer finns det särskilda karaktäristiska drag 
hos folkbiblioteken vilka enligt Audunson är viktiga att nämna när det gäller analys av 
folkbiblioteket framför allt när det rör förändring: 
 

• Folkbiblioteken består till största del av en professionell grupp, det vill säga 
bibliotekarierna. 

• Vid ett bibliotek sker det ingen konkret leverering av produkter, service eller 
lösningar. Det ges dock ett exempel på vad de gör: 

o Bibliotekarien lånar ut samma volym. av en poesibok dock till tre olika 
personer: en skriver en uppsats, en befinner sig i en svår livssituation och söker 
tröst och den sista söker fraser till ett kärleksbrev. När man tittar i statistiken 
kommer dessa tillfällen räknas som tre enheter men av samma service. Vad har 
egentligen producerats? Den så kallade ”slutprodukten” skulle kanske 
benämnas som betydelse/innebörd. Med andra ord vilken betydelse har dessa 
tjänster för dessa personer med olika livssituationer. 
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• Bibliotekarien kan inte identifieras med att lösa problem exempelvis; bota hjärtsjuka, 

ge arbetslösa arbeten etc. Biblioteken levererar en innebörd. Audunson utgår från 
hypotesen att hos folkbiblioteken finns ett starkt engagemang till ideologiska värden 
(ibid., s. 11). 

 
Den traditionella kärnan i folkbibliotekariebefattningen står nu (1996) inför en utmaning. 
Hela den allmänna sektorn karaktäriseras av upprördhet och utmaningar mot de traditionella 
sätten att utföra uppgifterna. Det poängteras dock att de frågor som bibliotekarierna ställs 
inför är mer grundläggande än vad andra organisationer som är drivna av staten och/eller av 
lokala auktoriteter. 

Audunsons tema för denna avhandling kan formuleras på följande sätt:  

How do organizations beloning to a common organizational and professional field – 
the field of public librarianship- with a common professional platform which unfolds 
itself within different cultural and political contexts, behave when important pillars in 
this common platform are challenged and might have to be changed? (ibid., s. 12).  

I sin jämförelse bland de tre biblioteksorganisationerna har han valt tre som representerar tre 
nivåer angående oro. Biblioteket i Ungern/Budapest är enligt Audunson i stort sett ett 
laboratorium av förändring. Den politiska miljön när det gäller biblioteket struktureras om 
helt. Oron i Sverige/Göteborg är inte lika stor som i Ungern men dock högre än den som 
återfinns i Oslo/Norge (ibid., s. 12). 
 
Folkbiblioteken ställs inför flera viktiga förändringsfaktorer. Ny teknologi är naturligtvis en 
stor faktor som de måste hantera. En annan faktor är anpassning till den minskade budgeten. 
De krav som ställs på biblioteken kan inte längre tillfredsställas genom expansion. Nu handlar 
det istället om att ändra prioriteringarna samtidigt som varje enskild krona skall användas på 
ett så bra sätt som möjligt i biblioteksservicen. En tredje faktor som påverkar folkbiblioteken 
är de viktiga politiska förändringarna som ägt rum. Det är inte en självklarhet att 
folkbibliotekens service skall produceras utan kostnad av staten eller de lokala myndigheterna 
(ibid., s. 13). 
 
En fjärde faktor gällande förändring som folkbiblioteken ställs inför är att såväl rollen som 
användningen av information förändras. Kort sagt: ”Instrumentell målinriktade och på så sätt 
starkt specificerad informationsanvändning ökar relativt jämfört med den generella och 
utformningen av informationsanvändning”(ibid., s. 14). Vad gäller folkbiblioteken menar 
Audunson att dessa är skapade för den sistnämnda informations typ. Det poängteras dock att 
kunskapen att hantera dessa faktorer som påverkar förändring är inte unikt för folkbiblioteken. 
Majoriteten av de allmänna serviceinrättningarna, vare sig det rör sig om hälsa, utbildning, 
dessa ställs inför liknande situationer. Audunson hävdar dock att dessa institutioner möter 
förändringen ur en annorlunda historiskt-, yrkes-, och organisatorisk sammanhang (ibid., s. 
14). 
 
Enligt Audunson finns det tre olika ansatser som är lämpliga när det gäller analys av 
biblioteksförändring. Den instrumentella analysen, utgår från behovet av en förbättring och 
effektivisering av att uppfylla mål som finns uttryckt i formella organisationsplaner och 
måldokument. Den andra är den cybernetiska ansatsen. Utgångspunkten är här en 
processorienterad systemmodell. Enligt detta perspektiv är organisationen en organisation 
som från sin miljö tar emot information i form av bidrag. Denna information genomgår en 
process och en omvandling för att sedan skickas vidare ut i den miljö som den kom ifrån. 
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Sedan mottar organisationen information i form av feeedback på den information som de fört 
vidare, de anpassar och förändrar för att etablera jämvikt. Den tredje ansatsen som anses mest 
lämplig är den institutionella. Utifrån detta perspektiv är utgångspunkten att organisationen är 
en bärare av mening som har strukturer, regler, normer samt roller. Förändringen sker här i en 
komplex, social process detta i sin tur sker mellan och inom olika sociala nivåer och aktörer. 
Audunson menar att det är särskilt intressant med den sociala process som utgår från den som 
finns inbäddad i bibliotekens rutiner, normer, symboler, självuppfattningar och roller (ibid., s. 
18f, 26). 
 
I det område som folkbiblioteksbefattningen återfinns, har planering enligt en 
marknadsorientera modell medfört att det har uppstått två specifika linjer vad gäller reformer: 
 

1. Det traditionella folkbiblioteket har inriktat sin service mot en ”allmänhet” där 
behoven mer eller mindre är identiska. Audunson menar att samtliga människor 
behöver läsa Dostojevskij eller för att öka sin kunskap i filosofi, historia eller politik 
etc. Naturligtvis finns det olika behov beroende ålder, fysiska handikapp samt att det 
har gjorts prioriteringar gällande de olika grupperna av besökare/användare. Målet har 
dock enligt Audunson varit att alla skall ledas in till samma värld av kunskap och 
kultur (ibid., s. 49). 

 
2. Marknadsorienteringen skiljer sig dock från den traditionella bilden. Här rör det som 

delar enligt specifika krav och behov. Vidare anses lärare, hemmafruar, anställda i den 
lokala regeringen, pensionärer etc. samtliga ha unika och specifika informationsbehov 
som beror på den situation de befinner sig i. Att skräddarsy informationsservice som 
riktar sig till unika behov och krav av en eller flera marknadsdelar är enligt Audunson 
exempel på reformer som har introducerats av flera bibliotek för att på så sätt anpassa 
sig till ett marknadsorienterat tänkesätt (ibid., s. 49f). 

 
Båda linjerna av reformer är problematiska om man ser dessa i relation till de värderingar som 
finns inom området. Båda kolliderar med det traditionella politiska legitimeringen, enligt vad 
folkbibliotek skall främja om angående värderingar i samhället, resultat från politiska samtal 
samt politiska beslut (ibid., s.50). 
 
Resultatet av den teknologiska utvecklingen innebär att bibliotekets kostnadsstruktur 
förändras. Om ett bibliotek väljer att de tryckta bibliografierna och encyklopedierna istället 
skall vara tillgängliga via elektroniska databaser blir kostnaderna annorlunda. Den 
teknologiska utvecklingen innebär att såväl mängden som variationen av relevant media ökar. 
Inom sjukvården innebär varje teknologisk innovation att kraven ökar samtidigt som det sker 
påtryckningar vad gäller budgeten. När Audunson redogör för detta gör han en jämförelse 
med sjukvårdssektorn: Idag kräver människor transplantationer eller andra extremt dyra 
behandlingar något som inte var möjligt för några år sedan men acceptansen att det inte gick 
att bota. Detta gäller även biblioteken, dock i mindre skala. Användarna nöjer sig inte bara 
med böcker och annat tryckt material. Nu kräver de även video och mjukvara etc. eller 
bibliotekarien kräver detta för detta skall integreras och för att undvika att inte bli uppdaterad. 
Budgeten är dock oförändrad (ibid., s. 50). 
 
Hur skall bibliotekarien hantera denna situation? Audunson ställer ett antal frågor rörande 
denna situation; Skall de begränsa sig från nya medier, för att bevara principerna av att inte ta 
betalt, med på följden att riskera att bli betraktade som gammalmodiga och irrelevanta? Skall 
man lämna sina principer och finansiera nya medier genom betalning? Utvecklingen som 
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presenteras här ovan, sätter de traditionella pelarna rörande folkbiblioteksbefattningen på spel. 
Vidare kan man enligt Audunson introducera åtgärder för att undvika dem ett tag, detta 
genom exempelvis lagregleringar. Både i Oslo och Budapest bibliotekslagar skriver att 
bibliotekets service skall vara gratis. I Sverige har man regelringar vad gäller copyright. I 
Budapest har man sedan flera år tillbaka introducerat avgift på uthyrning av video trots vad 
som står i bibliotekslagen (ibid., s. 50). 
 
Såväl automatisering som ny teknologi är en enormt kraftfull förändringsfaktor som enligt 
Audunson påverkar merparten av biblioteksarbetet detta inkluderar då både organisering och 
planering. För att slutligen summera förändringar som presenteras och diskuteras ovan väcker 
detta menar Audunson frågor som rör den sociala rollen av folkbiblioteket. De stora 
tvistefrågorna blir då: 

 
• Skall bibliotek hålla fast vid den traditionella politiska legitimiteten baserat på 

främjandet, upplysningen, insikten och gratis och lika tillgång till de källorna av 
kultur, kunskap och information eller skall de basera sin legitimitet på levering av 
service enligt marknadens krav? 

• Till vilken grad kan folkbibliotek anpassa sig till förändringsnormer i deras miljö och 
ändå övervaka som folkbibliotek? Vad skall vara balansen mellan anpassning och att 
gå med på förändringskravens impulser och sträva att försvara etablerade normer och 
standarder? (ibid., s. 51f). 

 
Som nämns ovan förutsatt att budgeterande resurser och begränsade, är bibliotekarien tvingad 
att göra prioriteringar mellan värderingar som de håller fast vid (ibid., s. 52f ). 
 
I sin studie behandlar Audunson förändringsprocessen och vilka faktorer och drivkrafter som 
påverkar denna process. Denna studie kan fungera som ett analysverktyg då det förmodas 
vara flera förändringar som påverkat biblioteket och bibliotekariens arbetsuppgifter. Dock 
finns det förmodligen en som är mer genomgripande än någon annan. I Audunsons studie är 
det den nya teknologin. Vilken det är i denna undersökning återstår att se. 
 

4.6 Användaren i centrum 
I början av 1990-talet publicerades ett flertal studie som behandlar utvecklings- och 
förändringsprojekt vid folkbibliotek där inriktningen var användarperspektivet. Nedan följer 
en presentation av två av dessa studier; Kampenprojektet. GÖK-projektet,  
 

4.6.1 Kampenprojektet 
Kampenprojektet startades våren 1989. Projektets uppgift vara att skapa förändringar inom 
folkbibliotekets verksamhet. Syftet med projektet vara att undersöka om fortlöpande 
förändringsarbete vara det rätta tillvägagångssättet när det gällde utveckling av 
folkbibliotekens sätt att förmedla sina tjänster. Från början var det tänkt att projektet endast 
skulle beröra barn och ungdom något som så småningom kom att ändras till samtliga 
biblioteksbesökare (ibid., s. 6f). 
 
Ett av projektets grundpelare var ett antal seminarier där syftet var att inspirera deltagarna, 
men även ett tillfälle att dela med sig av sin erfarenheter biblioteken emellan. En annan 
grundpelare var en så kallad idékatalog vars syfte var att redovisa såväl lyckade som 
misslyckade projekt. Kampenprojektet var till skillnad från andra förändringsprojekt inom 
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biblioteksvärlden inriktad på den enskilde anställde. Jämfört med andra förändringsförsök 
kom initiativet till detta projekt från personalen och inte ledningen, vilket är vanligt. Chefens 
roll blev även den annorlunda jämfört med hur det brukade vara. Istället för att vara den 
pådrivande parten blev chefen här den som stöttade samtidigt som den blev en person som 
snarare fixade än gav order. Det finns förutsättningar som bör uppfyllas för att ett 
förändringsarbete skall kunna genomföras. En av dessa förutsättningar handlar om chefens 
roll i detta. Denne behöver vara både positiv och intresserad (ibid., s. 6f). 
 
Förmågan att kunna göra omprioriteringar mellan bibliotekets olika verksamheter är en viktig 
roll för chefen. Det finns dock svårigheter med detta vid bibliotek. En anledning till detta är 
politikernas detaljstyrning, men hur de olika avdelningarna uppfattar sig själva som 
avgränsande enheter är av betydelse. Framstegen hos de deltagande biblioteken har varierat 
från stora till små (ibid., s. 6f). 
 
Resultatet bland de deltagande biblioteken har bland annat inneburit att det numera finns en 
mer öppenhet. Det har skett omprövning när det gäller hur man gör bokurval, samt inköp av 
nya böcker. Det har även skett förändringar vad gäller lokalers utformning. Övriga följder av 
projektet bland de deltagande biblioteken är att det nu finns en större social samvaro, både 
utlåning och besökare har ökat samt att det finns en ökad arbetsglädje och ökad 
sammanhållning (ibid., s. 16, 21, 32, 39, 42). 

4.6.2 GÖK-projektet 
Under åren 1991-1993 bedrevs ett projekt med anslag från Statens kulturråd. Syftet med 
projektet var att försöka vända en neråtgående trend vad gällde bokutlåning vid tre 
stadsbiblioteket, stadsbiblioteket i Linnéstaden i Göteborg, Örnsköldsviks stadsbibliotek 
Kalmars stadsbibliotek. Projektet fick namnet GÖK-projektet efter städernas 
begynnelsebokstäver. Statens målsättning med projektet i helhet var: ”Att förbättra 
bibliotekens service till låntagarna och att på gott och ont, pröva vad ett ökat låntagare 
inflytande innebar för bibliotekets bokurval” (1993, s. 1). 
 
Inspirationen till GÖK-projeketet hämtades från fler håll bland annat från Güterslon i 
Tyskland, Fredrikshamn på Jylland och Otterup på Fyn. Dessa bibliotek ovan hade på olika 
sätt delat in biblioteken på olika sätt och zoner för att på så sätt locka och underlätta för 
besökaren. Genom att dela in bibliotekens lokaler i olika områden sattes den ovane besökaren 
i centrum (Bergqvist & Herstad, 1992, s. 32). Vilket kan ses som en positiv sak då alla har en 
chans att ta till sig det som biblioteken har att erbjuda (min. anm.). 
 
På våren 1992 slog kulturnämnden i Kalmar fast fyra övergripande riktlinjer för de som 
deltog i GÖK-projektet dessa var följande: 
 

1. Omprövning av kvalitetsbegreppet 
2. Höjning av servicenivån 
3. Låntagaranpassning av biblioteksenheterna och ett ökat brukarinflytande 
4. Prövning av vad folkbildningsbegreppet innebär för 90-talets folkbibliotek (Bergqvist, 

1992, s. 33). 
 
Ovanstående punkter skulle kunna sammanfattas i följande tre meningar, hämtade från 
kulturnämndens portalparagraf: ” Vi har respekt för alla människors behov av 
kulturupplevelser. Kunden står i centrum. God service är en ledstjärna i vårt arbete” (ibid., s. 
33). 
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Projektet ledde även till en friare inköpspolitik. Det lyssnades mer på vad användaren 
efterfrågade. Det fanns kritiska röster från facket med antydan att biblioteket på detta sätt 
skulle översvämmas av dålig underhållningslitteratur. Ansvariga för projektet poängterade 
dock att efterfrågestyrt inte innebar att det endast var användarna som avgjorde vad som 
skulle köpas in. Huvuduppgiften med projektet är att kunden/låntagaren sätt i fokus. (ibid., s. 
37). 
 
I den marknadsföring som Sveriges bibliotek hade gjort fram till GÖK-projektets start hade 
haft mediet som utgångspunkt. Marknadsföringsplanen i projektet utgick istället från 
kunden/besökaren som utgångspunkt. Att respektera människors behov och ha besökaren i 
centrum samt en kvalificerad service kan ses som kärnan i GÖK-projektet (ibid., s. 41). 
 
I såväl Kampenprojektet som GÖK-projektet sätts användaren i centrum. Även i denna 
uppsats sätt användaren till viss del i centrum då det är av intresse att utröna hur förväntningar 
och krav från användaren har påverkats av den genomgripande förändringen, vilken den nu 
må vara gällande bibliotekarierna och dennes arbetsuppgifter. 

4.6.3 Folkbibliotekets roller och dess användare 
Anledningen till att jag valt att beakta denna studie är att den ger indikationer på vad 
användarna förväntar sig av ett bibliotek. Studien kan således fungera som jämförelse och 
diskussionsmaterial i analys och diskussionskapitlet.  
 
Biblioteks- och informationsvetarna Gudrún Thórsteinsdóttirs och Ulla Arvidssons 
användarstudie Folkbibliotekets roller och dess användare (1999) speglar biblioteksbesökares 
åsikter om folkbibliotek runt om i Sverige. Syftet med studien, är att belysa folkbibliotekets 
roller ur ett användarperspektiv. Thórsteinsdóttir och Arvidsson har valt att utföra sin studie 
ur ett kvantitativt perspektiv baserat på en enkätstudie som riktats till 1212 användare på 
sexton folkbibliotek. 
 
Studien visar att de flesta är nöjda med sitt folkbibliotek. I jämförelse med andra 
undersökningar visar även dessa att de flesta biblioteksanvändarna är nöjda med sina 
bibliotek. Resultatet bekräftar således vad tidigare undersökningar kommit fram till. Upp till 
90 procent menar att de är helt nöjda eller delvis nöjda med sitt folkbibliotek. Mellan 75 och 
95 procent menar att de är helt nöjda. De som svarar att de inte är nöjda och orsaken till varför 
de inte är nöjda delar författarna in i två grupper. Den ena gruppen består av användare som 
sade sig vara missnöjda då de inte hittade vad de sökte eller att böckerna de ville ha var 
utlånade eller att biblioteket inte köpt in en viss bok. Den andra gruppen består av missnöjda 
användare som kommenterade förseningsavgifterna. Vissa tyckte illa om att behöva betala 
böter, medan andra var irriterade på sig själva över att de inte kunde lämna tillbaka böckerna i 
tid (Thórsteinsdóttir och Arvidsson, 1999, s. 15f).  
 
De flesta av de tillfrågade upplever att de flesta av bibliotekets roller är viktiga. Upp till 62 
procent anser det vara viktigast att biblioteken finns som ett stöd i den formella utbildningen i 
dagens samhälle. Studien visar också att något färre av de tillfrågade, 59 procent, anser att 
barnverksamheten, det vill säga inköp av barnböcker, ordna sagostunder och andra program 
för att uppmuntra barns läsande är den viktigaste rollen. På tredje plats kommer rollen som 
samhällets vardagsrum, det vill säga en plats dit allmänheten kan komma och koppla av och 
läsa en bok och umgås med vänner. Erbjudandet av sådan information som informanten 
behöver i det dagliga livet, som exempelvis information om hobbyverksamhet och sjukvård 
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anses som den minst viktiga rollen. Författarna menar att många kommer till biblioteket 
enbart för att låna skönlitterära böcker och att bibliotekets roll som förmedlare av 
skönlitteratur fortfarande är den viktigaste rollen för många människor (ibid., s. 17-22). Med 
anledning av detta är inte frågan om bibliotekets roll som förmedlare av skönlitteratur med i 
studien.  
 
Gratis tillgång till Internet betraktas som viktigt enligt informanterna. Detta kan tolkas på två 
sätt. Å ena sidan kan det uppfattas så att informanterna vill betona betydelsen av tillgång till 
Internet. Å andra sidan kan svaren tolkas som att de vill försäkra sig om att Internetdatorerna 
även fortsättningsvis skall kunna erbjudas allmänheten och att användningen skall vara 
kostnadsfri (ibid., s. 23). Informanterna menar att en viktig uppgift för biblioteket är att vara 
en plats där det är lugn och ro, att där erbjuds rum för studier (ibid., s. 18).  
 
Bibliotekarierna i studien anser att vissa målgrupper inte skall prioriteras före andra, då 
biblioteket är till för alla (ibid., s. 19), en uppfattning som även delas av informanterna. 
Thórsteinsdóttir och Arvidsson hävdar i sin studie att folkbiblioteken anklagas för att inte ta 
tillräckligt med hänsyn till användarnas önskemål. Istället har folkbiblioteken främst 
definierat biblioteksservicen utifrån normer som biblioteken själva har bestämt. De hänvisar 
till Elisabeth Axelssons studie Referensverksamheten och referensbeståndets användning på 
två folkbibliotek Linköping och Norrköping (1997) som kunnat dra en liknande slutsats. 
Axelsson menar att om biblioteken inte anpassar servicen och samlingarna till 
biblioteksbesökarna, blir detta i längden en ohållbar situation. Ett mediebestånd som är 
otillräckligt i kombination med en dålig kundanpassning får konsekvenser för samtliga 
biblioteksbesökare (ibid., s. 6). Huruvida de tillfrågade i Thórsteinsdóttir och Arvidssons 
studie upplever att bibliotekarierna lyssnar och uppfyller deras önskemål förblir osagt då detta 
inte undersökts. 
 
Enligt Axelsson förefaller inte biblioteken vara särskilt inriktade mot dess användare, 
åtminstone tycktes de inte vara det vid den tidpunkt då detta skrevs, kanske ser det annorlunda 
ut idag? Om våra informanter anser att de har blivit mer lyhörda för användarnas önskemål 
återstår att se (ibid., s. 6). 
 
Författarna hänvisar till ett projekt de bedrivit 1997 kallat Bibliotek i förändring där 
bibliotekarier intervjuats om bland annat bibliotekets roller och målgrupper. De fick bland 
annat frågan om de ansåg att användarna hade möjlighet att påverka biblioteket och i så fall 
på vilka områden. De svar som framkom var att det är ekonomin som styr verksamheten i 
biblioteket. Bibliotekarierna säger att de lyssnar på användarna och att de skulle vilja 
tillmötesgå användarnas önskemål gällande införskaffandet av medier i större utsträckning än 
vad ekonomin tillåter. Bibliotekarierna har även önskan om att tillmötesgå användarnas 
synpunkter beträffande öppettider då det ofta finns önskemål om ökat öppethållande (1999, s. 
16). Således har bibliotekarierna en önskan om att tillgodose användarnas önskemål men 
ekonomiska hinder ligger i vägen för att kunna uppfylla dessa. 

4.7 Sammanfattning av forskningsöversikten  
I forskningsöversikten framgår att bibliotekarierollen anses ha förändrats. De främsta 
orsakerna är enligt en av studierna IT-teknikens utveckling men även en förändrad 
samhällsstruktur har påverkat. Majoriteten är positivt inställda till IT-tekniken då den ses som 
ett bra hjälpmedel sitt arbetsutövande. När det gäller arbetsuppgifter anses en del ha 
försvunnit. Internet har inneburit att bibliotekarien nu har möjlighet att ge snabbare och mer 
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korrekta svar det går enklare att söka. Det finns en större lyhördhet för användarens önskemål 
och inköpspolicyn har även den förändrats. 
 
Internets introducering på biblioteken har möts med blandade känslor bland bibliotekarierna. 
Det framkommer i forskningsöversikten att motiveringen att introducera Internet på 
biblioteken har kommit från olika håll, dock är det bibliotekets administration som varit den 
främsta faktorn. Samtidigt har biblioteken alltid varit beroende av vad som händer i samhället.  
 
En stor fördel med Internet är att man med hjälp av Internet kan få tillgång till information 
som inte finns i bibliotekets egen samling. En annan är att nu kan även de mindre biblioteken 
och andra mindre organisationer kan erbjuda snabba svar och svara på minst lika mycket som 
ett stort bibliotek respektive större organisation. 
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5. Teori 

Nedan presenteras de två teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsen. Då 
förändring är ett centralt begrepp i studien har det känts naturligt att välja teorier som 
behandlar just detta. Anledningen till att just dessa har fått fungera som teoretiska 
utgångspunkter är att de kan appliceras på studien. Detta då de begrepp som presenteras i 
respektive teori kan fungera som analysredskap vid analysen. De två teoretiska 
utgångspunkterna presenteras var för sig för att tydligt visa vad de innebär.  
 
Som nämns i inledningen är förändring ett tillstånd vi ständigt befinner oss i under hela vårt 
liv, både i arbetslivet och också i privatlivet. Detta gäller även organisationer såsom bibliotek 
och i sin tur bibliotekariernas arbetsuppgifter. Förändringen finns med så länge organisationen 
finns (Ahrenfelt, 2001, s. 9).  
 
Den första teoretiska utgångspunkten är en organisatorisk teori vilken bygger på den 
amerikanske professorn Robert D. Stueart och den amerikanska filosofidoktorn Barbara B. 
Morans studie Library and Information Center Managemet (2002). Studien behandlar 
visserligen biblioteket som organisation och hur förändring av olika slag har påverkat 
organisationer, men jag menar att det som händer med ett bibliotek som organisation i sin tur 
påverkar bibliotekarien och dennes arbetsuppgifter därav valet av denna studie som en av 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter.  
 
I sin studie behandlar Stuaert och Moran den återkommande utvecklingen av principer och 
processer av drift och skötsel inom biblioteks- och informationsorganisationer. De studerar 
även de förändringar som påverkat denna typ av organisationer. Jag har valt att främst 
koncentrera mig på de avsnitt som kan kopplas till studien: förändring, organisering och 
diagnostisering av förändring, motstånd till förändring och paradigmskifte.   
 
Den andra teoretiska utgångspunkten bygger på läkaren och psykiatrikern Bo Ahrenfelts 
medicinska teori. Ahrenfelt har under lång tid arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete. 
Med sin studie Förändring som tillstånd (2001) vill han ge en teoretisk grund och samtidigt 
en förståelse för hur förändring genomförs praktiskt och då främst när det handlar om 
förebyggande förändringsarbete i en organisation.  
 
Ahrenfelt försöker även med sin studie förmedla ett flertal olika sätt hur en förändringsledare 
kan förhålla sig och tänka på beträffande den förändring som sker i organisationen. Ett av de 
viktigaste perspektiven i studien är att det är människorna som gör organisationen och att 
individen i sig har möjlighet till utveckling. En målsättning med studien är att väcka intresset 
hos förändringsledningen för såväl möjligheter som problem, utmaningar och fallgropar. 
Ahrenfelts sätt att angripa detta ämne är brett, vilket han menar kan upplevas som 
provocerande då det brister i exakthet och djup. Till sitt försvar menar han att det är så 
vardagen ser ut när en förändring i en organisation skall genomföras. Att det finns osäkerhet 
och icke exakta svar hör till vardagen (Ahrenfelt, 2001, s. 12). Det som jag tar fasta på här, är 
det som handlar om förändringsprocessen mer generellt och dess påverkan på organisationen.  
 
Trots att biblioteken har utvecklats olika i olika nationer och kulturer har dessa institutioner 
ett gemensamt kännetecken, de har haft och har fortfarande information som grund. 
Skillnaden ligger i vilket medium denna information är och har varit arkiverad i. Det har varit 
allt från stentavlor, lertavlor, pergament, bokrullar till tryckta böcker, interaktiva media och 
Internet. I detta avseende kommer mediets karaktär i andra hand, då det väsentliga i 
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sammanhanget är att informationen är tillgänglig för den som söker den (Stueart & Moran 
förordet, 2002, s. 19). 
 
Ord som stabilitet och kontinuitet är inte längre synonymt med biblioteksprofessionen. 
Numera karaktäriseras den av ord som förändring, brist på sammanhang samt möjlighet. 
Informationsservicen har klivit in i en ny era och det enda sättet för biblioteken att behålla det 
som redan finns och som är bra, är nytänkande. Den stora utmaningen ligger i att bevara det 
positiva som funnits längre tillbaka i tiden samtidigt som man går mot nya visioner i 
framtiden. Det skall dock poängteras att förändringsprocessens genomförande är minst lika 
viktig som dess resultat (ibid., s. 465). 
 
Vad som är viktigt att tänka på vid genomförandet av nya idéer samt ny service är att dem det 
berör får delta i förändringsprocessen. På så sätt får man ett framgångsrikt resultat. (ibid., s. 
13). Hur biblioteket utför sin roll idag skiljer sig oerhört mycket åt från tidigare. Det främsta 
syftet är, då som nu att se till att information av olika slag finns tillgänglig för användaren 
(förordet, s. 19). Ett nyckelord i dagens biblioteksvärld och även i andra organisationer är med 
andra ord information och sättet att hantera denna enorma mängd som finns (min anm.). 
 
Idag, oavsett om en person arbetar på ett bibliotek eller i andra typer av 
informationsorganisationer, är det centrala att förse rätt mängd information inte bara till rätt 
person utan även vid rätt tidpunkt av den rätta orsaken och i rätt format. De som söker 
information är inte särskilt intresserade av var informationen kommer ifrån, bara de får den 
information de söker i sin hand. Den etiska förpliktelsen bibliotekarier och informatörer har 
gentemot samhället tycks inte vara särskilt väsentlig för dem som söker information. När 
teoretiker beskriver förändringsprocessen menar de att det finns två varianter av denna 
process. Antingen är det en stegvis växande förändring eller en grundläggande förändring. 
Den förstnämnda innebär att man behåller redan framgångsrika aspekter av sådant som har 
skapats vid tidigare tillfällen och sedan bygger vidare på detta. Vid den sistnämnda väljer man 
att utmana de gamla koncepten för att sedan göra saker på såväl ett nytt som annorlunda sätt 
(ibid., s. 15). 

5.1 Flera faktorer spelar in vid förändring 
Ett flertal faktorer spelar in beträffande förändring inom biblioteks- och 
informationsorganisationer, exempelvis; politiska, sociala och ekonomiska sådana. Den faktor 
som fått störst uppmärksamhet är den teknologiska. Det skall dock påpekas att det är viktigt 
att man är medveten om att teknologin endast är ett verktyg. Den avgörande faktorn är de 
anställdas attityder och acceptans av förändring i samband med förverkligandet av denna 
förändring. Teknologins roll är endast att möjliggöra denna förändring (ibid., s. 5f). 
 
Det enda bestående, beträffande biblioteks- och informationsorganisationer idag, att de 
förändras. Viktigt i detta sammanhang vad gäller biblioteks- och informationsorganisationer 
är att erkänna att förändring är något oundvikligt, att man kan hantera de följder som 
förändringar medför och acceptera den utgång som resultatet blir. Med tanke på den 
”turbulenta” miljön fodrar detta att man utgår från en holistisk syn, det vill säga att man i 
första hand studerar företeelsers helhet (min anm.). Detta innebär att organisationen skall 
identifiera teknik, färdigheter och kunskaper för att med hjälp av detta uppfylla prioriteringar 
och initiativ för att i sin tur tillfredsställa kunden, det vill säga användarens behov (ibid., s. 1). 
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5.1.1 Oplanerad och planerad förändring 
Stueart och Moran tar i sin studie även upp två typer av förändringar vilka de hävdar är 
rådande inom biblioteks- och informationsorganisationer; oplanerad och planerad förändring. 
 
Vid oplanerad förändring tvingas organisationen att reagera. En sådan förändring uppstår 
vanligtvis när det finns påtryckning för förändring som kommit att bli utom kontroll för 
organisationen. Vid en planerad förändring däremot uppmuntras alla att delta i processen som 
då bland annat medför en förnyelse i organisationen. Det skall dock påpekas att trots att en 
förändring är påtvingad utifrån, utanför organisationen, kommer de mest framgångsrika 
förändringarna inifrån och då som genomtänkta ansträngningar från de människor som arbetar 
i organisationen, vilka har känt att det funnits ett behov av förändring. Skillnaden mellan 
oplanerad och planerad förändring är, med andra ord att man väljer att vara aktiv eller 
försöker motverka förändringen. Vid en aktiv förändring finns det en medvetenhet om 
behovet av förändring. Vilket utmynnar i en form av analys där det reflekteras över 
organisationens styrkor, svagheter samtidigt som man funderar på dennes möjligheter samt 
hot som finns utanför organisationen. Genom att göra denna medvetna guide kan denna 
identifiera och upprätta mål för organisationen och vad man skall använda för tekniker. Det 
sätter också igång påbörjandet av planering av förändring, förverkligande av själva processen 
och en utvärdering av dess inverkan (ibid., s. 14f). 

5.1.2 Motstånd till förändring 
Oavsett om en förändring är planerad eller oplanerad uppstår vanligtvis någon form av 
spänning, motstånd eller konflikt. Det finns flera orsaker till att människor känner ett 
motstånd när de står inför en förändring. En av dessa orsaker handlar om att människor inte 
förstår eller i en del fall inte vill förstå varför det är nödvändigt med en förändring. Olika 
människor har olika stort motstånd till förändring. De som är äldre har oftast större motstånd 
till förändring än de som inte har arbetat i en organisation lika länge. Ett argument från dem 
som arbetat längre är att de har mer tid investerad i organisationen (ibid., s. 20f). 
 
En annan orsak till motstånd kan vara att människorna i organisationen inte har fått tillräckligt 
med information om vad en förändring skulle innebära. Därför är kommunikation nyckeln i 
förändringsprocessen, vilket sammanhang det än må vara. Det är ledningens ansvar att se till 
att alla har fått den information de behöver. Det skall dock poängteras att när det gäller 
information om förändring är den i vissa fall begränsad vilket kan medföra motstånd. Att man 
är nöjd med hur ens situation ser ut i nuläget kan vara ytterligare en orsak till motstånd. En 
annan orsak är att förändringen kommer fort och det kan då vara svårt för organisationen att 
följa med i detta tempo. När förändringen går snabbt, medför det att människor blir nervösa 
och rädslan blir en hämning. Att organisationen inte är redo för förändring är en orsak som 
kan orsaka motstånd. Förändring är svår att förverkliga, oavsett vilken förändring det handlar 
om. Svårigheten ligger bland annat i att man är van vid att utföra saker på ett visst sätt (ibid., 
s. 21f). 

5.2 Förändring av första och andra ordningen 
Vid förändringsarbetet kan man tala om förändring av den första respektive andra ordningen. 
Med den förstnämnda menas en förändring inom ett system. Detta innebär att man övergår 
från ett inre tillstånd till ett annat. Denna övergång innebär att systemet i sig förblir intakt. Vid 
denna förändring är tänkesättet, identifikation och lösning av problem, liksom sättet att leta 
efter olika metoder för att lösa dessa, desamma som de var före förändringen. Verktygen som 
används är i stort sett även dessa desamma. Förnyelse är ett begrepp som faller inom den typ 
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av förändring då det är något redan existerande som förnyas och då förhoppningsvis till något 
bättre (ibid., s. 23). 
 
Förändring av den andra ordningen skiljer sig från den förstnämnda så till vida att systemet 
helt förändras, vilket innebär att i praktiken förändras både det organisatoriska tänkandet och 
agerandet. Vid förändring av första ordningen förändras varken det inre organisatoriska 
tänkandet eller sättet att agera. Istället sätts nya kombinationer av redan existerande mönster 
ihop. Detta innebär att organisationen fortfarande befinner sig inom den gamla traditionen 
vilket i sin tur betyder att systemet inom organisationen förblir intakt. Till skillnad från 
förändring av den första ordningen förändras såväl tankemönster som sättet att beskriva 
verktygen samt hur man agerar vid en förändring av andra ordningen, vilket medför att 
systemet helt förändras (ibid., s. 23). 
 
Ett exempel på förändring av den första ordningen kan vara en verkstad som byter ut en 
gammal maskin mot en ny. Detta innebär visserligen att de som arbetar på verkstaden blir 
tvungna att lära sig nya grepp, men det innebär ändå att sättet att arbeta och antalet arbetare 
som behövs för att hantera denna nya maskin är oförändrat. Ytterligare ett exempel på denna 
typ av förändring är en statlig myndighet, låt säga Försäkringskassan. När denna myndighet 
får nya regler, som regeringen har beslutat, blir handläggaren visserligen tvungen att lära sig 
dessa nya regler, men behåller samtidigt sitt tänkesätt, sitt sätt att arbeta samt sitt beteende 
gentemot kunden. Vid en förändring av andra ordningen däremot, ses det gamla sättet att 
tänka som ett hinder och en stark motkraft i det förändrings- och utvecklingsarbete man vill 
genomföra. Vid denna typ av förändring påverkas hela systemet, dock i olika stor utsträckning 
(ibid., s. 24). 
 
I dessa två nämnda studier tar jag fasta på de olika faktorer som spelar in vid förändring. 
Beträffande bibliotekariens arbetsuppgifter: handlar det om en oplanerad eller en planerad 
förändring? Är förändringen av arbetsuppgifterna av första ordningen? Eller handlar det om 
en förändring av den andra ordningen? Är det rent av en kombination av dessa fyra faktorer? 
Finns det motstånd till förändringen som sker? Det senare är, som tidigare nämnts, ett vanligt 
inslag vid förändringar. Stämmer informanternas svar i denna studie gällande förändring och 
dess påverkan på deras arbetsuppgifter överens med vad forskarna har kommit fram till? 
Dessa frågor kommer att undersökas närmare i analysen.  
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6. Metod 

Detta kapitel och följande är som nämnts i den inledande kommentaren ett resultat av tidigare 
samarbete. I detta kapitel redogör vi för den metod vi valt att använda i studien, liksom 
insamling av material, förberedelser inför intervjuerna. Här ges även en presentation av vår 
intervjumall, där vi kort resonerar och motiverar valet av upplägg. Vi redogör även för 
genomförandet av dessa intervjuer, efterarbete av vårt intervjumaterial. 
 
Då syftet med studien är att studera ett upplevelseperspektiv kring förändring hos 
bibliotekarier och hur denna förändring påverkat arbetsuppgifterna, anser vi att en kvalitativ 
metod i form av intervjuer vara bäst lämpad för studien. Enligt Karin Widerberg innebär 
kvalitativ forskning att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper. Vidare menar hon att 
den kvalitativa forskningen primärt söker efter fenomenets innebörd eller mening medan man 
vid kvantitativ forskning i första hand söker efter förekomst eller frekvens. Vid kvalitativ 
forskning ställer man enligt Widerberg frågor som ”Vad betyder fenomenet?” samt ”Vad 
handlar det om? ”Vid kvantitativ forskning däremot ställs frågorna ”Hur vanligt är 
fenomenet? ”och ”Vilka är sambanden?” (Widerberg, 2002, s. 15). 
 
Anledningen till valet av längre intervjuer och inte enkäter, är att vi anser att vårt syfte med 
vår studie bättre kan belysas genom intervjuer. Genom intervjuerna kan vi dessutom få 
utförligare svar än vid enkäter. Vid en enkätundersökning finns det dessutom inte samma 
möjligheter till uppföljning av de svar som kommer fram, vilket är en viktig del i 
intervjuprocessen då det är viktigt att kunna följa upp svar som eventuellt är oklara eller som 
man vill veta mer om. Det skulle vara intressant att se vilket resultat man skulle få fram om 
man istället för intervjuer valde att göra en enkätundersökning inom vårt valda ämne, men det 
överlåter vi dock till andra. 

6.1 Urval 
Vi har valt att intervjua bibliotekarier med lång yrkeserfarenhet. Erfarna bibliotekarier 
definierar vi som bibliotekarier som varit verksamma på folkbibliotek sedan 1970-talet och 
därmed har lång yrkeserfarenhet. De skall ha arbetat sedan dess och fortfarande vara i tjänst. 
Således är det de äldsta, fortfarande verksamma bibliotekarierna vi valt att intervjua. Vi har 
valt dessa på grund av att de följt med i den förändring som skett på folkbiblioteken de 
senaste trettio åren. De kan således jämföra dåtid med nutid. 1970-talet är även det decennium 
de tidigast kan jämföra med vilket innebär att förändringar ses ur ett trettioårsperspektiv. 
Samtliga intervjuade bibliotekarier har gått bibliotekarieutbildningen på 1970-talet, vilket för 
övrigt var ett kriterium från vår sida då utbildningen vid denna tidpunkt tog fart och 
sedermera utvecklades till den utbildning som gäller idag. 
 
Vi hade inga krav gällande kön på våra informanter då det inte är ett könsperspektiv vi är 
intresserade av att studera, båda könen är således företrädda. Sedan skall man visserligen inte 
sticka under stol med att det faktiskt är ett kvinnodominerat yrke. Vi tror dock inte att vår 
studie hade påverkats om vi hade intervjuat fler eller enbart manliga bibliotekarier alternativt 
enbart kvinnliga. Då arbetsuppgifterna är desamma för både kvinnor och män är vi av den 
uppfattningen att detta inte skulle ha påverkat vårt resultat. 
 
En intervju genomfördes under februari månad 2004, fem genomfördes under mars månad 
medan en intervju utfördes i april samma år. Vi har valt att inte ge de intervjuade personerna 
fingerade namn då vi anser att namn inte är av relevans för vår studie då det är deras 
arbetsuppgifter och dess förändring vi är intresserade av att studera och inte intervjupersonen 
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som individ. Dessutom anser vi att det är viktigt att de som blir intervjuade kan känna sig 
trygga i vetskapen om att de får vara anonyma. 

6.2 Förberedelser inför intervju 
Eftersom en av oss hade kontakter på två bibliotek, beslöt vi oss för att kontakta dessa för 
eventuellt genomförande av intervjuer. Genom e-post kontaktade vi ytterligare tänkbara 
bibliotek i samma region för att få tag på ytterligare informanter. Det skulle visa sig vara svårt 
att finna bibliotekarier som passade våra kriterier, det vill säga, att de hade gjort sin 
bibliotekarieutbildning på 70-talet samt att de även hade arbetat sedan detta decennium.  
 
Genom vår handledare fick vi ett antal namn på personer som han menade kunde ha tänkbara 
kontakter med personer vi skulle kunna intervjua. Vi kontaktade en av dessa personer via e-
post som i sin tur gav oss namnet på en person han trodde skulle kunna hjälpa oss. Denne i sin 
tur gav oss ett flertal namn på bibliotekarier av vilka vi valde att kontakta tre. Detta är vad 
Widerberg benämner ”snöbollsmetoden”, vilket innebär att en person tipsar om en person som 
i sin tur tipsar om ytterligare en person och så vidare ( 2002, s. 177).  
 
Vårt önskemål var att det i vår studie skulle ingå sju informanter då vi anser att detta antal 
möjliggör att gå mer på djupet. Repstad poängterar att det inte finns något standardsvar på 
frågan hur många intervjuer som krävs i en kvalitativ undersökning. Det är något man måste 
använda sitt omdöme till att avgöra. Vidare framhåller han att när det uppstår 
informationsmättnad, det vill säga när ingen ny information tillkommer är det dags att sluta. 
Således menar Repstad att när man börja tycka att man inte får reda på något nytt eller att man 
inte längre lär sig något av intervjuerna utan att det i allt större utsträckning blir ”mer av 
samma sak”, då är det dags att fundera på att sluta med intervjuandet (Repstad, 1999, s. 70). 
Detta upplevde vi efter att ha genomfört sju intervjuer. Det tillkom inte något nytt till vår 
studie och vi beslöt oss för att inte genomföra flera intervjuer. 

6.3 Intervjumall 
Vi förde en diskussion sinsemellan och med vår handledare huruvida mallen skulle utgöras av 
ett antal frågor som vi utformade, eller om den i stället skulle bestå av ett fåtal teman om det 
ämne vi valt att studera. Vi var av den uppfattningen att det första alternativet i form av 
färdigformulerade frågor var det alternativet som passade denna uppgift bäst. 
 
Oavsett om det handlar om en intervju eller enkät inleds dessa i regel med neutrala frågor. Det 
brukar ofta röra sig om bakgrundsfrågor. Vad gäller frågornas ordning vid intervjutillfället 
menar Patel & Davidson att det kan vara bra att finna en lämplig ordningsföljd utifrån det 
aktuella problemområdets olika problemområden (Patel & Davidson, 1994, s. 64f). 
 
Exempel på hur frågorna kan ställas är den så kallade ”tratt-tekniken”, vilket innebär att 
intervjun efter de ställda bakgrundfrågorna fortsätter med stora öppna frågor som sedan 
mynnar ut i mer specifika frågor. Detta sätt att ställa frågorna menar Patel & Davidson är 
såväl motiverande som aktiverande då intervjupersonen i början får uttrycka sig som han/hon 
vill. En annan teknik är den som kallas ”omvänd” tratt-teknik, som innebär att man istället 
börjar med de specifika frågorna för att sedan avsluta intervjun med mer övergripande frågor. 
I regel används denna teknik då man vill ta reda på vilken inställning intervjupersonen har till 
ett fenomen. Genom att använda sig av denna teknik gör detta att intervjupersonen får 
möjlighet att genom intervjuförloppet båda tänka igenom området och bilda sig en 
uppfattning (ibid., s. 65). 
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När det gäller vår intervjumall och frågor har vi valt den ”omvända” tratt-tekniken. Efter våra 
korta bakgrundsfrågor valde vi att ställa frågor som var specifikt anknutna till vår 
huvudfrågeställning för att sedan ställa följdfrågor till detta. Vi har försökt dela in 
intervjufrågorna efter våra tre frågeställningar. För att på så sätt få en överblick och kontroll 
på att vi fått med det vi ansett vara relevant utifrån vårt syfte med denna studie.  
 
Intervjumallen skickades inte ut förväg till våra informanter. Detta för att minska risken att 
personerna som skulle intervjuas tänkte ut de svar som de trodde att vi som intervjuare ville 
höra. Däremot gav vi en kort presentation av vår studie när vi kontaktade de tänkbara 
informanterna, för att på så sätt ge en bild av vad vi ville få ut av intervjuerna. Vi är medvetna 
om att det finns nackdelar med att ha färdigformulerade frågor då det finns en risk att det kan 
begränsa de svar som informanten ger. För att minska den risken har vi följt upp de svar som 
vi fått med olika följdfrågor. En fördel som vi upplevde med att ha denna form av frågor är att 
det är lättare att få en överblick och på så sätt ha överblick att man får med det som är 
väsentligast. Vår intervjumall finns tillgänglig som bilaga.  

6.4 Pilotstudie/intervju 
Enligt Runa Patel och Bo Davidson används en pilotstudie i de fall där man behöver pröva en 
teknik för att samla information eller pröva en viss uppläggning. En pilotstudie genomförs på 
någon grupp som i väsentliga avseenden motsvarar den egentliga undersökningsgruppen. 
Pilotstudien motsvarar alltså den egentliga undersökningen eller en del av den men genomförs 
i liten skala (Patel & Davidson, 1994, s. 48). 
 
För att veta om den intervjumall vi gjort täckte vårt ämnesområde tillräckligt väl valde vi att 
utföra en pilotintervju på en bibliotekarie. Vi ämnade få veta om vi behövde ta bort, ändra 
alternativt komplettera med frågor för att på så vis göra intervjumallen bättre. Repstad menar 
att pilotintervjuernas enda egentliga funktionen är att frågeschemat kan bli bättre (1999, s. 
65). 
 
Efter att ha genomfört vår pilotstudie kunde vi konstatera att vi behövde göra ett antal 
justeringar i intervjumallen inför kommande intervjuer. Vi upplevde det stressigt under 
pilotstudien, vilket medförde att vi vid justering av intervjumallen minskade antalet 
intervjufrågor samt att vi formulerade om en del av frågorna. Detta för att de skulle anpassas 
dem bättre till vår studie. Trots förändringar i vår intervjumall gjorde vi den bedömningen att 
även denna intervju skulle ingå i vår studie. Då främst på grund av att de svar informanten 
gav var relevanta. 
 
Vid en av intervjuerna valde vi att fokusera på den tekniska utvecklingen, dock är det endast 
den inledande frågan som är styrd mot denna utveckling. De resterande frågorna är desamma 
som i övriga intervjuer, vilket innebär att denna intervju skiljer sig mycket litet från de övriga.  

6.5 Genomförande av intervjuerna 
Samtliga intervjuer är genomförda på bibliotekariernas arbetsplatser och varade från 45 
minuter till 1,5 timma. De flesta intervjuer genomfördes i informantens arbetsrum medan en 
utfördes i bibliotekslokalen. Att utföra intervjun i bibliotekets lokaler upplevde vi inte som 
något problem då vi satt avsides och biblioteket nyss öppnat vilket innebar att det ännu inte 
kommit så många besökare. Widerberg menar att genom att genomföra en intervju på 
informantens arbetsplats får man ett helhetsintryck när det gäller lokalerna och miljön, lukter 
och ljud. Vidare menar hon, att se personen i fråga i aktion kan bidra till värdefull bakgrund 
både beträffande intervjun och för analysen som följer (2002, s. 106). Dock poängterar hon att 
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det finns nackdelar med att genomföra intervjun på arbetsplatsen bland annat på grund av att 
man bara har en viss tid på sig för att informanten har en tid att passa (ibid., s. 107). Två av 
våra sju informanter uppgav via e-post och även på plats att de hade en tid att passa, dock 
upplevde vi aldrig detta som ett stressmoment under intervjun. Däremot blev vi vid några 
tillfällen avbrutna av bland annat telefonsamtal och att kollegor knackade på dörren. Detta 
upplevde vi inte som störande. 
 
Vi anlände till samtliga intervjuer cirka trettio minuter före vår bokade tid. På så sätt kunde vi 
i lugn och ro bilda oss en uppfattning och känna in atmosfären i den arbetsmiljö som vår 
informant dagligen befinner sig i. Innan vi påbörjade intervjun, presenterade vi kort studiens 
syfte, därefter presenterade vi hur intervjun var upplagd. Vi talade också om för 
informanterna att de kommer att vara anonyma i vår studie. 
 
Att vi båda skulle vara med vid samtliga intervjuer var för oss självklart, då vi ansåg att 
styrkan i att vara två var att vi kunde komplettera varandra, vilket i sin tur ökade chanserna att 
följa upp intressanta uttalanden. Repstad menar att det finns fördelar med att vara två som 
intervjuar då man tillsammans efteråt kan diskutera sina tolkningar och uppfattningar av 
intervjun (1999, s. 84). Efter varje avslutad intervju skrev vi ner, var för sig, de intryck vi fått 
av intervjun. Därefter samtalade vi med varandra för att ta del av varandras uppfattningar och 
intryck av intervjun. 
 
Vi valde att använda oss av bandspelare vid intervjuerna. Repstad framhåller att de flesta 
erfarna forskare och metodförfattare starkt rekommenderar att man använder sig av 
bandspelare vid förberedda, kvalitativa intervjuer. Fördelarna med att ta upp intervjun på band 
är många, menar han. Bland annat kan intervjuaren koncentrera sig på vad informanten säger 
och slipper ägna tiden åt att skriva. Om man antecknar, kan man inte helt och hållet engagera 
sig i intervjun för att fånga upp lösa trådar i svaren eller komma med uppföljningsfrågor 
(ibid., s. 70). Vi valde dock att föra anteckningar under intervjun. Dessa anteckningar var 
mest som stolpar som eventuellt kunde underlätta för oss. 
 
Inledningsvis frågade vi alltid informanterna om det gick bra att vi använde oss av 
bandspelare. Repstad hävdar att en nackdel med bandspelare är att vissa respondenter 
upplever ett obehag att bli inspelade. De blir extremt hämmade, och hela situationen blir 
mycket konstlad (ibid., s. 71). Vid ett tillfälle fick vi erfara detta då en av våra informanter 
tyckte detta med bandspelare var mycket besvärande. Detta berodde bland annat på att denne 
då kände sig tvungen att formulera sig på rätt sätt. Vi respekterade givetvis detta och förde 
därför istället anteckningar. Ejvegård skriver att det finns intervjupersoner som inte tillåter att 
intervjun spelas in och att detta måste respekteras (Ejvegård, 1996, s. 47). Detta är för oss en 
självklarhet då vi inte vill att någon ska behöva känna sig tvingad att bli inspelad på band. 

 6.6 Efterarbete av intervjumaterial 
Vi var beredda på mycket arbete gällande utskrifter av intervjuerna. Vi hade dock inte anat att 
det var så tidskrävande som det var. Utskrifter gjorde vi båda. Vi delade upp dem mellan oss, 
vi skrev ut intervjuerna varannan gång. Vi valde att skriva ut samtliga intervjuer ordagrant, då 
vi ansåg att det blev lättare att få en överblick över vårt insamlade material och på sätt 
underlätta vårt kommande analysarbete. Widerberg menar att det finns flera fördelar med att 
göra ordagranna intervjuutskrifter. Det möjliggör en analys av språk, uttryck, hur man talar 
och även avbrott samt tystnader. En annan fördel enligt Widerberg är att man kan se och lära 
sig hur man som intervjuare fungerar. Widerberg påpekar att detta är något som man bör ta 
med vid utvärderingen av materialet (2002, s. 116). 
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7. Resultatredovisning 

I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuer med sju folkbibliotekarier. Materialet 
kommer här inte tolkas utifrån de teorier och den litteratur vi tidigare presenterat, detta görs i 
analysen i nästkommande kapitel. 
 
Resultatkapitlet bygger på de svar vi fått från informanterna och vid ett flertal tillfällen 
belyses resultatet med citat från informanterna. Vi använder heller inte citat som kan avslöja 
vid vilket bibliotek intervjuerna är utförda.  
 
När vi skriver förr alternativt tidigare, åsyftas tiden innan datoriseringen ägde rum på 
informanternas bibliotek, det vill säga perioden från 1970-talet till mitten av 1990-talet. 
 
Samtliga av informanterna är i 60-årsåldern och avslutade sin bibliotekarieutbildning mellan 
åren 1972 och 1976. 
 
Några av informanterna har, bortsett från folkbibliotek, även arbetat på forskningsbibliotek, 
företagsbibliotek samt bokbuss innan de kom till sin nuvarande arbetsplats. 
 
Kapitlet är indelat i tre avsnitt som samtliga grundar sig på våra frågeställningar. I det första 
avsnittet återger vi de svar vi fått från informanterna beträffande den mest genomgripande 
förändringen och dess påverkan på arbetsuppgifterna. I samma avsnitt återges även det 
informanterna sagt beträffande förändringar gällande bibliotekariers tillgodoseende av 
användarna. I avsnitt två redovisas, utifrån informanternas svar, synen på förändringen 
gällande krav och förväntningar hos användarna. I det tredje avsnittet återges informanternas 
svar huruvida det finns arbetsuppgifter som är opåverkbara eller inte.  

7.1 Den främsta förändringen och dess påverkan på bibliotekariens 
arbetsuppgifter 
Det framgick att samtliga informanter under sin yrkeserfarenhet utan tvekan upplevde 
datoriseringen som den faktor som påverkat deras arbetsuppgifter främst. En informant menar 
att det har varit en revolution för hans arbetsuppgifter. Två informanter talar i första hand om 
personliga förändringar, då främst i form av byte av tjänst inom bibliotekssektorn. De menar 
dock att beträffande biblioteket är det främst datatekniken som påverkat arbetsuppgifterna. En 
annan informant hävdar att det är flera faktorer och inte en enskild som förändrat och påverkat 
hennes arbetsuppgifter, tekniken har dock haft stor betydelse menar hon. I intervjuerna 
framgår det att sedan 1970-talet har biblioteken förändrats såväl vad gäller personal, lokal och 
mediamässigt. Det har tillkommit fackutbildad personal, medierna har ökat i antal. Det har 
blivit allt vanligare att bibliotek har slagits ihop med andra bibliotek. Folkbibliotek och 
skolbibliotek är vanligt förekommande vid integrerande bibliotek. 
 
Hanteringen av fjärrlån är en arbetsuppgift som enligt våra informanter har förändrats till stor 
del i och med datoriseringen. Datoriseringen har öppnat flera möjligheter, bland annat finns 
idag större möjligheter att göra beställningar, det går betydligt snabbare och smidigare idag än 
tidigare. Innan datoriseringen drog man sig för att skicka alltför många fjärrlån då det tog 
alltför lång tid innan boken kom. Idag skriver bibliotekarien in bokens titel i någon typ av 
databas, antingen i sin egen katalog eller i andra bibliotekskataloger för att då se direkt var en 
bok finns, och om den är utlånad. Sedan går man in via ett datoriserat fjärrlånesystem och 
lånar hem boken. Fjärrlånet upplevs även som det som ökat som förklaring ges bland annat att 
användarnas krav har ökat. Tidskriftsartiklar behövs inte längre skickas efter, idag finns 
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många av dessa istället tillgängliga i olika register exempelvis fulltextsdatabaser och kan 
hämtas hem eller skrivas ut direkt, vilket upplevs som mycket positivt och tidsbesparande. 
 
Datoriseringen har även, enligt informanterna, inneburit att det idag finns en annan överblick 
över bokbeståndet. Denna överblick och onlinetjänsten som Internet möjliggör är mycket 
tidsbesparande. Detta ger även en annan kontroll över beståndet, till exempel hur många 
gånger en bok lånats in från ett annat bibliotek. En informant beskriver detta på följande sätt: 

Nu har vi ju koll på det också för nu kan vi se det på datorn också va att den här boken 
har vi lånat 3-4 gånger då kan vi inte hålla på så här, nu får vi köpa den. Så det är ett 
väldigt bra hjälpmedel då, det här med datorn. 

En informant är av den uppfattningen att det var svårare att vara bibliotekarie förr. Då var 
man tvungen att ha, som hon uttrycker det, ”mer i huvudet” liksom mycket mer kunskap samt 
att man skulle kunna associera mycket kvickare. Man var tvungen att ta allting själv uppifrån 
huvudet, idag finns mycket, mycket mer hjälp menar informanten: ”Nu har man ju perfekt 
kontroll var boken är, när den ska lämnas tillbaka, hur många reservationer. Allt det här sköts 
ju då med hjälp av datorn. Så det är det som har förändrats mest”. 
 
En positiv följd av datoriseringen är, enligt våra informanter, att det går betydligt snabbare 
idag. Idag kan snabbare service ges vilket medför att mer tid blir över för att möta 
användarna. Servicen är dessutom bättre och har bättre kvalitet. Bibliotekarieyrket är, enligt 
informanterna, ett servicejobb och då vill man göra så bra ifrån sig som möjligt och kunna 
erbjuda användarna det som de söker, dock inom rimliga gränser. 
 
En informant upplever att det idag är mer arbetskrävande att skapa ordning i avseende på 
sortering i den stora mängd litteratur, artiklar, filmer, skivor och datamedier som finns. En 
annan informant menar att biblioteket har blivit mer tekniskt. Detta har, enligt informanten, 
fått till följd att det finns betydligt fler apparater idag än tidigare, vilket informanten ser som 
en nackdel. Förr fanns endast apparater för släktforskning samt kopiering. Trots den nya 
tekniken anses den dominerande aktiviteten på biblioteken vara utlåningen på andra plats 
kommer Internetanvändningen. 
 
En annan nackdel med datoriseringen är enligt informanterna, att det uppstår ett beroende att 
alltid ha datorn till sin hjälp. En informant ger följande exempel på detta: 
 

Om vi säger så här att våran IT-avdelning säger så till oss såhär att datorerna är avstängda 
imorgon bitti klockan åtta och de kommer att vara avstängda hela dagen för vi håller på 
att jobba med något. Då vet vi inte vad vi ska göra, känns det som. 

Visserligen, menar informanten, att det finns arbetsuppgifter som måste skötas. Men i det 
stora hela är majoriteten av arbetsuppgifterna på ett eller annat sätt knutna till datorn och dess 
funktioner och möjligheter. 

Informanterna menar att på 70-talet fanns det en viss skeptisk inställning till datoriseringen 
och tekniken. På den tiden ansågs, enligt en informant, att kortkatalogen innebar ordning och 
reda. Då fanns de som motsatte sig datorns intåg. Detta motstånd är dock inte lika stort idag 
då det finns en mer positivt attityd till de förändringarna som sker. 
 
Enligt informanterna har datoriseringen medfört ett högre arbetstempo. De olika momenten 
går snabbare, vilket gör att man på ett snabbare och enklare sätt kan hantera de olika 
arbetsuppgifterna. Datoriseringen har gjort hanteringen av medier mycket effektivare. En 
informant menar att allting, som han uttrycker det, har ”spidats upp”: 
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…när vi hade manuell utlåning här så var det ingen som liksom var otålig över att man stod 
och skrev på sina lånekort och bokkort och det var ingen som reflekterade över att det gick 
sakta va…då sen när vi fick datorer då plötsligt då så fort man fick vänta en sekund, fasen 
också kan det inte gå fortare när datorerna är där och spidar upp det hela. 

Förr var det ingen som reflekterade över om det tog tid att leta upp en bok, till skillnad från 
idag då det förväntas gå snabbt. Förr var det, enligt informanterna, ett lugnare tempo i 
informationsdisken då kunde det gå långa perioder när man inte hade något att göra, nu ställs 
det frågor mer eller mindre hela tiden. 
 
Ytterligare en arbetsuppgift som påverkats enligt informanterna, är inköp av ny litteratur. 
Tidigare kunde detta vara en lång process, då det kunde ta allt från några månader upp till ett 
år innan boken köptes in. Något som idag går betydligt snabbare då bibliotekarierna kan gå ut 
på Internet och besöka någon av alla de Internetbokhandlarna som finns att tillgå. Där i regel 
leveranstiden varierar från några dagar till en vecka, vilket är enorm skillnad. 
 
Om arbetsuppgifterna har blivit fler, färre eller är oförändrade till antalet råder det delade 
meningar om bland våra informanter. Uppfattningarna är att det dels har blivit fler men 
framför allt att de har blivit annorlunda samt att många gamla arbetsuppgifter har ersatts med 
nya. Till exempel utför man inte en del arbetsuppgifter som man gjorde tidigare. Nu behöver 
man till exempel inte sortera kort i kortkatalogen, detta görs idag på annat sätt. Tack vare 
tekniken slipper våra informanter mycket rutinjobb vilket kan upplevas som trist. Exempel på 
trist rutinjobb är enligt informanterna sortering och räkning av bokkort, vilket gjordes då 
Detroitsystemet fanns på biblioteket. Varje morgon innan biblioteket öppnade räknades alla 
bokkort för att sammanställa hur många utlån som gjort dagen innan. Detta var en tidsödande 
arbetsuppgift då det kunde handla om upp till 5-600 utlån per dag. 
 
När informanterna talar om arbetsuppgifternas förändringar kan de inte undgå att dra 
paralleller till tidigare utlåningssystem, däribland Detroitsystemet och kamerautlåning5. 
Arbetsuppgifterna har blivit mindre manuella och även mindre fysiskt krävande. De tidigare 
utlåningssystemen var mer tidsödande. Då hade man dock mer personal än idag. Idag slipper 
man att sortera kort i kortkatalogen. En informant berättar om dess sårbarhet: 

Den var ju sårbar den där katalogen. Ett tag minns jag att vi hade den rätt långt ner nära 
ingången. Ett tag hade några väldigt roligt, dom ville väl bli av med kortkatalogen, man 
tog en liten hög här och stoppade ner den där och så, åh gud vilken cirkus...Det var många 
som tyckte om den där katalogen, då kunde dom stå i lugn och ro och så kom dom med 
kortet: den här boken vill jag låna. Usch, det där var jobbigt. Det hade jag glömt. Där 
skulle man ju sortera ner allt man köpte också, 3-4 kort till varje bok alltså. Vilket 
sorterande, det slipper man idag, det är jätteskönt. 

Det framgår tydligt bland våra informanter att ingen av dem saknar arbetet med 
kortkatalogen. Idag är det, enligt informanterna, fler användare som klarar av att söka i den 
datoriserade katalogen på egen hand. Tidigare när kortkatalogen fanns var det endast en liten 

                                                 
5 Kamerautlåning, kom på 1980-talet, då fotograferades låntagarens lånekort tillsammans med bokens 
bokkortsficka. På så sätt dokumenterades vilken låntagare som hade lånat en viss bok. Samtliga utlån fanns 
dokumenterade på en film. I denna utlåningsform fanns det inga möjligheter för bibliotekarien att ge 
upplysningar till en låntagare om var en bok befann sig, hur länge den hade varit utlånad eller när den skulle 
återlämnas. Om en låntagare ville reservera en bok skrevs denna reservation på en ”remsa” som sedan sattes i 
bokstavsordning på en ställning. När sedan böckerna lämnades tillbaka skulle samtliga kontrolleras mot dessa 
reservationer som fanns på denna ställning. Inkrävningar av försenade böcker ombesörjdes av den firma som 
skötte avläsningen av de filmer där utlånen fanns dokumenterade. 
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grupp som klarade av att söka i denna. Nu kan även användarna sitta hemma och söka. 
Dessutom är det fler som lär sig använda Internet och att söka i bibliotekskatalogen. 
 
Datasystemet har avlastat informanterna samtidigt som nya arbetsuppgifter tillkommit. 
Katalogiseringen görs till exempel i datorn istället för de kort som sorterades in i den så 
kallade kortkatalogen. Informanterna upplever att det är skönt att slippa göra manuell 
alfabetisering. En informant upplever att hon har blivit sämre på detta sedan datoriseringen 
kom: 

…jag har ju blivit mycket sämre på dels alfabetisering för att det kunde man ju fram till 
fjärde, femte bokstaven när man stoppade kort så mycket, men jag hade mycket lättare att 
komma ihåg titel eller författare för man kan gå, bara gå till datorn och titta, så man 
lägger inte det så djupt i hjärnan som vi gjorde förut, då hade vi inte bommat på författare 
på vanliga titlar utan då visste man det direkt. 

Ännu en arbetsuppgift som har underlättats tack vare datoriseringen är hanteringen av 
bokkraven. Skillnaden ligger främst i att det idag går betydligt snabbare och smidigare. 
Tidigare skickades kraven ut en gång var sjätte eller sjunde vecka vilket var oerhört 
tidsödande på grund av allt manuellt arbete. Numera går kraven ut automatiskt efter en veckas 
tid, vilket informanterna upplever som mycket positivt. Tack vare detta cirkulerar 
bokbeståndet mycket mer, menar informanterna. 
 
En stor fördel med datorn är, enligt informanterna, ämnesordskatalogen som datorn står till 
tjänst med. Det innebär att man idag lättare kan finna specifika stycken om ett ämne då man 
själv kan lägga in ämnesord i datorn. Tidigare fick man gå till olika avdelningar när man sökte 
en bok, på grund av att den kunde stå på olika avdelningar. Om det söktes något specifikt om 
indianer kunde detta stå både under K (historia) och N (geografi). 
 
Datoriseringen har inte bara inneburit förändringar i förhållandet mellan bibliotekarien och 
användaren utan även inneburit förändringar i kommunikationen mellan personalen på de 
olika biblioteken. Till exempel är kontakten med kollegor på andra bibliotek lättare idag. Förr 
fanns det en kanslist som man lämnade sin text till som sedan skrev ut texten, kopierade och 
skickade ut den, idag skickar bibliotekarien istället e-post när hon/han har kontakt med de 
andra bibliotekarierna i kommunen. Nu är det bara att skriva ett elektroniskt brev och skicka 
iväg genom att trycka på en knapp. En informant berättar att hon till en början inte var särskilt 
positivt inställd till datorns intåg på biblioteken: 

Först tänkte jag: Uh, fy ska vi ha dator. Men så fort det började så bara PANG! Alla var ju 
lyckliga när vi höll på här och datoriserade...Så det är klart det är svårt när man börjar 
med nåt nytt. 

Informanten var dessutom skeptisk till att använda e-post: 
Vi skulle ju lära oss då med e-post, och då gick vi kurs och så skulle man skicka filer då 
med e-post. Det där skulle jag aldrig göra, så det behöver jag inte lära mig. Tyckte jag då. 
Vi var ju en jättestor grupp, så stod lärare där, det var på [nämner en plats] men jag 
fattade ju inte ett jota vad vi gjorde där, det bryr jag mig inte om varför skulle jag göra 
det, varför skulle jag skicka en fil med e-post, vad ska det vara bra för? Det gör jag ju 
varenda dag [informanten syftar på idag; vår amn]. 

Informanter upplever inte att det varit svårt att ta till sig den nya tekniken. Däremot kan det 
vara svårt att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. De skulle dessutom uppskatta 
om de fick mer utbildning när de skall lära sig nya program. Det är inte bra när man skall vara 
ett ansikte utåt och göra misstag när användaren ser på. Man måste följa med när det uppstår 
nya medier och nya sätt att tänka, menar en informant ”annars skriver vi ju under våran 
dödsdom”. En informant upplever dock att arbetsuppgifterna ställer krav på att man som 
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bibliotekarie lär sig vad informanten kallar ”de tekniska nymodigheterna, men anser dock att 
det viktigaste är att man har tillräcklig utbildning för att klara de grundläggande behoven.  
 
Bibliotekarierna har fått en ny uppgift, att lära ut hur Internet fungerar. Det har anordnats 
kurser för användarna hur Internet används. En informant menar att hans möjligheter som 
bibliotekarie, att lära användarna bibliotekskatalogen, är för honom en guldgruva. Merparten 
av våra informanter upplever att deras arbete som bibliotekarier är stressigt och det på grund 
av alla medier biblioteket kan erbjuda. De poängterar att ”ett bibliotek har aldrig varit något 
vilohem”. En informant menar att arbetet som bibliotekarie alltid har varit stressigt och menar 
vidare att ”man behöver inte sätta sig ner och fundera vad sjutton ska jag ta och göra idag. Det 
behöver man inte göra, Ibland känns det som att det är lite för mycket som ligger och väntar 
som man borde ta itu med”. Hon anser att man vänjer sig vid stressen. De som inte upplever 
någon stress ser det mer som en daglig utmaning. 
 
Informanterna är av den uppfattningen att det idag tack vare datorns hjälp finns betydligt 
större möjligheter att tillgodose det användarna söker och vill ha hjälp med. Med datorn som 
hjälpmedel kan man ”klara mycket mer”, det vill säga att man idag kan svara på betydligt fler 
frågor än tidigare. Informanterna upplever även att de får fler informationsfrågor än tidigare. 
Bibliotekarierollen blir enligt våra informanter mer av en informatörsroll. 
 
Med hjälp av Internet kan numera ges en mer avancerad form av hjälp än vad som var möjligt 
på 70-talet. Vidare menar informanterna att nu finns möjligheten att, tack vare Internet, ta 
fram många olika uppgifter som användarna efterfrågar, vilket inte fanns i samma 
utsträckning tidigare. Internet ses som ett mycket viktigt verktyg på biblioteket men det 
poängteras dock att biblioteket är mer än bara detta verktyg. Tack vare Internet kan även de 
små biblioteken svara på lika många frågor som ett stadsbibliotek. Vidare framhålls att om 
finns kunskapen om hur man navigerar på Internet så kommer man långt, datorn och Internet 
kan ta reda på sådant man inte kunde tidigare beträffande information.  
 
Internet är till stor hjälp när användarna söker sådant som inte finns på biblioteket, då kan 
man, enligt informanterna, göra en sökning på Internet i den aktuella frågan. Informanterna 
menar att det är viktigt att inte glömma bort att ta hjälp av böcker när man ger referenshjälp 
och inte enbart koncentrera sig på datorn som enda verktyget. Genom att kombinera böcker 
med datorn finns numera en större bredd vid informationssökning. Nu har man, som en 
informant uttrycker det, ”hela spektrat”. 
 
För att tillgodose och underlätta för användarna har många bibliotek valt att bryta ut olika 
litteraturkategorier som exempelvis långserieböcker, deckare, kärleksromaner och 
fantasyböcker. Informanterna upplever detta system som krångligt för dem som bibliotekarier. 
Dels då böckerna skall sättas upp i hyllan, då de måste hålla reda på de märkningar som finns 
på bokryggarna. Delas blir det krångligare vid klassificeringen av böckerna. Trots detta ser 
informanterna fördelar med detta system. En informant beskriver hur det kunde gå till innan 
man brutit ut litteraturen och en ung användare sökte en bok: 
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…då gick vi först och tittade på ungdomsavdelningen, fanns den inte inne där kanske så 
gick vi och tittade på vuxenavdelningen så fanns den inte där, ja då gick vi och tittade på en 
särskild hylla där vi hade stora böcker, allround hylla, och så hittade vi ingenting där och så 
var det ett fjärde ställe där vi hade refböckerna. På det sättet var det ju väldigt splittrat, nu 
har vi ju liksom samlat alla dom här på samma ställe som handlar om samma ämne då och 
det är ju för att underlätta för låntagarna…Det var ju jättesvårt att förklara för dom varför 
man fick springa och titta på så många olika ställen. 

Idag kan det tack vare datorn och Internet ges en bättre service till flera olika grupper i 
samhället. En av dessa grupper är invandrare. Denna grupp av användare finns det nu större 
möjlighet att ge bättre service då man via Internet kan erbjuda dagstidningar på deras 
modersmål. Detta upplevs som mycket bra då prenumerationerna på tidningarna i 
pappersform kostar biblioteket tusentalskronor varje år. Detta skulle enligt informanterna bli 
mycket kostsamt särskilt då man skall tillgodose mindre språkgrupper. Internet blir då en bra 
lösning för biblioteken då det inte kostar biblioteket något extra utöver kostnaden för Internet. 
Ytterligare en grupp som det nu finns större möjligheter att tillgodose är användare med olika 
typer av handikapp, då de olika hjälpmedlen är annorlunda idag. Till exempel kan dyslektiker 
få hjälp genom syntetiskt tal. 

7.2 Användarens förväntningar och krav 
En del av informanterna upplever inte att det ställs högre krav på dem och deras kompetens 
från användarna, däremot upplever de att det ställs högre krav på att kunna tillhandahålla 
information på ett snabbare och effektivare sätt. De flesta upplever inte att tekniken ställer 
högre krav på dem som bibliotekarier, snarare finns det förväntningar och krav på vad man 
med hjälp av denna teknik kan åstadkomma. Dock menar en informant att det ställs högre 
krav på henne idag och det på grund av datoriseringen och alla sökmöjligheter som finns på 
Internet.  
 
En förväntning som datoriseringen medfört, är att användarna förväntar sig snabbare besked, 
att information som söks skall kunna tas fram betydligt snabbare än tidigare. Användarna 
förväntar sig att bibliotekarierna skall ”fixa fram” en bok på nolltid. Finns den inte i bokform 
kan de tänka sig att låna den i andra medieformer, som till exempel CD-bok eller video: 

Låntagare har ju helt andra förväntningar idag på oss så vi måste kunna möta de för 
kanske hade man den förväntningen att det var bibliotekarien som så att säga hade makten 
på något sätt va och kunde säga att du får ta den boken men inte den. Något sånt finns inte 
alls idag. Utan nu ställer man liksom krav på att den här servicen den vill vi ha och den 
har vi rätt att få, så att säga… 

Förr accepterade användarna när bibliotekarien sade att de var tvungna att avvakta några 
dagar angående att få besked när exempelvis en bok skulle komma. 
 
En anledning till att det inte ställs högre krav från användarna beror, enligt en del av 
informanterna, på att användarna kan mycket själva. Det finns en medvetenhet om vilka 
resurser biblioteket kan erbjuda idag som Internet och ordbehandlingsprogram. 
 
En informant menar dock att det är just på grund av denna medvetenhet från användarna som 
kraven ökar. Som exempel på detta menar informanten att användarna i dag kan sitta hemma 
och via Internet söka i bibliotekskatalogen, för att sedan komma in på biblioteket och kräva 
att en bok som de exempelvis har sett finns i Malmö skall skickas till det aktuella biblioteket. 
 
Informanterna upplever att de skall kunna mer och ha överblick över vad som finns. De menar 
att mängden information och medier är så mycket större idag än tidigare vilket gör att det är 
mer att hålla reda på. Detta menar de är ytterligare en anledning till att det idag ställs högre 
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krav på dem som bibliotekarier. En informant säger att ”…vi är ytskrapare, vi ska skrapa på 
ytan, vi ska kunna lite om mycket. Medan förr så var vi specialister…” Informanten menar att 
det förr var det skönlitterära bokbeståndet för barn och vuxna man skulle vara kunnig på, 
medan man idag skall vara informationskompetent och ha grepp om utbud på alla möjliga 
sätt.  
 
Flera av informanterna uppger att användarna förväntas kunna sådant som egentligen inte hör 
till deras roll som bibliotekarie. Exempel på sådana uppgifter är att de får hjälpa användarna 
med hur man går tillväga för att kolla sin e-post och hur Internet fungerar samt att de 
förväntas lösa de problem som uppstår när datorerna slutar att fungera.  
 
Användarna har även idag betydligt högre krav på att få aktuella uppgifter. Nu räcker det inte 
längre att biblioteket kan erbjuda det som står i uppslagsböckerna som är 10-15 år gamla. 
Informanterna upplever även att det idag ställs högre krav från användarna beträffande 
fjärrlånen. 
 
Informanterna upplever att användarna är mer aktiva idag och att de tar biblioteket mer och 
mer för givet, de är mer medvetna om vad de kan och får göra. En grupp som upplevs ställa 
högre krav idag är barn och ungdomar och det på grund av att de är mer vana vid att ställa 
krav och fråga efter saker. De är mer aktiva och frispråkiga. I informanternas svar framgår det 
att man kan urskilja tre olika typer av låntagare/användare: 1. snabblånare det vill säga 
hon/han som går direkt till hyllan med snabblån (som i regel är en veckas lån på, min. anm.). 
Hon/han vet vad han/hon vill ha det som inte finns inne reserveras, 2. de som går omkring i 
biblioteket, de som lär sig efterhand hur böckerna är placerade. Under vilka kategorier och 
underavdelningar, 3. de som läser allt, det kan vara allt från psykologi till biografier. 
Informanterna menar även att användarnas attityder generellt har förändrats, de är mer 
frimodiga. Idag ställer de frågor som tidigare var tabubelagda som exempelvis skilsmässa, 
vilket för trettio år sedan ansågs som något privat. 
 
Enligt informanterna kan användarna idag påverka mer än vad de är medvetna om. Sedan 
finns det naturligtvis gränser och då framför allt ekonomiska sådana. Har många användare 
samma önskemål försöker man uppfylla dessa. 
 
Vid inköp av ny litteratur försöker man uppfylla de önskemål som finns. Man kan inte, enligt 
informanterna, ”enbart köpa in nobelpristagare” utan man bör även vara öppen för annan 
litteratur. Dock finns kriterier som skall uppfyllas utifrån en medieplan, vilken finns för att 
undvika sådan litteratur som kan uppfattas som stötande, exempelvis rasistisk litteratur, 
litteratur innehållande grovt våld och kvinnoförakt. 
 
Informanterna menar att det är viktigt att det finns en dialog mellan bibliotekarien och 
användarna, då man annars förmodligen skulle missa en del inköpsförslag. Vidare menar 
informanterna att man kan få de mest förbluffande inköpsförslag som man skulle missat om 
man inte haft en dialog med användaren. 
 
Bibliotekarierna upplever att det ställs högre krav på dem beträffande inköp av litteratur än 
vad det gjordes för trettio år sedan. Då var det främst den litteratur personalen ville ha som 
köptes in. En informant säger att ”nu har ju det ändrat sig tack och lov lite grann, nu är ju 
inköpsprocessen ett samspel med låntagaren också och vi köper in en hel del på efterfrågan”.  
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En annan informant menar: 
…det är en mycket mer tillåtande inställning, låntagaren påverkar mycket mer vad vi 
köper in på biblioteken än vad de gjorde på 70-talet. För då hade vi mycket den 
inställningen att det skulle vara väldigt hög kvalitet på de böcker vi köpte. Det gjorde vi 
för att vi gjorde låntagarna en god gärning… 

Enligt en del informanter finns det än idag författare som inte köps in. Nu försöker man dock 
titta på det enskilda fallet när man bedömer om en bok skall köpas in eller inte, vilket ofta 
sker i samråd med användaren. När det gäller massmarknadslitteratur är det enligt en 
informant, användarna som avgör vilka böcker som skall köpas in, då är det användarna som 
är de verkliga experterna. På så sätt menar informanten att han som bibliotekarie får mer tid 
över att införskaffa mer kvalificerad litteratur. 

7.3 Bestående arbetsuppgifter 
Trots de förändringar som skett finns det enligt våra informanter arbetsuppgifter som 
fortfarande är bestående. Det finns arbetsuppgifter som alltid funnits och som alltid måste 
göras, menar informanterna. Exempel på detta är att sätta upp böcker i hyllorna och 
boklagning, vilka är två manuella arbetsuppgifter som inte har påverkats av datorerna.  
 
I den grupp bibliotekarier vi intervjuat är uppfattningen att tillgodoseendet av användarens 
behov är en arbetsuppgift som är densamma idag som för trettio år sedan. Till exempel skall 
man som bibliotekarie hjälpa och ge service precis som förr. Skillnaden ligger snarare i att 
man har större möjligheter att hjälpa och tillgodose fler gruppers behov i samhället idag. 
 
Vidare skall det precis som tidigare spridas kunskap och god litteratur samt ges 
faktainformation. Detta har inte förändrats enligt informanterna. En annan funktion som 
består är bokkunskapen. Denna kan inte, enligt informanterna, ersättas av datorn. En 
informant menar att det inte är, som han uttrycker det, bara att ”trycka på knappar det är inte 
bara teknik, man behöver fortfarande bokkännedom”. Det vill säga att allt inte kan lösas med 
hjälp av datorn. Bokkännedomen anses även vara stommen i bibliotekarieyrket. Det tar dock 
flera år innan man får en god sådan. 
 
Informanterna framhåller att en bestående arbetsuppgift är att tillhandahålla en fungerande 
katalog liksom att införskaffa böcker till biblioteket, arbetsuppgifter som alltid funnits. 
Skillnaden ligger snarare i hur dessa utförs. 
 
Uppfattningen bland de intervjuade bibliotekarierna är att grunden i arbetsuppgifterna är 
densamma. Förändringen ligger snarare i verktygen och sättet arbetsuppgifterna utförs på, till 
exempel sättet att söka efter information. 
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8. Analys och diskussion 

I detta kapitel är avsikten att analysera och diskutera resultatet av undersökningen. Detta 
kommer att genomföras med utgångspunkt i frågeställningarna samt de teoretiska 
utgångspunkter liksom tidigare forskning, bakgrundsmaterial samt begreppsutredningen. 
Analysen är tematiserad utifrån frågeställningarna. Mina egna tankar och reflektioner 
tydliggörs i den löpande texten. I påföljande kapitel redogörs för de slutsatser jag kommit 
fram till samt att det ges förslag till vidare forskning. 
 
Efter att tagit del av informanternas svar och de tidigare studierna i mitt ämne; folkbibliotek, 
förändring, påverkan i bibliotekariens arbete, är det tydligt att det skett stora förändringar av 
varierande karaktär och omfattning inom bibliotekssektorn under de tre decennier som denna 
studie behandlar.  
 

8.1 Den främsta förändringen som påverkat bibliotekariens 
arbetsuppgifter  
Innan genomförandet av intervjuerna med de verksamma bibliotekarierna hade jag en 
föraning om vad den främsta förändringen rörande deras arbetsuppgifter skulle tänkas vara. 
En föraning som bekräftades. Resultatet visar att den mest genomgripande förändringen i 
biblioteksarbetet är datoriseringen, vilket även Månsby kunnat konstatera i sin studie. 
 
Jag är inte förvånad att IT-tekniken är den mest genomgripande förändringen. I vår vardag 
kommer vi i ständig kontakt med tekniken, biblioteken är inget undantag. Mot bakgrund av 
detta är det nästintill oundvikligt att biblioteket inte skulle påverkas av en sådan omfattande 
förändring. En informant använder samma uttryck som Fourie och Dowell när denne menar 
att datoriseringen kommit att bli revolutionerande för hans arbetsuppgifter. Mot bakgrund av 
informantens ordval tolkar jag det som att denne upplever att det skett stora förändringar i 
dennes sätt att utföra sitt arbete. 
 
Audunson menar i sin avhandling Changes process in public libraries. A compartive project 
within an institutionalist perspectiv att folkbiblioteken har ställts inför flera viktiga 
förändringsfaktorer däribland budgetnedskärningar, politiska förändringar, dock menar han att 
den nya teknologin är en av de största faktorerna som folkbiblioteket måste hantera 
(Audunson, 1996, s. 13). Resonemang kring påverkande faktorer rörande bibliotek 
framkommer i flera av studierna som presenteras i avsnittet tidigare forskning Även där 
nämns politiska och ekonomiska faktorer. Enligt Månsbys studie är det en kombination av 
teknik och ändrad samhällsstruktur. Men det kan ändå konstateras att det är tekniken är den 
största faktorn (Månsby, 1997, s. 133). 
 
Trots att det finns informanter som inte klart uttrycker att det är datoriseringen som är den 
mest genomgripande förändringen, är jag av den uppfattningen att dessa informanter upplever 
att datoriseringen är av stor betydelse för deras sätt att utföra sina arbetsuppgifter. Det finns 
informanter som istället för datoriseringen som främsta förändring istället nämner 
fjärrlånehanteringen. Utifrån detta resonemang tolkar jag att datoriseringen trots allt har haft 
stor betydelse då det är just datoriseringen som i första hand effektiviserat 
fjärrlånehanteringen.  
 
I inledningen nämns det att förändring som tillstånd är något som vi hela tiden befinner oss i, 
såväl i privatlivet som i arbetslivet. Förändring är med andra ord, enligt detta resonemang det 
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normala tillståndet. Angelöw menar att det som kännetecknar vår tillvaro är en ständigt 
pågående förändringsprocess Detta tillstånd gäller även organisationer tillika biblioteket och 
biblioteksarbetet. Ett förändringstillstånd som är bestående så länge organisationen finns kvar 
(Angelöw, 1991, s. 9). 
 
En reflektion som kan göras i detta sammanhang rörande förändring som tillstånd är om 
människor verkligen är medvetna om att det hela tiden befinner sig i en förändringsprocess. 
Då förändringar inte alltid behöver vara så omfattande. Men det är när de rör sig om en så 
pass omfattande förändring som tekniken faktiskt har inneburit som människor reagerar. 
Fourie och Dowell menar på att en sådan här omfattande och dramatisk förändring har 
biblioteket och bibliotekarierna inte varit med om sedan Gutenberg lät trycka Bibeln på 1400-
talet ( Fourie & Dowell, 2002, s. 251-254). 
 
I den ena teoretiska utgångspunkten hävdas det att bibliotekarieprofessionen inte längre 
kännetecknas av begrepp som stabilitet och kontinuitet, utan istället av bland annat begreppet 
förändring, vilket kan återknytas till resonemanget ovan. Det är viktigt att biblioteks- och 
informationsorganisationer inser att det är oundvikligt att en förändring måste ske. I teorin 
framgår det även, att för att biblioteken skall behålla det innehåll som de har byggt upp i 
organisationen måste de hela tiden tänka i nya banor och tänka framåt. Utmaningen ligger då i 
att dels behålla det befintliga, samtidigt som man tar del av de nya visionerna som finns 
(Stueart & Moran, 2002, s. 456). Utifrån resultatet får jag uppfattningen att det finns en 
medvetenhet om att man ständigt måste tänka framåt. Samtidigt som det är nödvändigt att 
tänka i nya banor, för att på så sätt försöka följa med i den utveckling och förändring som 
sker.  
 
I såväl begreppsutredningen som i de teoretiska utgångspunkterna framgår det att det finns 
förändring av varierande karaktär. Både Lennéer-Axelsson & Thylefors och Stueart & Moran 
redogör i sina texter för förändringar som oplanerade eller spontana som Lennéer-Axelsson & 
Thylefors också väljer att benämna det respektive planerad förändring. 
 
I korthet handlar den oplanerade/spontana förändringen om att den aktuella organisationen 
tvingas reagera och anpassa sig till de nya omständigheterna. Denna typ av förändring menar 
Stueart & Moran i sin teori uppstår vanligtvis vid påtryckningar som organisationen inte kan 
råda över. När det gäller förändring av den planerade karaktären handlar det som ordet 
antyder mer om att förändringen som sker på något sätt är planerad. Vid en sådan förändring 
uppmuntras alla att delta i processen. Den stora skillnaden mellan dessa två är att vid en 
oplanerad förändring finns ett motstånd till förändring medan det vid en planerad förändring 
finns aktiva krafter som är med och ser till att förändringen genomförs (Stueart & Moran, 
2002, s. 14f). 
 
Inom organisationer handlar det enligt Collins & Isaksson främst om att bryta gamla mönster 
och istället finna och ta sig an nya lösningar och nya arbetsformer. På samma gång som det 
innebär att organisationen får inta ett nytt tänkesätt när det gäller organisationens sätt att 
fungera (Collins & Isaksson, 1996, s. 15). 
 
Om man tittar på dessa olika typer av förändringar i förhållande till folkbiblioteket och den 
förändring som skett anser jag att det främst rör sig om en förändring av den 
oplanerade/spontana karaktären, dock med inslag av den planerade. Detta då folkbiblioteken 
på grund av sin position i samhället och dess betydelse mer eller mindre har tvingats anpassa 
sig till den utveckling som skett beträffande ny teknik. För att på så sätt i fortsättningsvis 
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finnas kvar som organisation. Detta gäller inte bara folkbiblioteken utan jag menar att detta 
gäller även andra organisationer. Det måste finnas en medvetenhet om att det ibland måste ske 
anpassningar till yttre omständigheter utanför organisationen för att fortsätta vara attraktiv för 
den målgrupp som organisationen vänder sig till.  
 
Ett liknande resonemang återfinns hos informanterna. Att följa med i utvecklingen 
beträffande nya medier, nya tankesätt och ny teknik anser informanterna som viktigt då de 
”annars skriver vi ju under vår dödsdom”, som en informant uttrycker det. Järv i sin tur 
hänvisar till bibliotekarien Thompson som för ett liknande resonemang som informanten när 
han menar att om biblioteken inte anpassar sig till tekniken, kommer de att dö ut som 
dinosaurierna gjorde på sin tid (Järv, 1991, s. 31f). 
 
Även Kovacs nämner i sin text att det är nödvändigt för biblioteken och bibliotekarierna att 
vara beredda på att anpassa sig i de nya omständigheterna som den nya tekniken innebär. 
Ovanstående resonemang skulle enligt min mening kunna sammanfattas i att anpassning och 
att vara beredd på att tänka i nya banor är a och o den förändringsmiljö som folkbiblioteken 
befinner sig i. För om man inte är villig att anpassa sig till de yttre omständigheterna utanför 
organisationen finns det som nämnts tidigare en risk att folkbiblioteket inte längre blir så 
attraktivt för användarna. Vilket nog är viktigt för en organisation där det inte handlar om 
någon form av kommersiell verksamhet utan där man utgår från ”gratisprincipen”. 
 
I Arvidssons studie framgår det att det finns en iver bland de intervjuade bibliotekarierna att 
lära sig hantera de nya verktygen/hjälpmedlen och då främst Internet. Denna iver att lära sig 
det nya bottnar menar Arvidsson att det finns en känsla av hot från användaren. Hotet menar 
hon ligger i att användarna nu i allt större utsträckning själva kan genomföra de 
informationssökningar som krävs för att finna det som efterfrågas. Vilket får följden att 
bibliotekarien känner sig överflödiga därav intresset att lära sig det nya (Arvidsson, 1998, s. 
40). 
 
När det gäller informanterna, upplevdes det inte som att de kände sig direkt hotade av 
användarens allt större kompetens beträffande att de själva kan ta reda på det som de söker. 
Dock anser jag att det fanns en insikt om hur vikigt och nödvändigt det är att bibliotekarierna 
anpassar sig till den nya tekniken och de nya verktygen. 
 
Lennéer-Axelsson & Thylefors menar att oavsett om det handlar om enskilda individer eller 
arbetsgrupper kan ingen undkomma förändring (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005, s. 
206). Detta menar jag även gäller folkbiblioteken då de har en sådan central roll i vårt 
samhälle. Om biblioteken inte är beredda på att anpassa sig och följa med i den utveckling 
som sker i samhället kan det finnas risk att biblioteket inte finns kvar i samma utsträckning på 
lång sikt. 
 
Trots att tekniken är en viktig förändringsfaktor är informanterna dock noga med att 
poängtera att bör vara medveten om att tekniken enbart fungerar som ett verktyg. Internet är 
visserligen ett mycket viktigt verktyg för biblioteken men de poängterar att biblioteken är så 
mycket mer än detta. Jag instämmer i informanternas resonemang att det är vikigt att inte 
övriga hjälpmedel som fanns innan datorns intåg glöms bort. De traditionella uppslagsverken 
kan fortfarande vara till stor hjälp, åtminstone ett ställe att börja sin sökning. Jag får en känsla 
av att informanterna upplever att de har blivit allt mer beroende av datorn och vad man kan 
åstadkomma med hjälp av som finns att tillgå på Internet. En informant uttrycker det på 
följande vis: 
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Om vi säger så här att våran IT-avdelning säger så till oss såhär att datorerna är avstängda 
imorgon bitti klockan åtta och de kommer att vara avstängda hela dagen för vi håller på 
att jobba med något. Då vet vi inte vad vi ska göra, känns det som. 

Förmodligen är det som informanten säger, det blir en vana att alltid ha datorn tillhands. Detta 
menar jag kan ses som en av nackdelarna med datoriseringen. Just att när datorn en dag inte 
fungerar så står man handfallen och vet inte vad man skall göra.  
 
Det blir lite som Kovacs uttrycker det att bibliotekarier måste vara beredda att befinna sig i 
två olika skeden samtidigt. Med detta menar hon att bibliotekarien måste ha ena foten i 1900-
talet som innebar manuell hantering av bland annat böcker och tryckta tidningar, samtidigt 
som hon skall ha den andra foten i 2000-talets digitalisering, det vill säga databaser, 
elektroniska tidskrifter, elektroniska texter etc. Det är vikigt att det finns en balans mellan 
dessa två (Kovacs, 2000, s. 1). 
 
Oavsett vilken förändring det handlar om; oplanerad eller planerad eller om det handlar om 
förändring på individnivå eller i en organisation som i det här fallet, folkbibliotek, går den 
sällan förbi utan någon form av motstånd eller konfliktsituation. Bibliotekarierna i vår studie 
är inte något undantag. Att det finns motstånd till förändring är inget ovanlig och kan bero på 
ett flertal orsaker. Stueart och Moran menar i sin teori att en av dessa orsaker kan vara att de 
personer som berörs av förändringen inte har fått tillräckligt med information om vad den 
aktuella förändringen innebär (Stueart & Moran 2002, s. 21). Gallacher i sin tur menar att det 
finns en rädsla för förändring och då inte rädsla för förändringen isig själv utan för vad man 
eventuellt förlorar i samband med förändringen och ovissheten om vad förändringen får för 
följder (Gallacher, 1999, s. 6).  
 
Jag menar att det även handlar om en viss trygghet. Man vet vad man har men inte vad man 
får. En annan orsak enligt Stueart och Moran när det gäller motstånd är att det inte finns 
förståelse för varför en förändring anses nödvändig i vissa fall vill inte de berörda förstå 
nödvändigheten i att en förändring måste ske (Stueart & Moran, 2002, s. 20f). 
 
När det gällde motstånd hos informanterna framkom det inget klart motstånd till förändringen 
snarare handlade det om en viss skeptisk inställning till de förändringar som skedde. Det 
handlade främst då om datoriseringen och hantering av e-post. En informant hade till en 
början ingen förståelse för varför denne skulle gå en kurs i hur man skickade filer med e-post. 
Vad skulle detta vara bra för? Det finns väl ingen anledning att lära sig detta. Informantens 
inställning idag är helt annorlunda än vad den var då när datorn och allt vad den innebar 
gjorde sitt intåg på biblioteket. Detta menar jag är ett tydligt exempel på hur ett motstånd till 
förändring kan gestalta sig. Till en början finns en ovilja till förändring men när förändringen 
är gjord och de berörda inser det positiva i förändringen ändras inställningen ganska snart. 
Idag skickas det e-post dagligen och är ett viktigt verktyg för bibliotekarierna i sitt dagliga 
arbete då de genom detta kan ha kontakt med kollegor över hela världen. 
 
När jag ovan menar att den förändring som skett på folkbibliotek främst är oplanerad dock 
med inslag av planerad förändring menar jag att när de som förändringen berör inser 
fördelarna med förändringens följder blir de mer benägna att mer aktivt delta i den 
förändringsprocess som organisationen har ställts inför. 
 
Informanterna menar att den negativa inställningen till datoriseringen var större under 1970-
talet än vad den är idag, attityden till förändring är idag mer positiv. I Arvidssons studie 
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framgår det även där att det till en början har funnits negativa känslor angående 
introduceringen av Internet, men de betonar att det vore tråkigt om den enorma mängd 
information som trots allt är av bra kvalitet på Internet skulle försvinna på grund av den 
information som är av sämre kvalitet. Arvidsson poängterar att det skulle vara särskilt 
olyckligt för dem som gynnar folkbiblioteket (Arivdsson, 1998, s. 52). Stueart och Moran 
hävdar att människor har olika stort motstånd till förändring och att de äldre oftast har större 
motstånd än de som inte arbetat i en organisation lika länge (Stueart & Moran, 2002, s. 20f). 
 
Resultatet visar dock att det funnits en viss negativ inställning till datorns intåg på biblioteken. 
Det framkom bland annat att det idag upplevs som att det är mer att hålla ordning på och detta 
gäller då främst sortering av den stora mängd litteratur, artiklar, filmer, cd-skivor och 
datamedier. Ytterligare en nackdel som nämns av informanterna är att de känner att de blivit 
sämre på alfabetisering. Detta anser jag förmodligen beror på att bibliotekarierna numera i allt 
större utsträckning förlitar sig på att datorn och dess program tar hand om detta, vilket jag 
tolkar som en nackdel som kanske inte är av så stor betydelse men ändå värt att reflektera 
över då det visar hur snabbt och lätt man anpassar sig till nya bekvämligheter.  
 
I både avsnittet tidigare forskning och i den ena teoretiska utgångspunkt talas det om 
förändring i form av den första respektive andra ordningen. I korthet innebär den förstnämnda 
att det sker en förändring inom ett system. Vid en sådan förändring förblir systemet intakt, 
tänkesätt, identifikation, lösning på problem samt verktygen förblir i stort sett desamma som 
de var före förändringen. Ett nyckelord i denna typ av förändring är förnyelse. Med hjälp av 
denna förändring försöker man förnya något som redan finns och förhoppningsvis till något 
bättre. Med andra befinner man sig fortfarande inom den traditionella ramen för 
organisationens verksamhet (Ahrenfelt, 2001, s. 23). 
 
Till skillnad från den ovan nämnda förändringen förändras systemet helt vid en förändring av 
andra ordningen, vilket betyder att såväl det organisatoriska tänkemönstret som sättet att agera 
förändras, något som förblir intakt i den andra typen av förändring. Vid förändring av andra 
ordningen blir resultatet med andra ord ett helt system (ibid., s. 23). 
 
För att illustrera en förändring av första ordningen väljer Ahrenfelt i sin teori en verkstad. Om 
verkstaden väljer att byta ut en gammal maskin till en ny. Innebär detta visserligen att de som 
arbetar på verkstaden förmodligen måste lära sig nya grepp sätt att hantera denna nya maskin. 
Dock innebär detta att sättet att arbeta och antalet som behövs för att hantera maskinen är 
oförändrat (ibid., s. 24). 
 
Mot bakgrund av vad de två typerna av förändring innebär anser jag att den förändring som 
folkbiblioteken har stått och fortfarande står inför är förändring av första ordningen. 
Anledningen till att jag anser att det handlar om den första ordningen av förändring är att det 
går att dra en klar parallell till Ahrenfelts exempel om verkstaden och den nya maskinen och 
folkbiblioteket och introduceringen av datoriseringen och Internet. I likhet med maskinen har 
datoriseringen och Internet inneburit att bibliotekarierna har fått lära sig nya sätt att söka efter 
information och tillhandahålla information till användaren samt att cirkulationen av det egna 
beståndet beträffande utlån, återlämning som nu utföras på ett annorlunda sätt. Men grunden i 
arbetsuppgifterna är dock desamma samtidigt som antal personer som utför detta arbete i regel 
är desamma. Arvidsson är av den uppfattningen att de förmodligen kommer att dröja innan 
den nya tekniken kommer leda till att det sker en förändring av andra ordningen. Detta håller 
jag med om då det förmodligen blir svårt att bryta en så pass gammalt och traditionellt 
mönster att utföra och driva denna verksamhet. 
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När Lennéer-Axelson & Thylefors resonerar kring förändring i arbetslivet nämner de 
förändring av total och partiell karaktär. De menar att förändring av total karaktär är mycket 
ovanligt i arbetslivet och att den i regel är partiell det vill säga begränsad (Lennéer-Axelson & 
Thylefors, 2005, s. 181). Detta är ett liknande resonemang som förs av Ahrenfelt när han 
diskuterar förändring av första respektive andra ordningen. Man skulle kunna säga att den 
totala förändringen är förändring av andra ordningens motsvarighet, båda innebär att ett 
system helt sätts ur balans. 
 
Såväl tidigare studier som denna studies resultat visar vilka oerhörda fördelar det finns idag 
tack vare datoriseringen. Uttryck som ständigt återkommer i resultatredovisningen är 
snabbhet, effektivitet, smidighet och möjligheter. Mot bakgrund av detta tolkar jag det som att 
ingen av informanterna direkt saknar kortkatalogen och de övriga tidigare manuella 
arbetsuppgifterna.  
 
I såväl resultatredovisningen som i Månsbys studie framkommer att det nu tack vare 
datoriseringen finns möjlighet att ge snabbare och bättre service till användarna. I och med att 
det går betydligt snabbare och smidigare idag att tillgodose användarnas behov finns det 
enligt informanterna mer tid att möta användarna. Nu kan service med bättre kvalitet ges, 
vilket jag tolkar som mycket värdefullt för deras yrke som bibliotekarie. Informanterna i 
Månsbys studie upplevde att IT-tekniken inneburit att de nu kan ta fram information både 
snabbt och effektivt vilket medfört att referensarbetet förbättrats (1997, s. 133). Jag får 
uppfattningen att detta även stämmer in på våra informanter då momenten idag går betydligt 
snabbare. Jag tolkar det således som att datoriseringen främst haft en positiv påverkan på 
biblioteken, bibliotekarierna och dess arbetsuppgifter då informanterna förefaller uppskatta 
den förenkling och tidsbesparing som datoriseringen inneburit. Däremot upplevs att det 
numera är ett betydligt högre arbetstempo än tidigare.   
 
Resultatet visar att det går snabbare att göra fjärrlån idag, tidigare drog sig bibliotekarierna för 
att fjärrlåna då det tog tid innan boken kom. Även bokkraven går smidigare idag. Att det går 
enklare och snabbare att hantera arbetsuppgifterna har inneburit att användarna inte kan vänta 
lika länge, de vill ha snabba svar och förväntar sig också att få det då man nu har datorer. Jag 
menar att detta speglar sig i informationssamhället vi lever i där allt förväntas gå fort.  
 
Såväl den tidigare forskningen som resultatredovisningen pekar på att i och med Internet som 
arbetsredskap har det möjliggjort att bibliotekarierna snabbare och lättillgängligare kan ge rätt 
svar till användaren. Något som framkom såväl i Månsbys studie som i vårt resultat var dock 
att bibliotekarierna önskade mer utbildning beträffande Internet och datorer, vilket kan tolkas 
som att bibliotekarierna vill känna sig mer säkra inför användarna. 
 
Datoriseringen har inte bara förändrat bibliotekariens arbetsuppgifter, den har dessutom 
medfört förbättringar. Förbättringarna är flera det gäller inte minst i bibliotekariernas interna 
rutiner såsom låneregistrering och inköp. Något jag upplever mot bakgrund av resultatet är att 
bibliotekarierna har betydligt bättre och större överblick över sitt bestånd. Ett exempel på en 
förbättring jag uppfattat som mycket positiv är att informanterna nu slipper gå till olika 
avdelningar när de söker en specifik bok, numera finns ämnesordkatalogen att tillgå. 
Ämnesordkatalogen har inneburit såväl avlastning som stora förbättringar för informanterna. 
Just överblicken och de värdefulla sökmöjligheterna får jag uppfattningen om att 
informanterna uppskattar oerhört mycket då man med hjälp av datorn kan söka efter specifika 
stycken rörande ett ämne. Nu behöver bibliotekarierna inte längre gå till flera avdelningar för 
att söka efter det som har efterfrågats av användaren, vilket inneburit tidsbesparing. Detta 
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innebär tid som kan användas på bättre sätt, till exempel får man mer tid till att möta 
användaren. 
 
Tack vare digitaliseringen av såväl sina egna som andras kataloger har detta medfört att man 
kan ge en mer kvalitetsförbättrad service, vilket vi får en känsla av är av stor betydelse. 
Mycket av detta tolkar jag som att det bottnar i att det handlar om ett serviceyrke och då vill 
man i möjligaste mån serva användarna så bra man kan. Resonemanget kan sättas i likhet med 
Månsbys studie där det framkommer att IT-tekniken ger större möjligheter att ge korrekta svar 
och relevant information.  
 
I resultatredovisningen poängteras att det är viktigt att böckerna i biblioteket inte glöms bort 
vid utförandet av referenshjälp, att man inte låser sig vid enbart datorn som verktyg. Detta 
håller jag med om då jag anser det vara viktigt att ta till vara på alla de tillgångar och 
möjligheter som finns att tillgå på biblioteket. På detta sätt får man, som en informant 
uttrycker det, ”hela spektrat”. Till exempel kan användaren vara ute efter äldre material vilket 
kanske inte finns tillgängligt via datorn, ett bra val bör således vara en kombination mellan 
böcker och Internet. Fourie och Dowell menar att en nackdel med Internet är att 
informationssökare ser Internet som en källa och överger därmed sökverktyg som är bättre 
lämpade (Fourie & Dowell, 2002, s. 258).  
 
Intrycket jag får av informanterna är att de inte längre känner att de har den kontroll över 
informationen som de skulle önska. Vad såväl våra som Månsbys informanter önskar är dock 
mer utbildning beträffande Internet och datorer. Bibliotekarierna är nu, som Ristarp och 
Andersson uttrycker det, ”the guide on the side” istället för ”the sage on the stage”, vilket mer 
vardagligt tal innebär att hon inte vet allt om vart man kan finna allt det som användarna 
efterfrågar. Bibliotekarien måste dock vara den som vet mest ändå hur man skall navigera och 
var man skall leta för att finna det som söks (2001, s. 228). Jag anser detta indikerar att 
bibliotekarien trots allt behövs och det kanske mer än någonsin.  
 
Liknande resonemang förs av Fourie och Dowell som menar att i och med att Internet ständigt 
utökas med information och digital information behövs det någon som kan hantera denna 
enorma mängd (Fourie & Dowell, 2002, s. 251-254). Rubin spekulerar i sin studie hur 
biblioteken och bibliotekariens roll kommer att se ut i framtiden. Han menar att eftersom 
information inte kan organiseras av sig självt måste det finnas någon som gör detta, vilket då 
faller på bibliotekariens lott att organisera detta  
 
Fourie och Dowell menar att Internet erbjuder mötesplatser för bibliotekarier världen över där 
de kan ha kontakt med varandra (ibid., s. 254). Informanterna nämner e-post som en stor 
fördel, att de nu lättare kan nå varandra än tidigare.  
 
Månsbys studie visar att när den nya tekniken har gjort sitt intåg på biblioteken har 
arbetsuppgifter trängts undan och i en del fall försvunnit. En anledning har varit att det inte 
funnits plats för dessa uppgifter (Månsby, 1997, s. 133). Vid bearbetningen av 
intervjumaterialet kunde det konstateras att de råder delade meningar huruvida antalet 
arbetsuppgifter har blivit fler, färre eller oförändrat till antalet, vilket jag fann mycket 
intressant. Föreställning, innan genomförandet av intervjuerna, var att arbetsuppgifterna till 
antalet förmodligen blivit färre. Denna föreställning grundades på att datorn förmodligen 
ersatt många av de arbetsuppgifter som tidigare gjorts manuellt.  
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Resultatredovisningen visade att många arbetsuppgifter i flera fall ersatts med enkla 
knapptryckningar på ett tangentbord. Resultat visar dock att det snarare handlade om att 
arbetsuppgifterna till viss del hade blivit fler. Nu utförs samma uppgifter, skillnaden ligger i 
att det nu finns andra hjälpmedel till hands. En tänkbar förklaring till att arbetsuppgifterna 
blivit fler kan vara att man nu med hjälp av datorn kan erbjuda flera möjligheter till 
användarna. Det framkom även i resultatet att en del av arbetsuppgifterna ersatts med nya, till 
exempel behöver bibliotekarierna inte längre sortera in kort i kortkatalogen, vilket flera av 
informanterna upplevde som tråkigt rutinjobb. 
 
Vad som framkommer av resultatet är att datoriseringen kommit att innebära flera fördelar för 
bibliotekarierna. Arbetsuppgifterna är idag mindre manuella, mindre fysiskt krävande, idag 
slipper bibliotekarierna även sorterandet av kortkatalogen vilken var tidsödande. Fourie och 
Dowell hävdar att flera enformiga rutiner försvunnit och datorn har övertagit flera tidigare 
arbetsuppgifter vilket inneburit att bibliotekariernas arbetsuppgifter blivit mindre 
slentrianmässiga och bibliotekarierna har kommit att bli mer beroende av att kunna hantera 
datorer (Fourie & Dowell, 2002, s. 258).  
 
Det förefaller som att användarna har lättare att hantera datorer än kortkatalogen då 
informanterna menar att fler användare använder datorkatalogen än vad de använde 
kortkatalogen. De studier vi valt att ta med i denna uppsats beskriver i olika stor utsträckning 
om behovet av bibliotekariens tid och kompetens då användarna i allt större grad kan sköta 
mycket av sökningarna själva. Forskarna är dock eniga om att bibliotekarierna trots denna 
utveckling behövs. Framför allt menar forskarna att det kommer att finnas ett behov av någon 
som kan hjälpa användarna att navigera bland all den information som finns att tillgå på 
Internet, information som ständigt ökar i omfång. 
 
Användarnas attityder och förväntningar gentemot bibliotekarierna och deras uppgifter har 
även dessa förändrats. Detta kan sättas i samband med att det idag går snabbare och 
effektivare vid hantering av information. Jag ämnar diskutera detta mer ingående i kommande 
avsnitt. 
 

8.2 Användarens förväntningar och krav 
Det märks tydligt i såväl resultatredovisningen som i tidigare studier att användaren har fått 
en annan roll i biblioteket. Folkbiblioteket har under den period som denna studie avser blivit 
allt mer användarstyrt och mer lyhörda beträffande användarnas behov. 
 
Under 1990-talet gjordes exempelvis två studier där användaren sattes i fokus det ena kallades 
GÖK-projektet en förkortning av de tre deltagande städerna stadsbiblioteket i Linnéstaden i 
Göteborg, stadsbiblioteken i Örnsköldsvik och Kalmar. Kärnan i projektet kan enligt 
Bergqvist& Herstad summeras i följande mening: att respektera människors behov och ha 
besökaren i centrum samt kvalificerad service. Denna mening anser jag är en bra 
sammanfattning av vad folkbiblioteket handlar om. Folkbiblioteket finns till för användaren 
och det är bibliotekariens uppgift att i den mån det går tillmötesgå användarens behov och 
önskemål. 
 
I det så kallade Kampenprojektet som startades 1989, var dess syfte att undersöka om ett 
fortlöpande förändringsarbete var en metod som skulle kunna fungera i utvecklingen av 
folkbibliotekens förmedlingsverksamhet. Med andra ord hur bibliotekens tjänster på ett så bra 
sätt som möjligt förmedlas till användarna. 
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Beträffande krav och förväntningar från användarna visar resultatredovisningen att det inte 
upplevs att det ställs högre krav på dem som bibliotekarier och deras kompetens. Kraven finns 
snarare i att de skall tillhandahålla information på ett snabbare och effektivare sätt. Detta har 
visserligen inte direkt med deras kompetens att göra men indirekt ställer det högre krav på 
dem menar jag då de måste ha kunskapen att söka fram den information som de förväntas 
tillhandahålla på ett snabbt och effektivt sätt.  
 
En informant upplever dock att det ställs högre krav på henne. Detta på grund av 
datoriseringen och alla sökmöjligheter som finns att tillgå på Internet. Jag finner det intressant 
att en del upplever att det ställs högre krav på dem och en del inte. Detta tror jag förmodligen 
har att göra med vilken bakgrund och kunskaper man har. 
 
Thórsteinsdóttir och Arvidsson är dock av annorlunda uppfattning och menar att biblioteken 
inte är särskilt lyhörda för användarnas önskemål. Resultatredovisningen visar det motsatta då 
det framkommer att bibliotekarierna idag är mycket mer öppna för vad som skall köpas in än 
vad de var tidigare, då prioriterades bibliotekens önskemål före användarnas. Idag är 
bibliotekarierna av den uppfattningen att man inte enbart kan köpa in litteratur av 
nobelpristagare, även om biblioteken gärna skulle vilja det. Även Månsbys studie visar att 
biblioteken blivit mer lyhörda för vad användarna vill ha och att rollen som ”den som vet 
bäst” vad användarna ska läsa har försvunnit. Inköpspolicyn har också förändrats då 
bokinköpen blivit mer användarstyrda.  
 
Att Thórsteinsdóttir och Arvidsson menar att biblioteken inte alls är lyhörda för användarnas 
önskemål finner jag intresserant att notera. Vad kan detta beror på? En anledning till detta kan 
vara att under den tidsperiod som undersökningen genomfördes ansågs inte biblioteket som 
särskilt lyhörda på användarnas önskemål. Som framgår av studien befinner vi oss ständigt i 
en förändringsprocess och det har skett förändringar under de fem år som skiljer dessa studier 
åt. 
 
Enligt det empiriska materialet förefaller användarna vara mycket mer involverade i bokinköp 
idag. Jag är av den uppfattningen att biblioteken blivit mycket öppnare idag beträffande vad 
som köps in. Idag förs till och med en dialog med användare vid enskilda fall, jag tolkar detta 
som att man i möjligaste mån försöker tillmötesgå användares önskemål. Enligt 
Thórsteinsdóttir och Arvidsson vill biblioteken tillmötesgå användarnas önskemål, vilket inte 
ekonomin tillåter. I likhet med Thórstensdóttir och Arvidsson visar resultatredovisningen att 
ekonomin är en faktor som ses som ett hinder för vad som kan köpas in. 
 
I sin teori menar Stueart och Moran är det viktigt att acceptera och bemöta de förändringar 
som sker. Har således användarnas krav och förväntningar ökat, får biblioteken försöka 
acceptera dessa. Att biblioteken inte längre enbart köper in vad som anses vara 
kvalitetslitteratur, utan är mer lyhörda för förslag, är även det en stor förändring för 
biblioteksideologin. 
 
Resultatredovisningen visar att användarna är mer aktiva och frispråkiga, särskilt nämns att 
barn och ungdomar ställer högre krav. Det pekar även på att användarnas attityder generellt 
har förändrats. Jag menar att det samhälle vi lever i speglar av sig på människorna och 
eftersom samhället ständigt förändras gör så även människors attityder. Informanterna menar 
att användarna kan mycket själva, de vet vad som kan erbjudas, idag kan de sitta hemma och 
söka och sedan komma till biblioteket, vilket inneburit att kraven ökat. Användarna förväntar 
sig ha tillgång till biblioteket även hemifrån (2003, s. 225).  
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Enligt Månsbys studie upplevde informanterna att tekniken medfört att man snabbt och 
effektivt kan ta fram information. Resultatredovisningen pekar i samma riktning, nämligen att 
tekniken har medfört att användarna förväntar sig snabbare svar och att bibliotekarierna 
känner krav att få fram information snabbare än tidigare. Fourie och Dowell menar att den 
elektroniska informationseran har påverkat biblioteken och att löftet om snabb information 
har blivit en verklighet.  
 
Både i resultatredovisningen som i Audunson studie Changes process in public libraries. A 
compartive project within an institutionalist perspectiv framkommer det att användarna 
kräver att den information som finns på biblioteket skall vara aktuell. Information som är 10-
15 år gammal som bland annat återfinns i uppslagsböcker anses inte vara så attraktivt, nu när 
det finns ständigt uppdaterade versioner på Internet. Detta menar jag är ytterligare än 
anledning för biblioteken att hela tiden vara medvetna och uppmärksamma på den förändring 
som tekniken medför. 
 

8.3 Bestående arbetsuppgifter 
Hittills har analysen koncentrerats på vad som har förändrats beträffande bibliotekariens 
arbetsuppgifter, dess konsekvenser och dess påverkan på användarna. Men trots dessa 
förändringar finns det uppgifter som har undgått denna genomgripande förändring som 
tekniken har inneburit. Resultatredovisning visar på flera exempel, likaså återfinns det 
exempel på arbetsuppgifter i bakgrundsavsnittet som fortfarande är desamma. Samt i den ena 
teoretiska utgångspunkten finns exempel på detta. 
 
En arbetsuppgift som kan tyckas självklar men framkommer i resultatredovisningen som 
bestående är att bibliotekarierna fortfarande skall tillhandahålla och ge användarna service. 
Det sistnämnda kan nog ses som ett kännetecken för bibliotekarieyrket. Jag menar att servicen 
alltid har varit det centrala och bland det viktigaste, om inte det viktigaste, då biblioteken är 
till just för användarna. 
 
Enligt Stueart och Moran är det enda bestående inom biblioteks- och 
informationsorganisationer idag förändring (Stueart & Moran, 2002, s. 1). Förändring är något 
som alltid har funnits och alltid kommer att finas. Förändring sker dagligen skillnaden ligger i 
att den sker i olika stor omfattning och hastighet. En del förändringar är mer märkbara än 
andra. Tekniken är en av dem. 
 
Resultatredovisningen visar att, precis som tidigare skall bibliotekarierna fortfarande 
införskaffa böcker till biblioteket, liksom de fortfarande skall sprida kunskap, litteratur och 
information. Källgren menar att bibliotekarierna genom tiderna alltid varit den som 
organiserat denna kunskap (Källgren, 1997, s. 4). Flera av de teoretiker och praktiker vars 
artiklar och studier jag tagit del av menar att bibliotekariens roll som litteratur- och 
kulturförmedlare är bestående.   
 
Resultatet pekar på ytterligare arbetsuppgifter som inte påverkats av vare sig tid eller miljö, 
sådana arbetsuppgifter är, enligt informanterna, bokuppsättning och boklagning. Resultat 
visar att det finns arbetsuppgifter som alltid funnits och som alltid kommer att finnas. Jag är 
benägna att hålla med informanterna om att dessa arbetsuppgifter alltid kommer att finnas då 
de är två manuella uppgifter som är svåra att förändra. 
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Andra bestående arbetsuppgifter som nämns som bestående är bokkännedomen. I resultatet 
framhålls bokkännedomen som grunden i bibliotekarieyrket. Jag är av den uppfattningen att 
det är viktigt för en bibliotekarie att ha goda kunskaper om litteratur då jag menar att en av 
bibliotekariernas viktigaste roll fortfarande är att vara förmedlare av skönlitteratur. Det 
kanske är lätt att bokkännedomen glöms bort nu när det mesta kan återfinnas på nätet i någon 
databas. Thórsteinsdóttir och Arvidsson anser denna vara den bibliotekariekunskap som 
uppfattas som viktigast av många människor.  
 
Enligt Källgren påverkas inte det som anses vara grunden i bibliotekariens arbetsuppgifter 
varken av datoriseringen eller medietyp, det vill säga om det handlar om en tryckt bok eller 
om det är information tillgänglig via Internet (Källgren, 1997, s. 14). 
 
Slutligen är en fungerande katalog en bestående arbetsuppgift som bibliotekarien har till 
uppgift att se till att den uppdateras och är aktuell. 
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9. Slutsatser och förslag på vidare forskning 

Avsikten med detta kapitel är att redogöra för de slutsatser jag kommit fram till efter att ha 
analyserat resultatet, vilket har gjorts utifrån de teoretiska utgångspunkterna, tidigare 
forskning och då det varit relevant även utifrån bakgrundskapitlet samt 
begreppsutredningsavsnitt. Jag återknyter kort till studiens syfte. Kapitlet avslutas med ett 
förslag till vidare forskning inom detta ämne. 
 
Det centrala begreppet i studien är förändring. Avsikten har varit att undersöka vilken 
förändring en mindre grupp folkbibliotekarier har upplevt vara den mest genomgripande 
beträffande deras biblioteksarbete, sett ur ett trettioårigt perspektiv. Undersökningen har även 
inkluderat ett försök att utröna på vilket sätt förändringen har påverkat bibliotekariens 
förhållande till användarnas beteende, förväntningar och krav samt om det finns 
arbetsuppgifter som är bestående.  
 
Slutsatsen som jag kan dra efter att ha genomfört denna studie är att vi ständigt befinner oss i 
en förändringsprocess. Att förändring är det normala tillståndet. Folkbiblioteket är inget 
undantag. Ingen undgår en förändring vare sig det handlar om enskilda individer eller om det 
är på organisationsnivå. Både utifrån tidigare studier samt resultatredovisningen kan jag 
konstatera att en förändring har varit nödvändig för folkbiblioteken för deras vidare existens. 
En informant menar till och med att de skriver under sin dödsdom om de inte är beredda på att 
förändra och anpassa sig. 
 
Före påbörjandet av intervjuerna var min föreställning att datoriseringen i stor utsträckning 
måste ha kommit att påverka bibliotekariens arbetsuppgifter, vilket också besannades. Jag 
ansåg att sannolikheten att biblioteksverksamheten inte skulle ha påverkats av datoriseringen 
troligtvis skulle vara mycket liten. Det jag kan konstatera är att den förändring som varit den 
mest genomgripande förändringen som påverkat bibliotekariens arbetsuppgifter främst är 
datoriseringen och tekniken. Trots att två informanter nämner personliga förändringar i första 
hand anser de dock att det är datatekniken som främst påverkat utförandet av 
arbetsuppgifterna. 
 
Vid första anblick kan det uppfattas som att det har skett stora och många förändringar 
beträffande arbetsuppgifterna. Går man däremot djupare under ytan kan man dock konstatera 
att arbetsuppgifterna i grunden är desamma, det vill säga att det fortfarande handlar om att 
sprida kunskap och god litteratur samt ge faktainformation. Bibliotekarien skall fortfarande 
även tillgodose användarnas behov samt tillhandahålla den information de söker. En annan 
arbetsuppgift som är sig lik är den så kallade bokkännedomen, vilken, enligt informanterna, 
inte kan ersättas av datorn. Jag menar att bokkännedomen är något bibliotekarien lär sig och 
som växer med yrkeserfarenheten. 
 
Efter att ha genomfört studien kan jag dra slutsatsen att den genomgripande förändringen som 
datoriseringen och den nya tekniken har inneburit främst har upplevts som positivt för våra 
informanter. Möjligheten att på ett snabbt, enkelt och på ett kvalitetsmässigt sätt kunna 
tillhandhålla information av olika karaktär har upplevt som mycket positivt. Något som jag 
märkt värdesätts högt är den överblick man har idag tack vare datoriseringen och Internet. Jag 
drar slutsatsen att denna överblick över såväl sitt egna som andras bokbestånd medfört att 
kvaliteten på användarservicen kommit att öka avsevärt. Att inte längre behöva gå till flera 
olika avdelningar i biblioteket när ett specifikt ämne efterfrågas, utan det återfinns tydligt i 
katalogen när en sökning görs. 
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Efter att ha genomfört undersökningen kan jag konstatera att informanterna i studien upplever 
att det både blivit fler och färre arbetsuppgifter för dem nu i och med datoriseringen och den 
nya tekniken. Men framför allt har de blivit annorlunda. Informanterna menar att 
arbetsuppgifter är desamma men att de utförs på ett annorlunda sätt. Min föreställning var att 
det logiskt sätt borde ha blivit färre arbetsuppgifter som en följd av att datoriseringen ersatt 
många manuella arbetsuppgifter, min föreställning har således kommit att ändras. I och med 
att datoriseringen och den nya tekniken har kommit in på biblioteket har detta ökat 
möjligheterna beträffande sökningar i olika databaser och framtagningen av olika typer av 
information. Studierna som presenteras i tidigare forskning visar däremot andra resultat. Där 
anser informanterna snarare att det har blivit fler arbetsuppgifter. Det har tillkommit nya titlar 
som exempelvis databasutvecklare, webbmaster Internet koordinator m.m. Men även i dessa 
studier framgår det att bibliotekarierna anser att de utföra samma uppgifter men på annorlunda 
sätt. 
 
Slutsatsen jag drar av detta blir således att arbetsuppgifterna i vissa blivit fall blivit fler ibland 
färre men framför allt annorlunda. Idag utförs liknande uppgifter som gjorts tidigare, 
skillnaden ligger i utförandet och hjälpmedlen. En tänkbar förklaring till det ökande antalet 
arbetsuppgifter kan vara att datorerna erbjuder fler möjligheter då det idag finns fler 
sökmöjligheter samtidigt som det kommit till fler nya medier som måste hanteras. 
Datorisering och ny teknik behöver således inte nödvändigtvis innebära att arbetsuppgifterna 
blir färre, vilket var min föreställning innan denna studie genomfördes. 
 
Det kan utifrån studie konstateras att användarens roll har förändrats till stor del under den 
period som vår studie avser. Användarna kan påverka mer än man tror. Det är trots allt för 
användarnas skull som folkbiblioteken finns. Det jag finner intressant beträffande 
förväntningar och krav är att trots den nya tekniken och de nya momenten i arbetsuppgifterna 
upplever inte bibliotekarierna att informanterna ställer högre krav och förväntningar på deras 
kompetens, vilket var vår föreställning innan vi genomförde undersökningen. Vad det handlar 
om är att de på ett snabbt, smidigt och effektivt sätt skall ta fram och förmedla den 
information som användaren efterfrågar, samtidigt som den information som förmedlas skall 
vara av bra kvalitet. 
 

9.1 Förslag på vidare forskning 
I denna studie har folkbibliotekarier som arbetat sedan 1970-talet intervjuats. Förslag till 
vidare forskning inom detta valda ämne skulle kunna vara att välja en annan grupp av 
bibliotekarier att studera, till exempel bibliotekarier som befinner sig i chefsposition.  
 
Intressant skulle även vara att studera en annan typ av bibliotek, ett bibliotek fokuserat på ett 
specifikt område, till exempel ett sjukhusbibliotek. Istället för att gå trettio år tillbaka skulle 
studien kunna gå ytterligare ett decennium tillbaka. Skulle det då fortfarande vara tekniken 
och datoriseringen som skulle vara den mest genomgripande förändringen eller skulle 
resultatet ha sett helt annorlunda ut? Det skulle även vara intressant att se om studien sett 
annorlunda ut om enbart in kvinnliga respektive manliga bibliotekarier hade intervjuats? 
Slutligen, om man hade valt enkäter istället för intervjuer eller en kombination av dessa hur 
hade resultat sett ut då? Jag hoppas att denna studie och dessa förslag skall inspirera någon att 
undersöka detta ämne vidare. 
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10. Sammanfattning 

Det centrala i studien är att undersöka vilken förändring en mindre grupp av folkbibliotekarier 
upplever som den mest genomgripande och hur denna har påverkat arbetsuppgifterna. Vi är 
även intresserade av att undersöka hur användarnas krav och förväntningar har påverkats av 
denna förändring. Avsikten har även varit att undersöka om det finns arbetsuppgifter som är 
bestående och som således varit opåverkbara. 
 
För att uppnå vårt syfte utgår vi från följande frågor: 
 
Vilken förändring upplevs som den mest genomgripande i biblioteksarbetet och på vilka sätt 
märks denna i det dagliga arbetet?  
 
Hur motsvaras denna förändring i användarnas beteende, förväntningar och krav? 
 
Finns det trots denna förändring arbetsuppgifter som är bestående? 
 
Efter det inledande kapitel kommer en begreppsutredning av begreppen förändring, 
bibliotekarierollen samt bibliotekariens arbetsuppgifter därefter följer ett kapitel där avsikten 
är att ge en kort historisk tillbakablick beträffande folkbibliotekens utveckling samt 
folkbibliotekariernas utveckling från 1950-talet fram till idag. Att studien utgår från just 1950-
talet beror på att det var då bibliotekarierollen kom att utvecklas till vad den är idag. För att ge 
en bakgrund till studien ges även en allmän bild av bibliotekarieyrkets förändring.  
 
I kapitlet tidigare forskning presenteras åtta studier som anses relevanta för studien 
beträffande både den främsta förändringen, användarnas förhållande till bibliotekarien och 
förändringarna som skett, samt vad som varit och är bestående. Här redovisas även tre 
magisteruppsatser, samtliga skrivna vid Bibliotekshögskolan i Borås. I uppsatserna 
undersöker författarna ämnen som liknar denna uppsats men ur andra perspektiv. Kapitlen 
ovan kommer båda att beröras i analysen vid de tillfällen då de kan kopplas till resultatet. 
 
I uppsatsen finns två teoretiska utgångspunkter representerade. Den ena teorin är en 
organisatorisk teori som bygger på den amerikanske professorn Robert D. Stueart och den 
amerikanska filosofi doktorn Barbara B Morans studie Library and Information Center 
Management, från 2002. Den andra teoretiska utgångspunkten bygger på läkaren och 
psykiatrikern Bo Ahrenfelts medicinska teori där Ahrenfelt har under lång tid arbetat med 
förändrings- och utvecklingsarbete. Med sin studie Förändring som tillstånd vill han ge en 
teoretisk grund och samtidigt en förståelse för hur förändring genomförs praktiskt och då 
främst beträffande förebyggande förändringsarbete i en organisation. Trots att Stueart och 
Moran i sin studie behandlar biblioteket som organisation och hur förändring av olika slag har 
påverkat organisationen, menar vi att det som händer med ett bibliotek som organisation i sin 
tur påverkar bibliotekarien och dennes arbetsuppgifter, vilket är anledningen till att denna 
används som en av de teoretiska utgångspunkterna. I Ahrenfelts studie ligger fokus på hur en 
person bör/skall leda en förändringsprocess i en organisation. I Ahrenfelts studie tas det fasta 
på det som behandlar förändringsprocessen mer generellt och hur detta i sin tur påverkar 
organisationen. 
 
Stueart och Moran menar att flera faktorer spelar in vid förändring, men hävdar att det utan 
tvekan är teknologin som är den som fått störst uppmärksamhet. De menar att när teoretiker 
beskriver förändringsprocessen talar de om två varianter, en stegvis växande förändring och 
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en grundläggande förändring. Vid stegvis växande förändring behåller man gamla beprövade 
koncept och bygger vidare på dessa, medan det vid grundläggande förändring utförs saker på 
såväl nya som annorlunda sätt. I sin studie berör de även olika orsaker till motstånd till 
förändring, De tar även upp begreppen oplanerad respektive planerad förändring. Skillnaden 
mellan dessa är att vid en oplanerad förändring tvingas organisationen att reagera då det finns 
påtryckningar utifrån. Medan det vid en planerad förändring uppmuntras att delta i 
förändringsprocessen. 
 
Ahrenfelt talar i sin tur i sin studie om förändring av första respektive andra ordningen. Vid 
den förstnämnda övergår man från ett inre tillstånd till ett annat och systemet förblir intakt. 
Tänkesättet, identifikationen och lösningen av problem är då desamma som innan 
förändringen. Vid förändring av andra ordningen förändras systemet helt vilket innebär att 
såväl det organisatoriska tänkandet som agerandet förändras. 
 
Studiens resultat visar att samtliga av informanterna upplever att datoriseringen och tekniken 
som den mest genomgripande förändringen i deras arbetsuppgifter. Trots den tekniska 
förändring finns det de arbetsuppgifter som anses oföränderliga som exempel ges 
bokuppsättning, boklagning, att sprida kunskap och god litteratur samt ge faktainformation. 
En annan bestående arbetsuppgift som datorn inte kunnat ersätta är, enligt informanterna, 
bokkännedomen, vilken anses vara stommen i yrket.  
 
Datoriseringen har medfört att de nu kan hjälpa och tillgodose användarna på ett snabbare, 
effektivare och smidigare sätt. Något som uppskattas av informanterna är att man nu har 
bättre överblick över såväl sitt eget som andra biblioteks bestånd. Tack vare att biblioteken 
idag har Internet som verktyg, innebär det att det finns fler alternativ att söka information på. 
Nu kan även ett litet bibliotek svara på minst lika mycket som ett stort bibliotek. Detta har i 
sin tur, enligt flera av informanterna, lett till att det idag till viss del ställs högre krav och 
förväntningar på dem som bibliotekarier.  
 
Det rådde delade meningar bland informanterna huruvida antalet arbetsuppgifter har blivit 
fler, färre eller oförändrat till antalet. En del upplevde att det hade blivit färre andra upplevde 
att det hade blivit fler. De var dock överens om att det blivit annorlunda. Att arbetsuppgifter 
hade blivit fler var överraskande då det på grund av datoriseringen borde ha minskat i antal. 
När det gäller studierna som presenteras i tidigare forskning framgår det i dessa att det blivit 
flera arbetsuppgifter för bibliotekarierna men även i dessa studier framgår det att 
arbetsuppgifterna framför allt upplevs som annorlunda. Det kan således konstateras att 
datoriseringen inte nödvändigtvis behöver innebära att arbetsuppgifterna blir färre, vilket var 
föreställningen innan intervjuerna utfördes. En tänkbar förklaring till det ökande antalet 
arbetsuppgifter kan vara att datorerna erbjuder fler möjligheter då det idag finns fler 
sökmöjligheter samtidigt som det kommit till fler nya medier som måste hanteras.  
 
Efter genomförandet av studien kan följande konstateras; tittar man på ytan beträffande 
bibliotekariens arbetsuppgifter har det skett flera förändringar i och med datoriseringen. Går 
man djupare under ytan kan det dock konstateras att arbetsuppgifterna i grunden är desamma, 
bland annat skall bibliotekarierna fortfarande tillgodose användarnas behov samt 
tillhandahålla den information de söker. 
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Bilaga  

 
Intervjufrågor ställda till sju folkbibliotekarier 
 
Bakgrund 
 
Mellan vilka år studerade du? 
 
På vilken ort studerade du? 
 
Har du arbetat på annan typ av bibliotek än folkbibliotek? 
 
 
Bibliotekarierna och deras arbetsuppgifter 
 
Vilken förändring upplever du har påverkat dina arbetsuppgifter mest? 
 
Har denna förändring medfört stora förändringar, anser du? 
 
Upplever du att det trots denna förändring finns arbetsuppgifter som är bestående? 
 
Ser du några för/nackdelar med den förändring som skett? 
 
Har arbetsuppgifterna blivit fler? 
 
Upplever du att ni har mer att göra idag jämfört med förr? 
 
Upplever du att arbetet blivit stressigare idag gentemot förr? 
 
Ställer arbetsuppgifterna högre krav på dig idag? 
 
Förväntas det mer av dig från användaren idag när det gäller din kompetens? 
 
Har bibliotekarierollen förändrats enligt dig? 
 
Anser du att användarna vänder sig till dig som bibliotekarie oftare nu i och med den 
förändring du nämnt tidigare? 
 
Har dessa förändringar medfört att du som bibliotekarie kan hjälpa och bemöta användarna på 
ett bättre sätt? 
 
Upplever du att förändringen medfört att det finns fler möjligheter att tillgodose flera gruppers 
behov?  
 
Upplever du att det är svårt att lära sig och ta till sig den förändring som har skett? 
 
Hur har användarna möjlighet att påverka biblioteket? 
 
 




