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Abstract:   

 

In this thesis we have examined opinions of the social web in Scandinavian Library journals.  

Our interest lies in aspects about the social web, and above all about Library 2.0. The central 

question is how this new technology, a growing digitalization, and a social web that focuses 

on interactivity and participation affects opinions about libraries. We have investigated 

opinions about Library 2.0, with respect to three different dimensions: The role of the library 

in society, power/hierarchy and knowledge. The method used in this thesis is idea analysis 

using these dimensions as analytical instrument. As theoretical framework we have used 

Douglas Raber’s (1996) three different strategies for public libraries, and the way in which 

librarians choose to meet the challenges of a changing society: The conservative response, the 

populist initiative and the social activism. Our main findings are: 

 

- The most enthusiastic Library 2.0-supporters are found in the field of social activism. They 

have a deeply democratic view, and they believe that “sharing is caring”. “Radical trust” is 

another important expression as is “the wisdom of the crowd”. 

 

- On the other hand, some Library 2.0-supporters are found in the populist initiative. They 

propose that change is the only constant and want to adapt to the market. For such scholars, 

the most important word is “usefulness”. 

 

- Those included in the conservative response is often sceptical about Library 2.0. They are 

not principally against new ideas such as interactivity, but they maintain that librarians’ 

authority should be protected, and they find books and reading to be the most important part 

of Library services. 

 

Nyckelord: Bibliotek 2.0, idéanalys, dimensioner, bibliotekspress, Raber, makt, hierarki, 

kunskap 
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1. Inledning 
 

 

Internet, World Wide Web, snabb information och förväntningar om momentan tillgänglighet 

har blivit en självklarhet på kort tid, åtminstone i den mer välbeställda delen av världen. År 

2004 myntades officiellt begreppet Web 2.0. Termen innebär i korthet att vi går in i den andra 

generationens internet, där envägskommunikation ersätts av interaktivitet, delaktighet och 

öppenhet. Något år senare, 2005, ansåg bibliotekarien Michael Casey att dessa tankar passade 

utmärkt in på bibliotek, och presenterade begreppet Bibliotek 2.0 (Library 2.0) på sin blogg. 

 

Collaboration, contribution och community är honnörsord inom Webb 2.0-världen, de 

grundbegrepp som allt rör sig kring. Detta tar sig en mängd olika uttryck. Bloggar, social 

book-marking, folksonomier och wikier är exempel på Webb 2.0-applikationer, som får en 

allt större betydelse för människor både i arbetslivet och på fritiden. Vi skulle vilja fördjupa 

vår kunskap om hur dessa fenomen möts av biblioteksvärlden. Betraktas de som hot eller 

möjlighet eller förbigås de rent av med likgiltighet och tystnad? Ovanstående frågeställningar 

är också intressanta i förhållande till den ständigt pågående diskussionen om bibliotekens roll 

och funktion i samhället. För att identifiera åsikter om det interaktiva nätet, har vi valt att 

studera artiklar från olika skandinaviska bibliotekstidskrifter.  

 

Samtidigt som 2.0-webben utvecklas, debatteras också frågan om vart biblioteken är på väg. 

Utlåningen minskar, filialer läggs ner och kommunernas ekonomiska situation är allt annat än 

god. Biblioteken verkar befinna sig i identitetskris, och detsamma gäller bibliotekariernas syn 

på sig själva. Ett yrke med stolta traditioner utmanas av att alltfler betraktar sig som 

informationsexperter, även om de inte är professionellt verksamma inom området. Det är 

inget specifikt för biblioteksvärlden, utan en genomgående förändring av hela samhället: 

auktoriteter ifrågasätts, hierarkier underkänns, nätverk är tidens lösen. Är det ett problem att 

”vem som helst” kan vara en auktoritet? Vem har egentligen rätt att definiera vad kunskap är?  

Firar amatörismen ständiga triumfer, som en del debattörer hävdar, eller går vi mot en 

fördjupad demokrati och mer vitaliserad samhällsdebatt? Just dessa frågor, som ytterst 

handlar om makt och inflytande, intresserar oss mycket. De fungerar som ett slags 

bakomliggande förutsättningar för vårt arbete med uppsatsen och diskuteras också delvis 

explicit i förhållande till materialet. 

 

Utvecklingen berör både folkbibliotek och högskolebibliotek. I en nyligen utkommen rapport 

om högskolebibliotekens framtid betonas att biblioteken inte lever i en egen värld ”orubbade 

och ej ifrågasatta”.
1
 En slutsats som rapporten drar är att informationstekniken även i 

fortsättningen kommer att erbjuda möjligheter för bibliotekens verksamhet, vilket dock kan 

komma att ”bidra till att bibliotekets synlighet försämras”.  

 

 

 

 
 

                                                 
1
 Nelke, 2009.  
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1.1 Bakgrund 
 

Sedan 1960-talet har samhället blivit alltmer avtraditionaliserat, och vi lever numera i ett 

senmodernt samhälle, där senmodern definieras som en radikaliserad modernitet. Det anser 

den engelske sociologen Anthony Giddens, som har en framträdande roll i de danska 

bilbioteksforskarna Henrik Jochumsens och Caspar Hvenegaard Rasmussens bok 

Folkebibliotek i forandring. I Giddens teorier är den så kallade reflexiva moderniteten viktig, 

det vill säga att alla handlingar, både på en personlig och en institutionell nivå, föregås av en 

reflexiv process av olika val, positiva såväl som negativa. Det är mot bakgrund av denna 

osäkerhet som diskussioner om folkbibliotekens framtid förs, och ofta pekar i olika riktningar. 

Boken dödförklaras ena sekunden för att återupprättas i nästa, Ibland ska biblioteket stärka sin 

roll som fysiskt offentlig rum, ibland ska dess väggar i stället upplösas i cyberrymden.
2
 

 

Jochumsen och Rasmussen daterar modernismens början i sin uppsats Oplysning i 

senmoderniteten mycket konkret till 1486. Det var då som den italienske renässansfilosofen 

Giovanni Pico della Mirandola gav ut sitt verk Tal om människans värdighet. Detta kan i 

efterhand ses som det idéhistoriska startskottet för en individualiseringsprocess där människan 

tar makten över sin vilja och ifrågasätter Gud. Denna process understöds senare av 

upplysningen, urbaniseringen och industrialiseringen.
3
 Fram till 1960-talet lever tradition och 

modernitet sida vid sida, men därefter har det alltså skett en avtraditionalisering. Detta har 

bland annat att göra med ett ifrågasättande av sanningar inom olika traditioner och en större 

medvetenhet om att ökad kunskap inte är detsamma som säker kunskap. För folkbibliotekets 

del har detta synsätt fått stora konsekvenser. I början av 1960-talet fanns en entydig 

föreställning om upplysning och kvalitet, men mot slutet av decenniet började många 

bibliotekarier ta hänsyn till användarnas olika sociala och kulturella bakgrund. Tidigare var 

samlingarna i fokus, men nu blev biblioteken mer användarorienterade. Det är en process som 

har fortsatt och understötts av de senaste 20 årens medieexplosion och allmänna 

marknadsanpassning. En ändrad inställning till kunskap har också stor betydelse för 

bibliotekens utveckling. 1979 ifrågasatte den franske filosofen Jean-François Lyotard 

framstegstron som är en central idé inom modernismen. Lyotard är känd för sin tes om de 

stora berättelsernas upplösning. En fragmentarisk värld gör att vi känner oss mer maktlösa ju 

mer vi vet.  

 

Även om det i dag finns många föreställningar om vad ett bibliotek ska vara, så tror ändå 

Jochumsen och Rasmussen att framtidens bibliotek kommer att likna varandra. En rådande 

trend är att biblioteket ska vara ett arkitektoniskt prestigebygge och biblioteksbesöket en 

upplevelse. Konkret innebär det bland annat att det finns trådlösa arbetsplatser och grupprum, 

som ett svar på diskussionen om ”det livslånga lärandet”. De danska forskarna talar också om 

en upplysningstanke som fortfarande är stark: många bibliotek lägger stor vikt vid att utveckla 

läskunnigheten och att öka människors informationskompetens.
4
  

 

I skriften Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år drar forskaren Joacim 

Hansson upp två huvudlinjer i diskussionen om det nya samhället (i en hänvisning till 

sociologen Frank Webster). Den spanske sociologen Manuel Castells ses som företrädare för 

det ena synsättet, som menar att allting är nytt och att övergången från industrisamhälle till 

kunskapssamhälle är ett verkligt brott mot traditionen. Den nya informationsteknologin är 

avgörande för denna förändring där mänskliga relationer bryts upp, liksom normer och 

                                                 
2
 Jochumsen och Rasmussen, 2006a, s 9. 

3
 Jochumsen och Rasmussen, 2006b, s 14. 

4
 Ibid, s 17ff. 
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värderingar. Folkbiblioteken blir överflödiga – de representerar en svunnen tid, eftersom allt 

ändå görs tillgängligt på internet. Denna utveckling framställs nästan som förutbestämd hos 

Castells, anser Hansson. Det andra synsättet representeras av den tidigare nämnde Anthony 

Giddens, vars idéer om ”ett socialt kontinuum” blivit kända. Denna kontinuerliga utveckling 

är baserad på politisk stabilitet. Enligt Hansson har Giddens ett vänsterperspektiv och ser 

värdet av den nya teknologin, men vill inte ge den ”en determinerande samhällsroll”. Det är 

bra med ny teknik när den fungerar som ett redskap, men det är viktigt att alla kan ta del av 

den.
5
 

 

 
1.2 Problemformulering 
 

Frågan om vart biblioteken är på väg diskuteras flitigt bland dem som är verksamma inom 

området, och ibland också i den vanliga dagspressen.
6
 Det är ingen ny debatt. Diskussionerna 

om bibliotekens framtid var livliga även på 1970-talet, då katalogerna på 

forskningsbiblioteken datoriserades.
7
 Enligt den senaste SOM-undersökningen är förtroendet 

för både bibliotek och bibliotekarier mycket stort, och besöksfrekvensen är fortsatt hög, även 

om den minskar något. När det omgivande samhället förändras gör biblioteket detsamma och 

ställs inför nya utmaningar. Nya informationsvägar, tekniker och medier leder också till ett 

ökat behov av att sortera och värdera informationen. Tillgången på kompetent personal är en 

mycket stor anledning till att människor besöker biblioteket.
8
 

 

2.0-debatten handlar inte enbart om tekniska frågor och lösningar, utan också, kanske framför 

allt, om ett förhållningssätt gentemot användarna.
9
 Hur mycket som egentligen är nytt, 

avgörande nytt, i detta förhållningssätt, är intressant att diskutera. Är det en kamp om makten 

över biblioteket som förs, vem som har rätt att definiera vad som är kunskap, vem som har 

makten över katalogen, hur långt ”brukarna” skall tillåtas att släppas in? Är 2.0 ett så 

eklektiskt begrepp att alla kan fylla det med den betydelse de vill? Vilken mening bär då 

begreppet med sig? Vårt mål med denna uppsats är att studera hur debattörer i olika 

sammanhang i tidskriftsartiklar från skandinavisk bibliotekspress framför åsikter om bibliotek 

2.0. Ytterst, eftersom vi menar att ideologier skapas och bärs upp av människor, inte av 

institutionerna som sådana, undrar vi hur detta påverkar bibliotekariernas yrkesroll och 

bibliotekens roll i samhället.   

 

 
 
 

                                                 
5
 Hansson, 2005, s 14ff 

6
 Ett exempel är sommarens engagerade debatt i Sydsvenskan om Malmö stadsbiblioteks stora gallring av böcker 

för att få mer plats för annat. 
7
 Holmberg & Weibull (red), s 179f. 

8
 Ibid. 

9
 Se t ex Peter Alsbjer, 2008: ”För mig är 2.0-rörelsen snarare ett förhållningssätt till brukarna än en rad tekniska 

lösningar. De olika webbapplikationer som möjliggjort en lång rad sociala webbplatser är en förutsättning för 

detta förhållningssätt, men de är inte målet i sig. 

Det här förhållningssättet innebär att nya medier och bibliotekstjänster blir intressanta för biblioteken i den mån 

de är intressanta för bibliotekens brukare. Det innebär också att man måste förhålla sig till gamla medier och 

verksamhetsformer. Det är inte biblioteken själva eller dess personal som ska avgöra vad ett bibliotek är – det 

ska göras i ett ständigt pågående samtal mellan profession, våra uppdragsgivare och de som använder våra 

tjänster eller de som ännu inte gör det.”  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 

När det gäller 2-0-verktygen har den tekniska utvecklingen av mjukvaran möjliggjort ett nytt 

förhållningssätt till internet. Interaktion och deltagande är numera självklarheter i många 

sammanhang på nätet. Intensiva diskussioner om högt och lågt förs på tusentals bloggar, och 

wikier används för att gemensamt skapa kunskapsbanker. Hur diskuteras då frågor runt 

Bibliotek 2.0 i biblioteksbranschens tidningar? Vad får detta i förlängningen för betydelse för 

synen på bibliotekens roll i samhället? 

 

Vi vill studera och analysera dessa åsikter som framkommer i delar av den skandinaviska 

tidskriftsdebatten och närmare belysa följande frågor: 

 

- Vilka åsikter om Bibliotek 2.0 framkommer som berör synen på bibliotekens 

roll och funktion i samhället? 

- Hur kan vi koppla framförda åsikter om Bibliotek 2.0 till synen på kunskap 

samt makt/hierarki? 

 

Den första frågan kan sägas vara överordnad den andra: ytterst handlar vår analys om vilken 

funktion ett bibliotek skall anses ha i ett modernt, föränderligt samhälle. 

 

Vi är medvetna om att frågan om bibliotekens roll i samhället främst berör folkbiblioteken, 

och våra teoretiska utgångspunkter tar också avstamp i synen på folkbiblioteken. Diskussioner 

om högskolebibliotekens identitet har inte samma ideologiska laddning – därför domineras 

också vårt empiriska material av Bibliotek 2.0 i förhållande till folkbiblioteken. Men frågor 

om makt, hierarki och kunskap är ändå viktiga för högskolebiblioteken och därför har vi valt 

att inte uttalat begränsa oss till folkbiblioteken.  
 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Vi vill studera en skandinavisk biblioteksdiskussion om den sociala webben, med tonvikt på 

svenska förhållanden. I vårt empiriska material har vi inte tagit med blogginlägg, eftersom det 

skulle bli en övermäktig uppgift inom ramen för en magisteruppsats. Att koncentrera sig på 

tidskrifterna är en gränsdragning som är lätt att göra.  

 

Enligt en rapport av Biblioteksföreningen ligger Sverige långt efter sina nordiska grannländer 

i frågan om en nationell bibliotekspolitik. Detta har, enligt rapporten, stor betydelse när det 

gäller att formulera framtidsvisioner för biblioteken och ta fram strategier för hur dessa ska 

förverkligas.
10

  Utvecklingen går åt samma håll och utmaningarna är desamma – men 

länderna väljer alltså att lösa dem på olika sätt. Även andra jämförelser mellan länderna görs i 

rapporten, och det framkommer bland annat att Danmark ”har kommit längst” när det gäller 

att anpassa biblioteken till informationssamhället och nya medier.
11

 

 

Rapporten hävdar att Danmark, Norge och Finland i högre grad än Sverige valt att satsa på 

”högteknologiska och användarcentrerade tjänster”.
12

 Detta är i sig inget vi ska studera i 

uppsatsen, men vi har ändå tyckt att vi vill inkludera en dansk och en norsk bibliotekstidning i 

                                                 
10

 Sverige – så in i Norden efter, 2007, s 5f. 
11

 Ibid s 25ff. 
12

 Ibid. 
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vårt empiriska material. Vi gör ingen systematisk jämförelse mellan länderna, men vill ändå 

bredda debatten och få lite vidare perspektiv än det nationellt svenska. Finland har vi uteslutit 

av språkliga skäl. 
 

De tidningar vi har studerat har alla en stark ställning inom biblioteksvärlden i respektive 

land. Biblioteksbladet är den bredaste och största branschtidningen i Sverige och självklar i 

sammanhanget. Även Bis, som tar upp biblioteksfrågor ur ett vänsterperspektiv, är viktig för 

debatten, liksom Dik Forum, bibliotekariernas fackföreningstidning. Dik organiserar betydligt 

fler grupper än bibliotekarier, men är ändå en arena för åsikter om bibliotek. Den fjärde 

svenska tidningen blev Infotrend, som ges ut av Svensk förening för informationsspecialister. 

Bland föreningens medlemmar finns många forsknings- och specialbibliotekarier som vi 

förmodade kunde ge intressanta infallsvinklar på 2.0-diskussionen. 

 

Den danska tidningen Bibliotekspressen och den norska tidningen Biblioteksforum valde vi ut 

för att de båda har tyngd i sina respektive länder. Det finns andra tidningar, men ska man bara 

välja ut en från varje land, bedömde vi att dessa två var mest relevanta för våra syften. 

Biblioteksforum är systertidning till det svenska Biblioteksbladet. Motsvarande tidning för 

Danmarks biblioteksförening heter Danmarks Biblioteker men eftersom vårt material är 

alltför litet för en systematisk jämförelse länderna emellan, valde vi i stället att satsa på 

Bibliotekspressen för Danmarks del. Det är en fackföreningstidning som når en bred publik 

med en livlig debatt. 

 

Att vi valde 2005 som startpunkt föll sig ganska naturligt, då det var det år som begreppet 

Bibliotek 2.0 myntades. Vi avslutade materialinsamlingen 2008. 

 
Vi har inte tagit upp artiklar om upphovsrättsfrågor, även om det indirekt har med 2.0-

verktygen att göra, då det skulle föra för långt. Likaså när det gäller frågor om fildelning tar vi 

upp dem enbart om de behandlar den ideologiska aspekten.  
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2. Kunskapsläge och tidigare forskning 
 

Vilka ska skapa framtidens stora berättelser? Det är en relevant fråga i en tid då landets stora 

bokhandelskedja rensar hyllorna med motiveringen att en butik inte kan vara ett bibliotek och 

biblioteket gör detsamma med motiveringen att numera kan inte heller biblioteket vara det.
13

 

 
Vår uppsats rör sig runt två stråk: Bibliotek 2.0 och frågan om bibliotekets roll i samhället. 

Därför tar vi i tur och ordning upp forskning som berör dessa aspekter på bibliotek. Eftersom 

begreppet Bibliotek 2.0 bara är några år gammalt, finns det av naturliga skäl inte lika mycket 

skrivet om detta som om bibliotekets färdriktning och funktion i samhället. Bakgrunden till 

Bibliotek 2.0 ligger i Webb 2.0, och därför inleder vi detta kapitel med en liten genomgång av 

historien bakom Webb 2.0. 

 

 
2.1 Från envägskommunikation till flervägskommunikation 
 
Tankarna om samarbete och delandet av kunskap människor emellan löper som en röd tråd 

parallellt med internets utveckling.  Open source-tanken härstammar från 1980-talet då 

Richard Stalman med flera började utveckla en fri version av operativsystemet UNIX. Genom 

Linus Torvalds gav detta under tidigt 1990-tal upphov till LINUX, ett operativsystem som 

kunde användas på en vanlig persondator. En rad hobbyprogrammerare har sedan 

publiceringen av LINUX fortsatt att utveckla och förbättra systemet – helt i linje med Webb 

2.0-tankarna. Drömmen, mot det andra världskrigets skugga, om att samla, bygga och göra 

kunskap tillgänglig universellt i någon form av ”datorlagring” kan också dras tillbaka till 

Vannevars Bushs klassiska artikel ”As we may think” från 1945. 

 

Det är inte särskilt meningsfullt att tala om Webb 1.0, Webb,1.5 eller Webb 2.0, anser Svend 

Andreas Horgen i artikeln Hva er web 2.0? ”Det går inte att jämföra med dataprogram eller 

sökmotorers uppdateringar – Internet är under ständig utveckling.” Själv föredrar 

artikelförfattaren att använda begreppet Webb 2.0 som en paraplybeteckning för nya 

internetbaserade tjänster som sätter användarna i centrum. Viktigt är också att dessa tjänster är 

gratis. Värdet ligger inte i produkten, anser artikelförfattaren, utan i användarna. ”Det er dette 

Web 2.0 handler om. Brukere er verdifulle, fordi det finns 5-6, snart 7 milliarder mennesker 

på jorda, og hver enkelt er en potensiell bruker av webtjenster”. Artikeln betonar att open 

source-tanken fungerat som förebild för Webb 2.0. Alla kan bidra och det är gratis. Samtidigt 

är det långt ifrån alla som önskar att bidra aktivt, inte minst för att det är en tidskrävande 

uppgift. Många bidrar ändå utan att veta om det, exempelvis genom antalet klick på Amazon, 

som mäts och utvärderas av företaget.
14

 

Paul Anderson, teknisk skribent vid  JISC TechWatch
15

, har i rapporten What is Web 2.0? 

Ideas, technologies and implications for education tittat närmare på begreppet Webb 2.0 och 

dess implikationer för utbildning och bibliotek. Han ställer sig också frågan om man verkligen 

kan tala om en ny version av webben. Det beror på vem man frågar, säger Anderson. För 

många betyder kanske Webb 2.0 en uppsättning av tekniska finesser: bloggar, wikier, 

podcasts, RSS feeds och annat, vilka ger en mer social webb, där alla har möjlighet att 

producera och redigera information av vilket slag det vara må. Frågar vi sir Tim Berners-Lee, 

                                                 
13

 Per Svensson, 2009, Sydsvenska Dagbladet. ”Har ni manifest, eller?”  
14

 Horgen, 2008. 
15

 De brittiska högskolemyndigheternas gemensamma kommitté för informationssystem 
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webbens skapare, verksam vid CERN, är svaret dock ett annat. Han menar att Webb 1.0 också 

var en social webb, en kollektiv arbetsyta där allt var länkat till allt i ett enda globalt 

sammanhang. Enligt Anderson strök man dock edit-funktionen, för att kommunikationen 

skulle gå fortare. Följden blev att bilden av webben som ett medium där få publicerar och de 

flesta browsar etablerades. Möjligheten att sjösätta alla tekniska finesser baseras alltså på 

Webb 1.0-standard. Vi måste försöka se gränserna mellan Webb 1.0, sett som en uppsättning 

teknik, respektive Webb 2.0 – försöken att begreppsliggöra betydelsen av denna teknik – 

annars vet vi inte vad vi talar om, manar oss Anderson. Risken finns också att Webb 2.0 

annars används som ett modeord för att annonsera att ”detta är nytt”, oavsett substans. 

  

Anderson betonar i stället den sociala vinkeln i det hela: Collaboration, contribution and 

community, samtidigt som han påpekar att det inom utbildningsväsendet finns en brist i 

förståelsen av studenters olika inlärningsmodeller liksom i förmågan att uppfatta den sociala 

dimensionen hos ”social software”.
16

 Han tar också upp den intressanta synpunkten att om 

studenter vänjer sig vid att arbeta i communities i en egen studiegrupp, hur skall då 

utbildningen lyckas hantera utmaningen mot de etablerade idéerna om hierarki? Här ställer vi 

också frågan om inte liknande frågor kan riktas mot den hierarkiska ordningen vid ett 

högskolebibliotek?
17

  

 

Stig Roland Rask menar att nätet i dag utgör en infrastruktur vi inte kan vara utan. 

Användandet hos barn och unga är så mångfacetterat med så många ”IT-aktiviteter, 

onlinebeteenden och nätageranden att det sammantaget bäst låter sig beskrivas som en hel 

kultur – eller snarare kulturer, eftersom det tar sig många uttryck och visar sig i många 

skepnader”.
18

 

 

 

2.2 Forskning om Bibliotek 2.0 
 

Begreppet Library 2.0 myntades som vi redan nämnt av Michael Casey. Året innan hade 

termen Web 2.0 lanserats av Tim O´Reilly vid en konferens i Kalifornien,
19

 och enligt 

Michael Casey var det många bibliotekarier världen över som funderade på vilken betydelse 

detta kunde ha för biblioteken.  Nu råkade det bli Casey som var först med att sätta ett namn 

på dessa tankar, när han i augusti 2005 skrev om Library 2.0 i sin blogg Library Crunch.
20

 

Någon enhetlig och tydlig definition av begreppet fanns inte, men i boken Library 2.0. A 

guide to participatory Library service försöker Michael Casey och Laura C. Savastinuk att 

utveckla tankegångarna. Författarna menar att biblioteken står inför en rad utmaningar i dag, 

exempelvis användarnas minskande intresse och att biblioteken inte erbjuder de tjänster som 

efterfrågas.
21

 Bibliotek 2.0 är svaret på detta, anser de. Tekniken spelar visserligen stor roll, 

men det är inte de tekniska aspekterna som är det viktigaste när Bibliotek 2.0 ska beskrivas. 

Tekniken är ett medel och inte ett mål i sig, ett sätt att möta användarnas skiftande behov. Det 

är framför allt två saker som utmärker en Bibliotek 2.0-tjänst: regelbunden uppdatering och 

                                                 
16

 Anderson, 2007, s 33. 
17

 Anderson visar också på riskerna med att studenterna kanske vant sig vid att utveckla andra sätt att arbeta 

gemensamt ”shared autorship”, frågor om privacy och plagiarism. Vår slutsats är att sådana frågor i allra högsta 

grad berör biblioteket, som kommer att ställas inför dessa utmaningar, även om detta faller utanför ramen för vår 

uppsats. 
18

 Rask, 2007, s 5.  
19

 O´Reilly Media Web 2.0 Conference. 
20

 Casey och Savastinuk, 2007, s xxi. 
21

 Ibid, s xxiv. 
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användarinflytande. Det betyder att även traditionella bibliotekstjänster kan ingå i begreppet 

Bibliotek 2.0, det har inget i sig att göra med det virtuella biblioteket. Vilken definition man 

än väljer att använda bör följande tankar ingå: 

  

 Bibliotek 2.0 är en modell för konstant och ändamålsenlig förändring 

 Bibliotek 2.0 ger användarna makt genom användarstyrda tjänster 

 Genom att tillämpa de ovanstående två punkterna försöker Bibliotek 2.0 förbättra 

servicen både för nuvarande och potentiella besökare
22

 

 

Förändring är alltså ett av nyckelorden här, men författarna betonar själva att förändring 

naturligtvis inte är något nytt fenomen för biblioteken. Bibliotek har alltid förändrats i takt 

med omvärldens politiska och tekniska utveckling. Skillnaden är att det går mycket fortare nu 

– något som är ett faktum och inte bara en känsla, hävdar de.
23

  

 

Jack Mannes, bibliotekarie vid University of Colorado, ger sin syn på begreppet Bibliotek 2.0 

i en artikel från 2006.
24

 Han anser att otydligheten är ett problem, och kritiserar Casey och 

Savastinuk för att ge en alltför bred definition av Bibliotek 2.0. I stället föreslår han följande: 

Bibliotek 2.0 är ”the application of interactive, collaborative and multi-media web-based 

library services and collections”. Att begränsa definitionen till webbaserade tjänster och inte 

inkludera hela biblioteket är viktigt, tycker Mannes.  Då blir termen mindre förvirrande och 

mer användbar för bibliotekarier, och den kan dessutom teoretiseras mer. Mannes egen teori 

består av fyra element:  

 

 Bibliotek 2.0 är användarcentrerat, 

 ger en multi-medial upplevelse, 

 har ett socialt innehåll och, den viktigaste aspekten, 

 måste ge användarna inflytande och förändra biblioteken i samspel med samhället 

 

 

2.2.1 Diskussion runt begreppet Bibliotek 2.0 
 

Som vi sett ovan, är begreppet Bibliotek 2.0 vagt och har en mängd olika definitioner. Walt 

Crawford har i artikeln Library 2.0 and ”Library 2.0”
25

 samlat ihop 62 åsikter om och sju 

definitioner av Bibliotek 2.0 från bloggar och tidskrifter i ett försök att förstå det. Detta har 

bara gjort honom ännu mer förvirrad. Han gör en skillnad mellan Library 2.0 och ”Library 

2.0”, där han vänder sig emot det sistnämnda, ”the bandwagon”, som han uttrycker det.  Det 

förstnämnda handlar främst om en uppsättning verktyg för att förbättra biblioteken, och – 

kanske, men inte nödvändigtvis – nå nya användare. ”The bandwagon”, däremot, den 

predikande rörelsen, är han kritisk mot. Den är alltför utopisk och revolutionär, och står 

snarast i vägen för den mer realistiska Bibliotek 2.0-diskussionen: 

                 
                “Library 2.0” is hype, a bandwagon, a confrontation, a negative assertion about existing libraries, 

their viability, their relevance and – astonishingly – an apparent claim that two months of discussion 

by a two or three dozen bloggers makes a Movement that is so important that every library, no 

matter how small, must be discussing it right now, and that every library association should be 

focusing its next conference on the Movement. 

                                                 
22

 Ibid, s 5f. 
23

 Ibid, s 2. 
24

 Mannes, 2006. 
25

 Crawford, 2006. 
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Peter Alsbjer, länsbibliotekarie i Örebro län och biblioteksbloggare, menar att biblioteken 

ständigt har definierats och omdefinierats, vilket gör att ”[i]ngen kan ha monopol på en 

definition om det som ska definieras ständigt förändras.” I stället anser Alsbjer att en 

definition av biblioteket som sådant ”måste grundas på behov och önskemål på den lokala 

nivån – i alla fall om man pratar om folkbibliotek. (…) Biblioteket blir en kommunikativ 

process. Nyckelord för folkbiblioteken blir därför mötesplats, samtal och konvergens snarare 

än förmågan att klassificera och katalogisera information.”
26

 Av särskilt intresse är frågorna 

om makt och maktlöshet i ett bakåt- och ett framåtskådande perspektiv skriver Alsbjer: 

”Eftersom jag jobbar i biblioteksbranschen är jag speciellt nyfiken på hur ´bibliotek´ tagit sina 

former som redskap för makten, men också som redskap för utmanandet av makten.” Därför 

måste frågan om vad ett bibliotek är problematiseras och analyseras i varje given historisk 

situation fortsätter han. Detta för i sin tur med sig att flera följdfrågor måste ställas, om vad 

media, litteratur, läsning, lärande, information och informationskompetens, bildning, 

folkbildning egentligen är. Och, skriver Alsbjer, ”vad är en bok?, vad är text?, vem är en 

författare eller en journalist?, vem är en bibliotekarie?” och avslutar innehållsdeklarationen av 

sin blogg med konstaterandet: ”Ja, jag är en 2.0-evangelist.”
27

 Vi ser alltså att för Peter 

Alsbjer är diskussionen runt Bibliotek 2.0 inte grundat i tekniska förutsättningar, utan bottnar 

i ett grundläggande förhållningssätt gentemot bibliotek och bibliotekens funktion.  

 

Begreppet Bibliotek 2.0 är inte ett enhetligt definierat begrepp, och det har även funnits ett 

visst motstånd mot begreppet som sådant hos många debattörer. Vissa lägger fokus på 

teknologin, andra koncentrerar sig på förhållningssättet. Forskarna Kim Holmberg, Isto 

Huvila och Gunilla Widén-Wulff, har därför försökt göra en mer vetenskaplig definition av 

vad Bibliotek 2.0 är.
28

 Vid en konferens om Bibliotek 2.0, som hölls i Finland i april 2008, 

ställde de en rak fråga till 29 deltagare, alla professionellt knutna till bibliotek i Finland: Vad 

är Bibliotek 2.0? De 29 personerna fick fem minuter på sig att besvara frågan, och när svaren 

analyserats presenterades en modell som forskarna kallar för The building blocks of Library 

2.0.
29

 

 

Modellen består av sju delar: interaktivitet, användare, deltagande, bibliotek och 

bibliotekstjänster, webben och Webb 2.0, sociala aspekter samt teknologi och verktyg. 

Samtliga element bör ingå för att något ska kunna kallas Bibliotek 2.0, men de överlappar 

varandra och i centrum står interaktiviteten. Med hjälp av den här modellen har forskarna 

skapat följande definition av Bibliotek 2.0: Library 2.0 is a change in interaction between 

users and libraries in new culture for participation catalysed by social web technologies.
30

 

 

Modellen och definitionen är tänkt att fungera som en utgångspunkt för framtida diskussioner 

om begreppet Bibliotek 2.0. Den är lättförståelig och kan fungera både för forskare och 

praktiker, anser artikelförfattarna 

 

Vi finner att definitionen av Bibliotek 2.0 skiljer sig åt bland forskare och andra debattörer 

och att man både kan ha en smal och en bred syn på fenomenet.
31

 Den smala innebär framför 

                                                 
26

 Alsbjer 2008a. Biblioteksdebatt.  
27

 Alsbjer 2008b. Om Peter Alsbjers blogg.  
28

 Holmberg, Widén Wulff, 2009.  
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
31

 En ganska spretande bild av vad Bibliotek 2.0 är framträder i den svenska, norska, danska och engelska 

Wikipedia. I artiklarna, knappast helt lättillgängliga för en icke-insatt läsare, betonas tekniska förutsättningar. Se 
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allt att man tillägnar sig en del av den nya tekniken men annars fortsätter bibliotekens 

verksamhet som vanligt. Den breda är mer radikal och genomgripande och inkluderar hela det 

fysiska biblioteket och sättet att tänka runt bibliotekens verksamhet. 

 
När det gäller Bibliotek 2.0 har en rad magisteruppsatser som behandlar ämnet kommit de 

senaste åren. Vi vill särskilt nämna nedanstående uppsatser, som har haft betydelse för vårt 

arbete. 

 

I  Bibliotekariers uppfattning av Bibliotek 2.0: en fenomenografisk undersökning av 

bibliotekariers uppfattningar om Bibliotek 2.0. intervjuar Anna Bernhem och Linnéa Kuster 

sex bibliotekarier om deras syn på Bibliotek 2.0, hur det påverkar yrkesrollen och hur de 

uppfattar samspelet och användarnas närvaro på bibliotekswebben. Resultatet är mycket 

splittrat. Bibliotekarierna måste minska kontrollen och släppa in användarna mer, tycker 

vissa, medan andra varnar för just detta och tycker det är naivt. En del anser att Bibliotek 2.0 

inte påverkar så mycket utan fenomenet ses mer som ”praktiska nyttoverktyg”, i motsats till 

dem som tycker att Bibliotek 2.0 ger ”demokratiska mervärden”.
32

 

 

En annan uppsats som tar upp bibliotekarierollen i förhållande till Bibliotek 2.0 är 

Bibliotekarie 2.0. Minabibliotek.se och bibliotekarierollen – en fallstudie på Umeå 

stadsbibliotek av Katarina Evengård och Linda Nilsson. Även här intervjuas bibliotekarier, 

och resultaten är inte entydiga. Flera informanter tycker inte att det är någon större skillnad på 

att arbeta i det fysiska och virtuella biblioteket, eftersom uppgifterna är ungefär desamma. 

Men det framkom också att yrkesrollen förändras, framför allt att den blir mer 

individualiserad. Det sistnämnda är inte helt oproblematiskt eftersom gränsen mellan privatliv 

och yrkesroll blir otydligare.
33

 

 

I uppsatsen Folkbibliotekets plats i den sociala webbmiljön. En undersökning med fokus på 

litteraturförmedling och läsfrämjande vill Henrik Sylén och Patrik Wall bland annat reda ut 

hur folkbiblioteket förhåller sig till den sociala webben. Som exempel väljer de en traditionell 

verksamhet för biblioteken, litteraturförmedling, och ser hur den fungerar i en Bibliotek 2.0-

kontext. Resultatet visar att folkbiblioteket har ett positivt förhållningssätt till den sociala 

webben, och gärna vill finnas i den miljön. Särskilt viktigt är det för att nå yngre personer som 

inte är så flitiga biblioteksbesökare, men som använder den sociala webben i stor 

utsträckning. 
34

 

 

I Mårten Björks och Jacob Ohlins magisteruppsats Myten om användaren - En studie av 

användardiskursen och dess visionärer undersöks centrala texter om visioner om Bibliotek 

2.0. Författarna menar att bilden av Bibliotek 2.0 är en konstruerad myt (enligt Roland 

Barthes mytdefinition), där tesen drivs om att dagens bibliotek är i behov av en strategi för 

konstant förändring för sin fortsatta överlevnad. Förändringen som sådan ger biblioteket och 

bibliotekarierna legitimitet.
35

                                                                            

                                                                                                                                                         
vidare http://da.wikipedia.org/wiki/Bibliotek_2.0, http://en.wikipedia.org/wiki/Library_2.0 

http://no.wikipedia.org/wiki/Bibliotek_2.0 samt http://sv.wikipedia.org/wiki/Bibliotek_2.0.  
32

 Bernhem och Kuster, 2008. 
33

 Evengård och Nilsson, 2008. 
34

 Sylén och Wall, 2009. 
35

 Björk och Ohlin, 2008. 
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2.3 Bibliotekens roll i samhället  
 

Joacim Hansson beskriver i sin bok Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år 

hur folkbiblioteken har förändrats, från ett instrument för folkbildning till en institution för 

utbildning. Folkbiblioteken ”håller på att omvandlas till instrumentella utbildningsbibliotek 

snarare än bibliotek som ger möjlighet till förutsättningslös bildning av medborgarna med 

målet att säkra en demokratisk utveckling”, skriver han.
36

 

 

I sin licentiatavhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet går Joacim Hansson 

igenom bibliotekens ideologiska utveckling i början av 1900-talet, och hur de formas till 

politiska institutioner. Med hjälp av en ideologikritisk diskursanalys av bibliotekspress från 

förra sekelskiftet, vill han undersöka om någon särskild ideologi kan knytas till biblioteket 

som institution.
37

 Tidigare studier har visat att folkbibliotekens verksamhet var ideologiskt 

besläktad med socialdemokratin, men Hansson ifrågasätter detta. Han hävdar i stället att 

folkbibliotekens ideologiska identitet i huvudsak var konservativ från början, och i viss del 

också liberal. En idealistisk tro på de bestående värdena ger verksamheten på folkbiblioteken 

dess legitimitet. Vid den här tiden hade folkbiblioteken också ett starkt band till de 

akademiska biblioteken som av tradition var mycket konservativa.
38

 

 

Henrik Jochumsen och Caspar Hvenegaard Rasmussen undersöker bibliotekariernas 

uppfattning om biblioteket och dess användare i boken Folkebiblioteket under forandring. 

Genom att analysera artiklar från fyra tidskrifter lyfter författarna fram de föreställningar som 

varit särskilt betydelsefulla.
39

  Som vi nämnde i bakgrundsavsnittet dominerade en modern 

upplysningsdiskurs fram till 1960-talet, som dock kom att ersättas av en bredare och 

förändrad kulturförmedlardiskurs när biblioteken fick nya funktioner. Fortfarande betraktades 

ändå användarna som passiva mottagare av ett kvalitetsmaterial. I slutet av 1970-talet uppstod 

en mångfaldsdiskurs, enligt författarna, där användarnas egna preferenser ansågs viktiga. 

Decenniet präglades dock av en socialistisk diskurs som åter satte användarna i en 

underordnad position. Under 1980-talet blev diskursen alltmer användarorienterad och 

marknadsanpassningen ökade. Detta fortsatte på 1990-talet då även frågan om folkbibliotekets 

identitet kom att dominera debatten.
40

 Den nya diskursen, i dagens senmoderna bibliotek, 

beskriver författarna som dynamiskt fokuserad och upplevelseorienterad.
41

 

 

Ragnar Audunson betonar vikten av biblioteket som en social mötesplats där alla som bor i 

det norska mångkulturella samhället kan integreras. Audunson drar här paralleller till den 

amerikanske samhällsforskaren Robert Putnams teorier om socialt kapital som kommer ur en 

grupptillhörighet. Detta sociala kapital kan fungera som brobyggare och skapa tillit och 

förståelse på tvärs av tillhörigheter. Audunson ser biblioteket som en institution med en 

speciell potential, i detta fall genom att främja integrationen i det mångkulturella samhället. 

Putnams teori är att samhällets sociala kitt är hotat, då människor i dagens samhälle drar sig 

undan varandra, de naturliga mötesplatserna försvinner och i stället för att bowla tillsammans 

efter jobbet så gör man det ensam.
42

 Tillit till medmänniskorna anses vara avgörande för 

                                                 
36

 Hansson, 2005, s 40f. 
37

 Hansson, 1998, s 39. 
38

 Ibid, s 138ff. Jfr Douglas Raber, 1997, som beskriver den elitistiska inriktning som rådde i The Public Library 

Inquiry. 
39

 Jochumsen och Rasmussen, 2005a, s 12. 
40

 Ibid, s 208ff. 
41

 Ibid, s 204. 
42

Audunson, 2005. 
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samhällets sätt att fungera. Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, ifrågasätter Putnams teori 

om att tillit och förtroende uppstår genom aktivitet i organisationer och sociala nätverk. 

Kanske är det i stället så att deltagande i olika aktiviteter är möjliga endast om den mänskliga 

tilliten redan finns från början? Rothstein ser alltså tilliten som den främsta komponenten i det 

så kallade sociala kapitalet.
43

 

 

För vem är då biblioteket till? Eller litet annorlunda uttryckt: på vilken grund vilar 

folkbibliotekens legitimitet? Vestheim
44

 som studerat de norska folkbibliotekens legitimitet, 

ser en fara i att folkbiblioteken alltmer rört sig från ett humanistiskt till ett instrumentellt och 

”nyttighets”-synsätt. Biblioteket sågs i kulturutredningen 1976 som en garant mot 

kommersialismens verkningar. Då fastslog riksdagen bland annat att biblioteken skall verka 

för kulturell mångfald för att därigenom motverka de negativa effekterna av kommersialismen 

och möjliggöra för individen att själv delta i kreativa aktiviteter. Jan Ristarp har på 

Biblioteksbladets uppdrag jämfört den gamla kulturutredningen med den nya 

kulturutredningen 2009. Han finner att där den gamla utredningen hade en vision om kulturen, 

talade om kvalitet och samband mellan kulturuttrycken och samhällsutvecklingen, ser den nya 

utredningen kulturen som ett politikerområde, vilket som helst. Statens roll är här att ”ordna 

sina administrativa åtaganden på ett så förvaltningsmässigt likformigt och till intet 

förpliktigande sätt som möjligt”.
45

 

 

Jack Andersen
46

 menar att vår uppfattning om vad ett bibliotek är formas av vilka 

förväntningar vi har på ett bibliotek och hur vi känner igen det. Detta har i sin tur skapats i de 

situationer där vi velat använda ett bibliotek, antingen för nytta eller nöje. Det är alltså vissa 

sociala situationer och aktiviteter som gör att vi använder biblioteket och som därigenom 

skapar våra förväntningar och vår förmåga att känna igen ett bibliotek. Men vad händer när 

biblioteket är digitalt, och kanske bara finns på nätet? Hur använder vi ett digitalt bibliotek 

jämfört med ett fysiskt? Vilka förväntningar har vi på ett sådant bibliotek och hur skapas 

dessa? Andersen, som ser de digitala biblioteken som sociala och kommunikativa rymder, 

menar att även vår förmåga till att känna igen och ha specifika förväntningar på ett digitalt 

bibliotek förmodligen måste ändras, då vi ställs inför ett fenomen med en annan karaktär än 

de fysiska. Även om förändringarna inte är radikala, är de ändå sådana att de utmanar vårt sätt 

att tänka, utveckla och använda bibliotek på.
47

  

 

Fia Söderberg har gjort en forskningsgenomgång från 1995-2004 av bibliotekens olika 

identiteter.
48

 På sikt vill hon också med detta skapa en diskussion om hur idén om biblioteket 

skall marknadsföras, då människor har olika uppfattningar om vad ett bibliotek är. Hur skall 

identitet och image kunna bringas att stämma överens? Hennes slutsatser är att ett modernt 

folkbibliotek saknar en tydlig identitet, och i stället har fyra möjliga identiteter: 

kulturcentrum, informationscentrum, kunskapscentrum eller som mötesplats. Ett bibliotek 

som vill vara till för alla blir otydligt menar hon, medan framtidens bibliotek kommer att bli 

bättre på att ”specialisera och marknadsföra sig mot olika målgrupper och därmed våga 

exkludera andra.”
49

  

                                                                                                                                                         
 
43

 Rothstein, 2003.  
44

 Vestheim 1997, s 447, citerad i Audunson och Lund 2001. 
45

 Mer kreativt tänkande! Och mer pengar…Jan Ristarp Biblioteksbladet 3:2009. 
46

 Andersen, 2008. 
47

 Andersen, s 41f. 
48

 Tf kulturchef i Uppsala kommun. Hon var 2004 DIK-förbundets Greta Linder-stipendiat med uppsatsen ”ID 

På spaning efter folkbibliotekens identitet”.  
49
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Elin Fagernäs och Ellen Håkansson har i en magisteruppsats Identitet, image och profil. En 

diskursiv studie av Malmö stadsbibliotek, identifierat två huvuddiskurser som influerar 

Malmö stadsbibliotek. Dels en upplysningsdiskurs kategoriserad av finkultur, läsande, böcker, 

vuxenundervisning, tradition, nostalgi och produktion, dels en nöjes/upplevelsediskurs som 

kan kategoriseras av populärkultur, nya media, upplevelser, framtid och konsumtion. 

Författarna finner också att dessa diskurser opererar på olika nivåer inom organisationen. 

Upplysningsdiskursen dominerar interna dokument, medan upplevelsediskursen finns inom 

organisationens mera konkreta nivå, den information som riktas utåt mot allmänheten. Härav 

drar författarna slutsatsen att det finns en klyfta mellan organisationens identitet, profil och 

image.
50

   

 

Fagernäs och Håkansson skriver att det inom bibliotekssektorn funnits ett motstånd mot att 

använda sig av marknadsföring, att anamma ett tänkande som förknippas med kommersialism 

och ekonomisk vinst. Dock, menar de, att fler och fler blir övertygade om att organisationer 

utan vinstsyfte ägnar sig åt att analysera och inspireras av strategier som vinstdrivande 

organisationer använder sig av. Författarna ser dock en svårighet för folkbiblioteket, som en 

icke-vinstdrivande organisation, att det finns vissa fastställda mål som man inte kan frångå i 

syfte att tillfredsställa publiken. Möjligen måste institutionen ändå anpassa sig för att vinna 

nya och behålla gamla användare, så att man kan bevara sin position på den kulturella 

marknaden.
51

 

 

Gunnel Hessler, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås, studerade i sin avhandling 

dynamiken i en förändringsprocess vid universitetsbiblioteket i Lund. Hon ser en 

kraftmätning mellan olika parter som verkar för respektive emot förändringar. Varje 

medarbetare har sin egen bild av verksamheten som bidrar till bibliotekens identitet, vilket 

innebär att all aktivitet i en organisation måste härledas till mänskligt handlande. De värden 

som anses viktiga att försvara ger vid handen organisationens kärna och värdegrund. Hessler 

anser att bibliotekens och framför allt bibliotekariernas identitet har blivit alltmer oklar i de 

förändringsprocesser som utvecklas och äger rum i bibliotekets omvärld.
52

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Fagernäs och Håkansson, 2008. Författarna citerar Söderberg, (2005, s 36): ”Identitet är det vi upplever att vi 

är. Image är det som omvärlden uppfattar att vi är. Profil är det vi visar att vi är.” 
51

 Ibid, s 17ff. 
52

 Hessler 2003.  
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3. De sociala nätverken och biblioteken 

 

 

I detta avsnitt går vi in på de sociala och medskapande sidorna av 2.0-applikationerna och hur 

de kan användas i biblioteksvärlden. Vårt syfte är både att diskutera hur applikationerna 

faktiskt kan användas som redskap för kommunikation mellan bibliotek och låntagare i 

vardagen, och mera teoretiska aspekter på sociala medier med betydelse för biblioteken. 
 

 

3.1 Sociala 2.0-applikationer 
 
En mängd entusiastiska projekt har satts i gång med syfte att lära bibliotekarier mer om 2.0-

applikationer. ”23 things that you can do to become web 2.0 savvy” är ett av dem, och det 

utvecklades vid The Public Library of Charlotte and Mecklenburg County, 2006. Projektet 

fortsätter att engagera bibliotek runt om i världen,
53

 bland annat har många svenska bibliotek 

utbildat anställda och låtit dem bekanta sig med olika 2.0-applikationer. Lunds 

universitetsbibliotek har exempelvis genomfört en sådan utbildningsgenomgång, liksom flera 

av de största stadsbiblioteken 2009. Vi kan se att utbildningarna många gånger har ett 

entusiastiskt och lockande tonfall, som utbildningen vid Stockholms stadsbibliotek: ”23 roliga 

saker att lära om webb 2.0 - under 23 veckor - med start 23 oktober! Genom lek, utforskande 

och aktivt deltagande i sociala webb 2.0-tjänster tar vi i Stockholms stadsbibliotek ansvar för 

vårt eget lärande. Välkommen!”
54

 I övriga Norden har till exempel Köpenhamn, Randers, 

Herning, Hvidovre bibliotek i Danmark samt  Nasjonalbiblioteket och Drammensbiblioteket i 

Norge genomfört sådana Learning 2.0-projekt. 

 
De fenomen som brukar räknas som 2.0-applikationer är sådana som underlättar interaktivitet, 

samarbete och gemensamt skapande av kunskap. Dit hör exempelvis bloggar, social taggning, 

podcasts, RSS-flöden och wikier. Vi beskriver i följande avsnitt några av dem närmare, de vi 

anser vara mest betydelsefulla för Bibliotek 2.0 i praktiken. 

 

 

3.1.1 Bloggar 
 

Blogg är en förkortning av weblog, alltså ett slags loggbok eller dagbok som publiceras på 

nätet. Inläggen publiceras kronologiskt och arkiveras vanligen också. Läsarna kan 

kommentera inläggen och skapa en diskussion. Bloggaren håller oftast ett personligt tilltal till 

skillnad från tonen på vanliga webbplatser, och viktigt är också att bloggarna ger länkar 

vidare. Det finns olika typer av bloggar, de kan vara personliga eller professionella. Just nu 

talas det mycket om så kallade mikrobloggar som Twitter. Här skriver bloggaren väldigt kort 

om vad som händer just nu. 

 

Termen blogg etablerades först 1997, även om fenomenet redan funnits i några år då. Tidigare 

användes i stället begrepp som ”news sites” eller ”links with commentaries”. 1999 gjordes det 

första verktyget för att skapa och underhålla en blogg tillgängligt för alla, och det var 

dessutom gratis. Detta ledde till att ett mycket stort antal bloggar skapades på kort tid. För att 

                                                 
53

 Se om dessa projekt, Plmclearnings hemsida 
54

 Stockholms stadsbibliotek, 2008.   
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beteckna den stora samling bloggar som vuxit fram under första halvan av 2000-talet, används 

benämningen ”bloggosfär”.
55

 

 

 

3.1.2 Chatt  
 
Chatt (eng. chat 'småprat'), tjatta, innebär att två eller flera personer diskuterar skriftligt via 

datornät. Utmärkande för chattning, till skillnad från användning av e-post, är att alla som 

deltar sitter vid sin dator samtidigt.
56

 En chatt är själva platsen för denna aktivitet och det går 

att chatta antingen på webben eller via speciella chattprogram. Det första offentliga 

chattprogrammet skapades 1980. Sedan dess har otaliga chattprogram både öppnats och 

stängts. Numera är det också vanligt att exempelvis tidningar skapar temporära chattar för att 

läsarna ska kunna chatta med en speciell person.
57

   

 

 

3.1.3 Communities 
 

Ett community, ett socialt nätverk, en nätgemenskap eller nätmötesplats (Internet community 

på engelska) är en mötesplats på nätet. Den kan se olika ut beroende på målgrupp, syfte och 

skapare. Det finns en oändlig mängd sådana sociala nätverk, stora och små, rikstäckande och 

lokala, öppna för allmänheten eller slutna. Livslängd och popularitet växlar. Ett exempel på 

en community med miljontals medlemmar är Facebook, andra kända nätverk är Second Life, 

Linkedin, Myspace och Lunarstorm. Vanligast är att ett community ligger på en webbplats, så 

att användaren inte behöver installera särskilda program. 

 

Något som skiljer sociala nätverk från vanliga webbplatser är att man ofta måste vara medlem 

på sajten för att kunna ta del av hela innehållet. Ett huvudsyfte för de flesta nätgemenskaper är 

att komma i kontakt med likasinnade. Därför finns det olika möjligheter för användarna att 

presentera sig med ålder, intressen, bostadsort, eller åsikter. På många sociala nätverk får man 

en egen liten hemsida med gästbok och dagbok. Ofta finns det också diskussionsforum och 

ibland chatt, och vanligen kan man också se vilka andra personer som är inloggade och 

besöker sidan. Beroende på inriktning är det olika tonvikt på dessa tjänster. 

 

Man kan också klassificera en del av de system för internkommunikation (intranät) som 

används på många arbetsplatser och skolor som sociala nätverk, eftersom även de är forum 

där användarna kan mötas, kommunicera, visa upp vilka de är och vad de är intresserade av.
58

 

 

 

3.1.4 Folksonomier eller social taggning  
 

Folksonomier, eller social taggning, kan enklast beskrivas som användarbaserad indexering.   

Begreppet är myntat av Thomas Vander Wal år 2004. Begeppet är omstritt, skriver Forsberg 

och Mogren i en magisteruppsats. Skall det hänföras till ett klassifikationssystem eller till 

själva den process som resulterar i ett klassifikationssystem? Termen är en sammansmältning 

av orden folk och taxonomi för att spegla vilken sorts kunskapsorganisation det handlar om, 

                                                 
55

 Ekstrand, 2006. 
56

 Nationalencyklopedin 
57

 Karlsson, 2007. 
58

 Wikipedia, Community.  



 

 

16 

det vill säga att det är en gräsrotsföreteelse – användarna har själva skapat 

klassifikationssystemet.
 59

 

 

 

3.1.5 Podcasts  
 

Genom att kombinera olika enheter, en mp3-spelare, internet och en dator, uppstår 

möjligheter att lyssna på musik, dokumentärer och föredrag var och när man vill. Podcasting 

är inte Apples idé, men kombinationen av iTunes och iPod har gett Apple enorma intäkter och 

kraftigt bidragit till den succé företaget upplevt de sista åren. Användarna kan dela spellistor 

eller göra podcasts som andra kan ladda ner och lyssna till.
60

  

 

 
3.1.6 RSS-flöden  
 

RSS
61

 innebär enkelt utryckt att man kan prenumerera på information från internet, 

uppdateringar eller inlägg från särskilda webbsidor. Nyheter och information kommer till 

användaren i stället för att denne själv måste gå till källan för att söka efter uppdateringar. 

Teknologin som utgör RSS är enkel, men kraftfull och den viktigaste supportteknologin för 

andra Webb 2.0-teknologier. Bloggens utbredning har gått fort tack vare RSS.
62

 

 

 
3.1.7 Sociala bokmärken eller bokmärkeshantering  
 

Sociala bokmärken, ”social book-marking” eller bokmärkeshantering – fenomenet har flera 

olika benämningar. Det är en online-tjänst där medlemmar gratis kan samla och tagga 

bokmärken (URL:er) med egna sökbara nyckelord. Medlemmarna kan spara länkar online och 

låta andra ta del av dem. Det kanske mest kända exemplet är Del.icio.us, som startade 2003. 

Webbplatsens grundare, Joshua Schachter, ville från början egentligen mest organisera sin 

privata länksamling, men bestämde sig för att göra detta på webben i stället för lokalt i sin 

egen dator. Det handlar alltså om en offentlig samling av länkar som taggats av 

medlemmarna.
63

  

 

 

3.1.8 Wiki  
 

Wiki, av det hawaiianska ordet för snabb, är i princip en databas som alla användare utan krav 

på kunskaper i programmering lätt kan editera. Wikipedia är nog den mest kända och använda 

wikin av alla. Wikins grundare, Howard G. "Ward" Cunningham, beskrev wikin som en plats 

för samarbete på webben och som ett sätt att organisera och sammanställa kunskap.
64

 

 

Enligt Cunningham
65

 bör en wiki vara öppen för redigering, och om en sida skulle vara 

ofullständig så kan en annan användare ta vid där den förre slutade. Dessutom skall innehållet 
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60
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61
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62
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63
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64
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kunna sträcka sig vidare genom att relevanta nyckelord länkas till andra sidor, även sådana 

sidor som ännu inte har skapats. Wikin bör ha samma gränssnitt för redigering av såväl 

gammalt som nytt innehåll. Det gör att användaren automatiskt kommer att organisera 

innehållet när han redigerar och lägger till nytt material. 

 

Pettersson och Pettersson framhåller också det för wikin unika gentemot andra 

webbapplikationer, att det inte görs någon skillnad på publicerare och läsare. Andra system på 

webben för kommunikation och samarbete är till exempel trådade diskussionsforum för olika 

intresseområden. Dessa är antingen sorterade efter författare eller kronologi. Där är det 

systemet som har satt strukturen för hur textmassan presenteras. En annan aspekt är att wikier 

är öppna och att publiceraren inte äger innehållet på samma sätt som i ett forum eller blogg.
66

 

 

Nackdelarna eller farorna med öppna wikier beskrivs i litteraturen som sabotage av innehållet, 

vandalism. Ibland kan wikier vara som en krigszon där användarna bråkar med varandra om 

olika åsikter, värderingar och politiska utspel.
67

 De kan ändra versionen av sidan eller låser 

den i vad som betraktas som ett redigeringskrig.
68

 

 

Ett wikisystem som automatiskt skapar hyperlänkar från ord eller fraser som matchar andra 

sidrubriker
69

 ökar wikins värde genom att förbättra effektiviteten för andra användare. Vissa 

system erbjuder avancerade funktioner, såsom versionskontroll, eller historikloggar. Detta gör 

det möjligt att återställa sidor till tidigare versioner. Det sistnämnda framförs som viktigt för 

Wikipedias trovärdighet. Wikin fick sin stora genomslagskraft runt 2001 med Wikipedia som 

startskottet för ett enormt internationellt uppslagsverk. Sedan starten 1994 med Cunninghams 

WikiWikiWeb så har wikin utvecklats i många olika programmeringsspråk och genom Gnu 

General Public License (GPL)
70

 så är det fritt för alla att modifiera koden.
71

  

Wikin kan också, som vi ser det, förutom att ha ett encyklopediskt och 

kunskapsorganiserande syfte, vara ett verkligt socialt medium, ett ställe att hitta likasinnade 

på, och upprätthålla och få nya kontakter. Flera tv-serier har egna wikier på nätet, till exempel 

Lostopedia, Simpsons, Mupparna. Det finns en wiki för olika typer av rollspel, 

schacksällskap, serier och mycket annat. 

 

 

3.2 Biblioteksvärlden och 2.0-projekt 

 
För att ge läsaren några konkreta exempel hur 2.0-applikationer kan användas praktiskt inom 

biblioteken väljer vi att i följande två avsnitt ge exempel på hur wikier och social taggning 

kan komma att användas som gemensamt projekt för bibliotek och allmänhet. Utmärkande för 

dessa, liksom många andra 2.0-applikationer, är att de utgör fora där kunskap kan lagras. 

                                                 
66
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Vilken typ av kunskap som skall placeras in i facken bestäms, som vi ser det, av sociala 

förhandlingar. 

 

 
3.2.1 Wikier inom biblioteksvärlden 
 

Det finns en stor potential för användning av wikier i biblioteksvärlden. Meredith Farkas
72

 

skriver mycket om Bibliotek 2.0-frågor och social software på sin blogg Information Wants 

To Be Free A librarian, writer and tech geek reflecting on the profession and the tools we use 

to serve our patrons. Hon har också skapat en wiki, Library Success: A Best Practices Wiki, 

där hon beskriver olika användningsområden för en wiki inom biblioteksvärlden, till exempel 

för bibliotekarierna som verktyg för utvecklandet av gemensamma dokument och projekt, 

eller i stället för ett traditionellt intranät. Biblioteken kan också samverka med det omgivande 

samhället och alla intresserade i att skapa wikier som gemensamma kunskapsdatabaser.
 73

 

 

Dock poängterar Farkas att teknikfrågorna inte är det väsentliga, utan det viktiga är att 

användarens behov sätts i centrum för all verksamhet: 

 
I’m willing to bet that we do a lot of things at our libraries without realizing how 2.0 (for lack of 

a better word) they are. We focus so much on the cool social software-y stuff, when often, what 

our patrons really want has nothing to do with blogs, wikis or Facebook. What have you or your 

colleagues done at your library that maybe isn’t super-sexy, but really illustrates your/their 

responsiveness to patron needs?  

 

Ett par konkreta exempel på wikier som utvecklas i samarbete mellan bibliotek och låntagare 

hittar vi till exempel i Norge, där biblioteket i Stavanger tillsammans med frivilliga skapar en 

lokalhistorisk wiki för staden.
74

 I Danmark finner vi en krimiwiki, som drivs i samarbete 

mellan Horsens bibliotek och Krimisiden.dk, det danska Krimisällskapets sajt. Här läggs 

artiklar om deckare, serier, huvudpersoner och liknande material in.
75

 

 

 
3.2.2 Social taggning i biblioteksvärlden  
 

Charles Seger, vid Danmarks Biblioteksskole, behandlar i en artikel i Dansk 

Biblioteksforskning ett nytt fenomen på internet, nämligen folksonomier och i vilken 

utsträckning dessa kan ha inflytande på en organisations informationsstruktur.
76

 Flera 

undersökningar visar att den kunskapsmängd en enskild medarbetare skall hantera och 

förutsättas ha översikt över i en organisation är kolossal, skriver han. Därför använder 

organisationer stora resurser till att göra informationen tillgänglig via sin 

informationsarkitektur, vilket traditionellt försiggått i särskilda avdelningar. Seger menar att 

social taggning och användarindexering inte motarbetar, utan snarare kompletterar dessa 

formella informationsstrukturer inom organisationerna. En ytterligare fördel med 
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folksonomierna ser han i att dessa ger användarna en möjlighet för en mer explorativ, och 

därmed en för alla parter, mera givande informationssökning. 

 

Liknande tankegångar presenterar Harriet Aagaard, vid Stockholms stadsbibliotek och 

Miriam Nauri, vid KB. De ställer två viktiga frågor, nämligen vad som är målet med att tillåta 

taggning i bibliotekskataloger, dels för användarna, dels för katalogägarna samt hur man 

motiverar användare till taggning. Möjliga motiv är att taggarna ger ett socialt nätverk, 

ordnade bokmärken eller en möjlighet att påverka övriga användares syn på ett dokument. 

Användaren kan också ha altruistiska motiv, möjligen ger detta användaren en ”egoboost, 

men inget övrigt mervärde”. Ett hinder för utvecklandet av taggningsfunktionen är att den 

förekommer i få bibliotekskataloger och är svår att integrera med OPAC-systemen om inte 

leverantören erbjuder en taggningstjänst. För Stockholms stadsbiblioteks del skulle taggarna 

kunna användas till betyg, omdömen och recensioner.
77

 

 

Möjligheten till användartaggning inom de kontrollerade informationssystemen/katalogerna 

finns alltså i vissa fall från skaparna av dessa system. Att detta är en mer komplicerad fråga 

visar sig genom att även användarna själva kan vara tveksamma till att släppa taggning fri. 

Möjligheten till användardelaktighet i LIBRIS katalog med taggning eller att skriva 

recensioner, har undersökts genom en enkät till LIBRIS användare av Henrik Lindström och 

Erik Wahlgren.
78

 Författarna finner att denna fråga är relativt kontroversiell, många användare 

är oroliga för att sådana funktioner kan leda till att LIBRIS webbsök blir ”populistiskt och att 

det därmed skulle förlora i trovärdighet som forskningsverktyg.” En mer positiv hållning är 

att se en möjlighet att kombinera det kontrollerade innehållet som finns i dag, med material 

skapat av användarna själva, och att detta skulle kunna bidra till att göra LIBRIS mer 

användbart. De som är mest negativt inställda är forskare, medan studenter och unga (upp till 

30 år) är mer positiva. Trovärdigheten ses som ett problem, många vill ha någon form av 

kvalitetsgranskning eller möjlighet att bedöma trovärdigheten. De flesta verkar dock vara 

överens om att det är viktigt att särskilja användarproducerat innehåll från den bibliografiska 

informationen. En populär önskan är att kunna sätta egna ämnesord på böcker, framför allt på 

grund av att de som katalogiserar inte alltid är ämnesspecialister. Också här vill man ha ett 

system av kontroll för vilka ämnesord som kan användas, annars är risken stor att det skulle 

bli rörigt.  

 

Så långt i detta avsnitt kan vi se att frågan om trovärdighet varit i fokus. Detta är också 

centralt hos Maria Mattus, som i sin avhandling har utforskat yttrandefrihet och trovärdighet 

relaterat till internet. Teoretiskt baseras avhandlingen på tre begrepp: Internet, yttrandefrihet 

och trovärdighet. En av Mattus intressanta slutsatser är att hon finner att interaktionen på 

internet sker inom och med den hypertextuella strukturen, vilket i sin tur påverkar 

meningsskapandet och förskjuter ansvaret från texternas ursprungliga skapare till användarna. 

Katrine Kielos menar också att hyperlänkar i viss mån störtar hierarkier. Information är inte 

längre något vi tar till oss passivt, utan till något som är hyperlänkat och som den enskilde har 

relativt stor frihet att fritt följa. Nackdelen med det, anser Kielos, är att vi riskerar 

fragmentisering – vi tvingas inte längre att bearbeta information och sätta samman helheter 

själva. Vi blir härigenom alltför specialiserade och därmed missar vi sammanhangen.
79

 

Återigen står vi inför vår inledningsfråga: Att ”vem som helst” numera kan vara med och 
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uttrycka sig i de sociala medierna är ett inte helt okontroversiellt faktum. Vart går den 

demokratiska utvecklingen, vem har rätt att uttrycka sig och vem tar ansvar för vad som sägs? 

 

 

3.3 Den sociala webben – deltagande och engagemang  
 

Vår utgångspunkt är att alla sociala system står och faller med att dess medlemmar mer eller 

mindre aktivt deltar i de aktiviteter som binder samman systemen. Bridgewater och Deitering. 

beskriver detta förhållande i artikeln Stop inventing the wheel. Using wikis for professional 

knowledge sharing. För att lätt kunna dela med sig av de dagliga erfarenheterna i arbetet, 

framstod en wiki för kunskapsdelning som ett utmärkt redskap. Men efter att wikin varit i 

gång cirka ett år, sjönk plötsligt aktiviteten. Därför drar de slutsatsen att även om teknologin 

möjliggör kollaborativt skapande, kan inte tekniken ensam bilda ett community, utan ”it takes 

a community to build a wiki”. 
80

 

 

Lars Våge, bibliotekarie vid Mittuniversitetets bibliotek i Sundsvall, skriver på sin blogg 

Internetbrus att Google vill starta ett eget uppslagsverk på webben, Knol, där personer med 

ämnesexpertis inbjudits att skriva artiklar om ämnena ifråga.
81

 Lite längre fram när testfasen 

är över kommer man att göra det fritt att skriva knols och då blir det kanske mer likt 

Wikipedia. Våge kan dock inte se Knol som en presumtiv konkurrent till Wikipedia. Vad han 

framför allt saknar är engagemanget som han beskriver finns inom Jimmy Wales
82

 andra 

webbplats Wikia.com. Våge skriver om hur de wikier som finns på Wikia.com fascinerade 

Wales själv. Hur var det möjligt att människor kunde skriva över 15 000 artiklar om 

Mupparna, utan att uppslagen tar slut? undrade Wales och fick svaret ”Vi har ju bara precis 

kommit igång.” Våge drar slutsatsen: ”Jag tror aldrig folk kommer ha så roligt med Knol.” 

Engagemang är alltså viktigt och att det måste vara roligt att delta i processen. Einar Spetz, 

bibliotekarie vid Regionbiblioteket i Stockholm och Wikipediaredigerare, för i en studie om 

Wikipedia fram den glädje han kände när hans upplagda text om litteraturutvecklingen i 

Estland, Lettland och Litauen, började bearbetas och utvecklas av andra användare och få ett 

större mervärde. Den första glädjen var att se texten vidareförmedlad överhuvudtaget, Spetz 

hade inte tidigare sett någon annan publiceringsmöjlighet. Dessutom fann han att detta sätt att 

arbeta gemensamt var något som tilltalade honom. Att det inte längre var ”hans” text, tyckte 

Spetz snarare var fascinerande.
83

 Spetz synsätt illustrerar väl begreppet ”Massans 

vishet”/”Wisdom of the Crowd”, det vill säga att den kollektiva intelligensen under rätt 

kriterier visar att en grupp faktiskt kan bidra till kunskap på ett mera effektivt sätt än vad 

enskilda kan göra var för sig.
84

  

 

I Wikipedia beskrivs en deltagarkultur som ”ett samlingsbegrepp för kulturformer och medier 

som förutsätter ett aktivt skapande av samtliga inblandade. Det kan handla om allting från 

fotboll till rollspel. Fenomenet kan förstås i kontrast mot en åskådarkultur som använder sig 

av en traditionell mediestruktur där producenter är separerade från konsumenter. Exempel på 

denna kulturform är böcker, radio och television.”
85

 Vi finner åtminstone tre begrepp 
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problematiska i denna definition: aktivt skapande, samtliga inblandade samt i kontrast med 

åskådarkultur. Den stora frågan är egentligen med vilket engagemang man deltar i aktiviteter 

på nätet. Charlene Li och Josh Bernoff 
86

 beskriver det sociala deltagandet på nätet genom en 

stegmodell, en modell med flera nivåer. De ser den som en stege från de inaktiva icke-

deltagarna som inte tagit klivet upp på stegen till skaparna som står på dess översta pinne. 

Enligt modellen verkar man kunna stå på flera pinnar samtidigt:
87

 

 

 

 

 Skapare (”creators”); att man aktivt skapar socialt innehåll, som att man publicerar en 

blogg, laddar upp video, musik osv. 

 Kritiker (”critics”); att man besvarar det andra skapar: recenserar, kommenterar, 

deltar i forumdiskussioner, redigerar wiki-artiklar. 

 Samlare (”collectors”); att man organiserar innehåll för egen eller andras del, som att 

posta det till bokmärkestjänster eller sociala nyhetstjänster, att man taggar det osv. 

 Medlemmar (”joiners”); att man deltar i sociala nätverk, underhåller sin profil m.m. 

 Åskådare (”spectators”); att man läser, tittar på och lyssnar till bloggar, podcasts, 

video, forumdiskussioner, recensioner. 

 Icke-deltagare (”inactives”); varken skapar eller konsumerar socialt innehåll av något 

slag. 

 

 

I vilken grad kan man då delta i något på internet utan att ge något igen? I en blogg skriver 

journalisten Johan Silfversten Bergman om mediesnyltning som en av de stora utmaningar 

som verksamma inom svenska medier står inför. Hur skall man förhålla sig till det 

användargenererade innehåll som genomsyrar nätet och som dessutom används av de 

verksamma själva? Han ställer också frågan hur aktivt man kan ta del av en deltagarkultur, 

ibland till och med tjäna pengar på den, utan att bidra till att utveckla den? Silfversten 

Bergman beskriver fem vanliga mediesnyltningar i praktiken: 

1) Man använder sig av sajter som Wikipedia i sin textproduktion men bidrar inte själv till 

uppbyggnaden av encyklopedin.  

2) Man använder Youtube-klipp men lägger inte upp egenproducerade inslag eller gör det 

möjligt för andra att använda det material man själv hämtat in. 

3) Man använder sig av bloggar och forum i sin produktion men är inte tillräckligt generös att 

hänvisa till var man hämtat det materialet. 

4) Man döljer sina nätbaserade källor, bearbetar utan att länka till originalet. 

5) Man använder sig av mjukvara med öppen källkod inom den egna produktionen men bidrar 

inte själv till utvecklingen eller donerar pengar till projektet. 

 

Som bubblare till denna lista lägger han till att man följer punkterna 1-5, samtidigt som man 

stänger ute läsare från material som man låter meddela finns där för en utvald skara läsare 

eller betalande pappersprenumeranter.
88
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Som vi har sett tidigare i avsnitt 2.1.1, anses tillit till medmänniskorna vara avgörande för 

samhällets sätt att fungera. Bo Rothstein ser tilliten som den främsta komponenten i det så 

kallade sociala kapitalet.
89

 Rothstein finner dessutom att Sverige och övriga Norden tillhör de 

länder där man litar mest på andra, vilket också samvarierar med högt självförtroende.
90

 Tillit 

till andra är en av hörnstenarna inom 2.0-världen. Om den faller, så faller också det sociala 

sammanhanget där den ingår.  
 

Inte alla ser delaktigheten i olika sociala medier som något enbart positivt. Tidskriften First 

Monday ägnar ett helt temanummer 2008 åt kritik mot Webb 2.0. Artiklarna har titlar som 

Interactivity is Evil! A critical investigation of Web 2.0
91

, Loser Generated Content: From 

Participation to Exploitation
92

 och Web 2.0: An argument against convergence,
93

 för att 

nämna några exempel. I en av artiklarna ifrågasätter Trebor Scholz. vad som egentligen är 

nytt med Webb 2.0, och hänvisar också till Tim Berners-Lee. Webb 2.0-applikatonerna har 

funnits långt innan själva begreppet etablerades av Tim O´Reilly, och Scholz betraktar termen 

Webb 2.0 som ett marknadsföringsknep – ”Has not it always all been exclusively about 

commerce?” frågar han sig. Scholz vänder sig mot hur företag drar nytta av de uppgifter som 

människor oreflekterat lägger ut om sig själva i sociala nätverk, uppgifter som sedan kan 

användas i riktad reklam.
94

 

 

Än mer skarp kritik mot deltagarkulturen och Webb 2.0 och med en något annan infallsvinkel, 

riktar författaren Andrew Keen. Han beskriver sig själv som elitist och vänder sig mot 

amatörismen och den kulturella förflackningen i den interaktiva nätvärlden; ”So just as I want 

my doctor to have gone to a credible medical school and my lawyer to have passed the bar 

exam, so I want to be informed and entertained by trained, talented professionals.”
95

 Keen går 

mycket hårt åt Webb 2.0, som han anser mer eller mindre förstör såväl politik som kultur och 

media. I sin debattbok med den långa och uttrycksfulla titeln The cult of the amateur: How 

blogs, MySpace, YouTube and the rest of today´s user-generated media are destroying our 

economy, our culture and our values, skriver han om demokratiserat kaos och narcissismen 

som blir resultatet.
96

  

 

Keen ställer alltså krav på expertrollen, inte vem som helst kan enligt hans mening ikläda sig 

denna roll. Thomas Kaiserfeld
97

 anser att det i dagens västerländska samhälle inte finns någon 

princip för beslutsfattande som är så erkänd som röstningsförfarandet, vilket influerar i stort 

sett alla beslutsprocesser. Dock saknar röstningsförfarandet betydelse för kärnverksamheten i 

en enda viktig social institution, säger han, nämligen vetenskapen: en expertis har skapats, 

som ”fått mer eller mindre universell acceptans för sin kognitiva auktoritet”. Grundvalen för 

detta slags expertis ser Kaiserfeld ligga i den kunskap som skapats inom ramen för ett socialt 

hierarkiskt (akademiskt) system.
98

 2.0-entusiasterna, menar vi, kan anses ifrågasätta denna 

hierarkiska syn på kunskap, kanske inte genom att förespråka ett röstningsförfarande, men 

genom att betona vikten av användarnas medskapande i kunskapsgenerering. 
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3.3.1 Makt och hierarki inom 2.0-världen 

Att något betecknas som 2.0 är långt ifrån en garanti för verklig demokrati, även om Katrine 

Kielos ser framväxten av internet som en revolution där mikromedier skrivit om 

maktförhållandena och alla har rätt, eller tar sig rätten att uttrycka sig.
99

 Trots allt tal om ökad 

demokrati, delande och gemensamt skapande är det sociala nätet inte med automatik likställt 

med demokrati. Möjligen sker maktutövningen och hierarkiseringen på ett mera 

ogenomskinligt och kanske mera försåtligt sätt. Marie Bjørnskov Engberg och Kirstine Hagen 

Thomasen har studerat hur olika former av makt kommer till uttryck på Flickr, där man fritt 

delar med sig av sina bilder.
100

 På Flickr finns också olika communities, där människor med 

samma intressen samlas för att lära sig mer av varandra eller byta bilder. Uppsatsen tar sin 

utgångspunkt i begreppet typifiering, det vill säga hur olika gemenskaper uppför sig på nätet. 

Om personer inom en särskild grupp börjar uppföra sig på samma sätt, så blir deras 

handlingar och yttranden typifierade och bidrar till att definiera sällskapet. Författarna drar 

slutsatsen att hierarki hör till systemen i de olika sociala nätverken. Många nyhetsgrupper 

använder sig av poängsystem och ger medlemmar titlar och/eller stjärnor som motsvarar deras 

aktivitet i grupperna.  

I de nyhetsgrupper som inte använder sig av detta system verkar det inte finnas någon 

statusmässig skillnad. Men, menar Engberg och Thomasen, det betyder inte att det inte 

existerar någon hierarki i nyhetsgruppen. I stället ställs det större krav på respektive deltagare 

att göra sig bemärkta för att bli ihågkomna eftersom de varken har olika statusgivande titlar 

eller stjärnor. Men precis som på Mobildebat.dk och Mobil-forum.dk existerar det en 

rangordning mellan medlemmarna som bottnar i aktivt deltagande. Engberg och Thomasen 

konkluderar att ett poängsystem utvecklats medlemmarna emellan som argumenterar för 

dominans som en möjlig variabel i varje utväxlingssituation. Vi ser alltså att informella 

strukturer utan tydligt definierade makthierarkier ger upphov till informell makt, vilken bland 

annat definieras genom mängden av aktivitet inom ett community. 

 

Ett besök på Wikipedias diskussionssidor ger insikt i stundtals mycket omfattande och hård 

argumentation om vems tolkningsföreträde som ska gälla.
101

 I en artikel på Wikipedia 

diskuteras frågan om inclusion respektive exclusion, det vill säga vad deltagarna menar skall 

ingå i Wikipedia, vilken betydenhet (notability) ett uppslagsord skall ha. Artikelförfattaren tar 

exemplet: ”Alla är överens om att det bör finnas en artikel om Norge och det bör inte finnas 

en artikel om min sons tandställning.” Den intressanta frågan är då var gränsen mellan dessa 

ytterligheter skall anses gå.
102

 

 

 
3.4 Det sociala nätet, en sammanfattning 
 

Gemensamt för de beskrivna 2.0-applikationer ovan är att de utgör fora där kunskap kan 

utvecklas, delas och vidareförmedlas. Vilken typ av kunskap som skall placeras in i facken 

bestäms, som vi ser det, av sociala förhandlingar. Alla sociala system står och faller med att 

dess medlemmar mer eller mindre aktivt deltar i de aktiviteter som binder samman systemen, 

                                                 
99

 Kielos, 2008.  

100
  Magt på Flickr ficl DCB-priset för bästa uppsats sommaren 2008 på Dansk Bilioteksskole. 

101
 Wikipedia, Vad Wikipedia inte är, 2009. 

102
 Wikipedia, Inclusion/exclusion. Hur obskyra saker får man skriva om i Wikipedia? 2008. 



 

 

24 

engagemang är nödvändigt. För detta krävs tillit, radical trust,
103

att godta trovärdigheten hos 

användargenererat material.  

 

Motiv för användare att delta i det sociala nätet ser vi som att detta ger ett mervärde, man blir 

del av ett nätverk och får kontakter med andra, att man får makt, inflytande och status genom 

att delta mera aktivt än andra, altruistiska motiv som skapar ”godhetskänslor” eller rena 

nyttoaspekter, man tar hjälp av andra användare för att kunna utnyttja ett system bättre. Mot 

ett aktivt deltagande på det sociala nätet talar trovärdighetsaspekterna, man ser risker, kaos, 

otydlighet och oordning i stället för några vinster. 

 

Vi ser också en maktförskjutning äga rum, ett rubbande av hierarkierna i den traditionella 

mediavärlden. Information, kultur och kunskap produceras i dag i allt större utsträckning 

utifrån individers genuina intressen, i stället för mediaägarnas intressen som styrs av 

reklamintäkter. Andra saker, som kreativitet och delaktighet blir viktigare än ekonomisk 

belöning.
104
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 
(…) innevarande svensk bibliotekspolitik: ”Om böckerna på biblioteket följer marknadens krav 

så kan de säljas på Marknaden och är därmed överflödiga. Om de inte stämmer överens med 

Marknadens krav så är de icke önskvärda.”
105  

 

 

I slutet av 1940-talet publicerades en studie i sju volymer om det amerikanska folkbiblioteket, 

The Public Library Inquiry. Mot bakgrund av det genomgångna andra världskriget fanns det 

en allmän önskan om att värna de demokratiska värdena och här hade folkbiblioteken och 

bibliotekarierna en viktig roll som demokratins väktare – medborgarna skulle tillförsäkras fri 

information. Ända in i vår tid är dessa frågor ständigt aktuella och om undersökningens 

ideologiska betydelse skriver den amerikanske biblioteksforskaren Douglas Raber
106

 i boken 

Librarianship and legitimacy: the ideology of the public library inquiry. 

 

Samme Douglas Raber presenterade 1996 för American Library Association (ALA) tre 

ideologiska strategier för amerikanska folkbibliotek.
107

 Det amerikanska biblioteksförbundet 

ville genom detta skapa en femårsplan för att säkerställa folkbibliotekens ställning i ett 

framväxande informationssamhälle. Eftersom svenska folkbiblioteket alltsedan Valfrid 

Palmgren inspirerats av den amerikanska utvecklingen är det inte svårt att applicera modellen 

på svenska förhållanden.  

 

Vi tar denna artikel som teoretisk utgångspunkt för vårt arbete. Den kan tyckas vara gammal i 

förhållande till vårt material – Bibliotek 2.0 och dess implikationer diskuterades ju över 

huvud taget inte i mitten av 1990-talet. Ändå anser vi att Douglas Rabers ideologiska 

strategier har relevans för vårt material. De frågor som vi ställer om bibliotekens roll, makt, 

hierarki och kunskap går att applicera på Raber, och det råder samma förvirring då som nu 

vad gäller bilden av folkbibliotekets uppgifter. 

 

Douglas Rabers artikel läses av BHS-studenter på grundnivå. Under de senaste åren har den 

också använts i minst ett tiotal magisteruppsatser, som teoretisk utgångspunkt, helt eller 

delvis.
108

 Trots sitt ringa omfång anses den således ändå viktig, och dess popularitet bland 

uppsatsskrivande studenter beror troligen på att den beskriver en modell som fungerar bra 

som analysverktyg. 

 

 

4.1 Rabers tre ideologiska biblioteksstrategier 
 

De strategier som Raber lyfter fram är den konservativa (the conservative response), den 

sociala (social activism) och den populistiska (the populist initiative). Alla tre ger uttryck för 

olika förhållningssätt för folkbiblioteken.
109

 Han betonar dock att många bibliotek använder 

sig av alla tre strategierna i olika sammanhang, och att de alltså inte utesluter varandra i 

praktiken. Det gör de egentligen bara som renodlad tankemodell. 
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4.1.1 Konservativ strategi 
 

Inom den konservativa strategin värnas framför allt de traditionella besökarna. Uppsökande 

verksamhet, sociala tjänster eller underhållning bedöms inte som viktiga. När det gäller 

underhållningen så kan den gärna överlåtas åt kommersiella aktörer, som klarar av det mycket 

bättre än vad biblioteket gör. 

 

Strategin är inte exkluderande i sig – ingen utesluts ur verksamheten – men det är användarna 

själva som måste dra nytta av den service som biblioteket erbjuder. Det är inte heller så att en 

konservativ strategi vänder sig emot alla nya idéer. Däremot finns det en stark kritik mot det 

sensationella och förenklade. Biblioteket kan inte tjäna alla. Dess viktigaste uppgift är att 

hjälpa den enskilde individen att förkovra sig och utvecklas. Boken står i centrum i denna 

strategi, det är viktigt att läsa, särskilt klassiker. Kvalitetstänkandet är grunden och 

användarnas intressen sätts inte först. 

 

Det finns både styrka och svagheter med denna modell, enligt Raber. För läsande människor 

fungerar den bra: modellen kan leda till personlig utveckling. Den kan vara fördelaktig för 

små bibliotek, som relativt enkelt kan spela en stor kulturell roll i ett samhälle, genom att 

tillhandahålla ett bestånd av hög kvalitet. Svagheten är att modellen är väldigt 

bibliotekscentrerad, och institutionen är viktigare än dess användare. 

 

 

4.1.2 Social strategi 
 

Den sociala strategin lägger i stället vikt vid folkbibliotekets sociala ansvar och vill inkludera 

alla medborgare i verksamheten. Synsättet betonar biblioteket som ett politiskt instrument i ett 

demokratiskt samhälle. Information är makt – vem ska ha möjlighet att utnyttja den makten?  

Enligt den sociala strategin är det en rättighet för alla. Folkbiblioteket är ingen neutral plats i 

samhället, det finansieras med offentliga medel. Alla ska ges samma möjlighet att utnyttja 

informationsresurserna, och därför ska biblioteket koncentrera sig på dem som inte vill eller 

kan komma till biblioteket. Uppsökande verksamhet är viktig, liksom läs- och skrivkurser och 

litteratur på olika språk. 

 

Raber tar upp både för- och nackdelar även med denna modell. Styrkan ser han som att 

modellen identifierar diskrepansen mellan retorik och praktik i bibliotekssfären och 

framhåller vikten av att biblioteken engagerar sig i sociala orättvisor. Svagheten är att 

modellen lätt blir utopisk och förväntningarna på biblioteket orealistiska. Att människor inte 

alltid använder biblioteket beror ibland på saker som inte går att påverka från bibliotekets 

sida. Dessutom kan medelklassen lätt känna sig förbisedd, trots att det till största delen är den 

som finansierar biblioteken via skattsedeln. 

 

 

4.1.3 Populistisk strategi 
 

Den populistiska strategin sätter nyttan i centrum. Biblioteket kan bara rättfärdiga sin existens 

om det används mycket och marknadsanpassas. Efterfrågan ska styra urvalet. Bibliotekarier 

ska inte på något sätt ta på sig rollen som smakdomare – folk vet bäst själva vad de vill läsa 

och göra på ett bibliotek. Bibliotekarierna ska i stället ge god service och biblioteken ska vara 
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informationscentraler. Bibliotekets roll är inte att förändra hela samhället, utan att tjäna det. 

Det bästa kriteriet på att biblioteket lyckas med det, är att många använder sig av bibliotekets 

tjänster. Fokus ligger på vad biblioteket gör och inte på vad det är. 

 

Enligt Raber betonar den populistiska strategin att ständig förändring är det som är 

utmärkande för dagens samhälle, och det gäller att ge folk vad de vill ha. Men det kan också 

leda till problem för minoriteter att få sina önskemål tillgodosedda. Hela strategin riskerar att 

bli väldigt kortsiktig. 

 

 

 
4.1.4 Kommentarer till Rabers strategier 
 

Douglas Raber talar om strategier i svensk översättning och vi tycker inte att det är en 

passande term i förhållande till vårt material. Den signalerar handlingsplan, och det är inte 

vad vi skriver om. I stället föredrar vi termen perspektiv eftersom vår uppsats handlar om 

olika synsätt. Vi använder därför det konservativa, sociala och populistiska perspektivet i 

stället för den vanliga översättningen strategier. 

 

Både konservatism och populism är ord som väcker många associationer på svenska. Det är 

lätt att lägga in mer i termerna än vad Raber menar. Vi försöker hålla oss till Rabers 

definitioner, och det innebär bland annat att enskilda personer i vårt material kan göra 

konservativa uttalanden även om de i sin politiska uppfattning är radikala (och givetvis 

tvärtom). Detsamma gäller förstås populism, även om det inte är en politisk uppfattning på 

samma sätt som konservatism. Uttalandena måste stå för sig själva.
110

 Samtidigt är det också 

viktigt att komma ihåg att den diskussion som vi analyserar inte fanns när Raber skrev sin 

artikel, som vi också nämnde inledningsvis i det här kapitlet. Det innebär för vår del att vi 

måste göra vidare tolkningar av materialet, än vad Raber explicit gjort när han beskrivit de 

olika strategierna. 

 

 

 

                                                 
110

 Som ett exempel kan nämnas att Peter Alsbjer, som i flera sammanhang, mycket tydligt deklarerat sitt intresse 

för makt/hierarkiaspekterna i Bibliotek 2.0, har sorterats in i det populistiska perspektivet med flera av sina 

uttalanden. 
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5. Metod 
 

Vi har valt textanalys som metod för vår undersökning, eftersom vårt empiriska material 

består av tidningsartiklar. Den textanalytiska metod som vi anser vara mest lämplig för 

ändamålet är en så kallad idéanalys. En idé är en tankekonstruktion som utmärks av en viss 

kontinuitet, skriver Göran Bergström och Kristina Boréus. Denna föreställning kan vara både 

beskrivande och normativ, och är inte helt lätt att avgränsa från begreppet ideologi.
111

 Vi 

väljer också att använda termen idéanalys i stället för ideologianalys eftersom det sistnämnda 

begreppet i dagligt tal är alltför förknippat med politik. 

 

Metoden är ofta använd i en mängd olika vetenskapliga discipliner, framför allt vid 

undersökningar av politiska ideologier och maktstrukturer. Den kan dock tillämpas även i 

andra sammanhang.
112

 Eftersom vi vill urskilja specifika idéer inom ett visst ämne, passar 

metoden våra syften bra. 

 

Ludvig Beckman, fil dr i statsvetenskap vid Stockholms universitet, skiljer mellan olika typer 

av idéanalys. Forskaren kan beskriva, förklara eller ta ställning till ett material. Dessa syften 

bör hållas isär, men är fullt möjliga att kombinera. Dock bör det framgå vilket som är studiens 

huvudsakliga syfte och det bör begränsas till ett enda.
113

 Vi tänker genomföra en beskrivande 

idéanalys. Det kan tyckas ovetenskapligt att ägna sig åt beskrivningar och inte förklaringar, 

men det ena utesluter inte det andra, anser Beckman. Det handlar inte om att bara redogöra för 

ett material. Forskaren måste också dra slutsatser av sitt material för att något av vetenskapligt 

värde ska kunna tillföras.
114

 Beskrivning är i det här sammanhanget inte detsamma som att 

referera, utan att inferera. Vetenskapliga beskrivningar drar slutsatser av sitt material och 

återger det inte bara. Uppgiften för den beskrivande idéanalysen kan exempelvis vara att, 

genom analytisk läsning, säga något om texten som den inte säger om sig själv. Beckman 

skiljer mellan aktörscentrerade idéanalyser och idécentrerade dito
115

. Vi gör en idécentrerad 

idéanalys. Det viktigaste är vad som sägs och inte vem som säger det. 

 

Viktigt är dock att det inte handlar om en inomtextlig analys utan att artiklarna sätts in i ett 

större sammanhang och att vi refererar till en vidare kontext.  

 

 

5.1 Dimensioner 

 
För att strukturera texten i en idéanalytisk studie krävs en analysram, ett verktyg som hjälper 

till att sortera och analysera materialet. Vi har valt att använda oss av dimensioner som 

instrument. Dimension i det här sammanhanget är en parameter, som anknyter till den debatt 

som ska undersökas.
116

 Det är forskaren själv som bestämmer vilka dimensioner som är mest 

centrala för texten och för de idéer som ska studeras. 

 

Vi har valt tre olika dimensioner när vi sorterar idéerna i artiklarna, bibliotekens roll, 

makt/hierarki respektive kunskap. Alla tre har, enligt vårt sätt att se, central betydelse för 
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synen på Bibliotek 2.0. Dimensionerna skapades efter att vi gått igenom materialet, och 

fungerade sedan som raster när vi gick igenom artiklarna på nytt. Materialet och 

dimensionerna har alltså ömsesidigt påverkat varandra. Vi förklarar nedan varför vi har valt 

just de här dimensionerna och varför vi ser dem som centrala för vår analys.  

 

 

5.1.1 Dimensionen bibliotekets roll 
 
Frågan om bibliotekets roll och funktion i samhället är egentligen överordnad de båda andra 

dimensionerna, och har också tagits upp tidigare, i kapitel 2. Sammanfattningsvis kan sägas 

att det finns flera olika sätt att se på bibliotekens roll och funktion i  samhället, och att det har 

förändrats mycket under de senaste decennierna. Nytta, förändring, delaktighet, effektivitet, 

utbildning och kulturförmedling är några av de centrala begreppen för olika sätt att se på 

bibliotekets roll, och vi hänvisar vidare till sista delen av kapitel 2. 

 

 
5.1.2 Dimensionen makt/hierarki 
 

Deltagande är ett honnörsord inom Webb 2.0, och följaktligen också inom Bibliotek 2.0. Det 

är viktigt att användarna bidrar och medverkar på olika sätt, vilket vi tidigare diskuterat i 

avsnitt 3.3. Detta leder i idealfallet till en platt struktur och ökad demokrati. Kritiker kan dock 

anse att professionaliteten urholkas och att avintellektualisering blir följden.
117

  Hierarki är 

däremot ett ord som de flesta av oss genast får negativa associationer till, men detta begrepp 

bör granskas neutralt, menar Bengt Abrahamsson.
118

 Vi tenderar att spontant tycka bättre om 

nätverk och platta organisationer än hierarkier, men Abrahamsson anser i stället att hierarkier 

är överlägsna och oumbärliga i de flesta organisationer eftersom de ger tydliga och 

överskådliga spelregler, både för dem som har makten och för dem som saknar den – hur 

skulle vi annars veta vilka förutsättningar vi har att revoltera emot? En anledning till vår 

allmänna skepsis mot hierarkier ligger kanske i en ambivalens emot vad Abrahamsson 

benämner hierarkins två ansikten, nämligen effektivitet och makt. Vi ser inte effektivitetens 

styrka i att få uppgifter utförda till ett kostnadseffektivt pris, utan fokuserar i stället på 

begreppet makt i ett förtryckande perspektiv.
119

 Abrahamsson förtydligar denna ambivalens 

ytterligare genom att säga att hierarkier kan studeras som en organisationsform, men även 

användas som ett uttryck för ekonomisk och social stratifiering, ett sätt att markera social 

skiktning. Vi bör hålla dessa två synsätt isär menar han.
120

  

 

Kan man då styra en symfoniorkester utan dirigent, eller hur hindrar vi att pukorna dränker 

piccoloflöjterna? Ja, det går, men det kräver andra beslutsvägar, inte lika kostnadseffektiva 

som den traditionella hierarkin, skriver Abrahamsson vidare: ”Organisationsformen säger inte 

alltid hela sanningen om hur gruppen eller organisationen fungerar (…) Vägen till frigörelse 

från förtryck och överhetsfasoner kan sällan åstadkommas bara genom ett byte av 

organisationsform.
121
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 Se avsnitt 3.3 om Andrew Keen. 
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 Bengt Abrahamsson är professor emeritus i sociologi med inriktning mot organisationsfrågor; rektor för 

Högskolan i Växjö/Växjö universitet 1994-1999. 
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Vår utgångspunkt är att all mänsklig samvaro ger upphov till organisation, mer eller mindre 

formellt uttryckt, i någon form: Från det att små barn leker med varandra gör de upp 

informella regler och organiserar leken, till de globala företagens formaliserade och 

organiserade beslutsgångar och strukturer. I vår uppsats kommer många åsikter till tals om 

hur kunskap organiseras på bästa sätt. Organisationer fungerar som ombud och språkrör för 

olika intressegrupper, och utgör verktyg för maktutövning, skriver Bengt Abrahamsson.
122

  

 

Makt och att utsättas för olika former av maktutövning genomsyrar vår vardag, ofta utan att vi 

ens kritiskt reflekterar över detta. Börjesson och Rehn
123

 visar med ett tänkvärt exempel hur vi 

som resenärer på väg mot flyget på otaliga sätt utsätts för makt, från valet av vårt 

resväskemärke, registreringen av vår taxibeställning, till ombordgåendet på planet. Också 

bibliotekens vardag genomsyras av makt i olika former, inte ens bibliotekskatalogen är 

neutral, Lotta Borgström har i sin magisteruppsats studerat SAB-systemet. Hon menar att 

klassifikationssystem, att indela och kategorisera föremål, kunskap och dylikt i grupper, är 

något vi möter dagligen. Bibliotekens klassifikationskoder, inte alltid självklart uppenbara, 

med ett sken av att kunna representera allt, hjälper till att hitta det vi söker, men inte alltid, då:  

 

 

systemens rigida utformning gör det omöjligt för dem att innefatta obegränsad 

representation. (…) En del teoretiker hävdar att systemen snarare utesluter mer 

än de representerar. (…) Det finns inga fixa sanningar om livet och människan, 

snarare olika synsätt beroende på vem som tittar eller talar. Därför finns det 

olika strukturer som eftersträvar eget utrymme och tolkningsföreträde, som vill 

bli den mall med vilken livet bedöms och efterlevs.
124

 
 

Vi särskiljer inte specifikt mellan begreppen makt och hierarki i vår uppsats, eftersom vi ser 

att det inte görs någon egentlig åtskillnad mellan de båda termerna bland de åsikter som 

framförs i vårt empiriska material. Vi vill bara kort referera till maktteoretikern Steven Lukes 

bok Maktens ansikten, där han redogör för sin teori om maktens tre ansikten eller 

dimensioner. Särskilt inflytelserik har hans formulering av makten att sätta agendan blivit. 

Lukes skiljer mellan Den beslutsfattande makten, som är en formell maktutövning via 

institutioner, som också förmedlar den bild makthavaren vill ge av sig själv, vidare Makten 

över agendan som är den makt som styr vilka frågor som diskuteras och vilka som aldrig når 

en offentlig debatt samt Den ideologiska makten som styr makten över människors tankar och 

önskningar. Den sista formen av maktutövning inkluderar påverkan via normer, värderingar 

och mer eller mindre uttalade ideologier, som omedvetet inverkar på människors handlingar. 

Makten utövas också genom institutioner och genom informellt inflytande över offentliga 

debattfora. Denna form av maktutövning är den svåraste att studera och komma åt.
 125
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 Borgström, 2002, s 5f, menar, med hänvisning till Joacim Hanssons avhandling Klassifikation, bibliotek och 
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 Den engelska filosofen Steven Lukes (född 1941) är professor i politik och sociologi vid universitetet i Siena 

(Italien), London School of Economics (Storbritannien) och New York University (USA). 
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5.1.3 Dimensionen kunskap 
 

När det gäller Webb 2.0 och Bibliotek 2.0, är kunskap något som bäst skapas tillsammans. 

Man talar om ”massans vishet”, och ifrågasätter det så kallade expertväldet. Synen på 

kunskap och synen på Webb 2.0 borde hänga intimt ihop.  

 

”Om Sokrates hör man ibland sägas att han var den visaste av alla människor, ty han visste att 

han inget visste”, skriver Björn Haglund, forskare i teoretisk filosofi.
126

 Så kanske det är. Men 

Sokrates gjorde ändå en åtskillnad mellan att veta och att tro, tankegångar som sedan 

utvecklades av Platon. Det mynnade ut i följande definition: Kunskap är detsamma som sann 

berättigad tro. Detta brukar kallas för standardanalysen av kunskapsbegreppet. 

Standardbegreppet har alltså tre komponenter. Först måste man tro. För det andra måste det 

man tror också vara sant. Slutligen måste man också ha goda skäl för det man tror.
127

  

 

Vad som är mest intressant för oss är egentligen hur synen på kunskap och sanning har 

förändrats under den senare delen av 1900-talet. Vi kommer då in på postmodernismen och 

dess kritik mot fasta begrepp och eviga sanningar, relativiseringen av sanningen om man så 

vill. En av portalfigurerna heter Jean-François Lyotard
128

, och 1979 kom han ut med sitt 

uppmärksammade verk om postmodernismens villkor, La Condition Postmoderne. Han 

vänder sig här mot modernismens absoluta kunskapssyn och 1800-talets bildningsideal.”
129

 

Även Sven-Eric Liedman tar upp Lyotard i sin bok Ett oändligt äventyr – Om människans 

kunskaper. Individen kan bara behärska kunskapsskärvor och kunskaperna har blivit varor på 

en marknad.
130

 Det sistnämnda är en kvalitativ, djupgående skillnad jämfört med förr, menar 

Liedman. En individs kunskaper fyller numera ett precist ändamål i en särskild 

arbetssituation. Kunskaperna förändras ständigt och integreras inte i individens vetande. 

Vår utgångspunkt är att kunskapen ständigt utmanas och alltid varit något man förhandlat 

fram. Jacob Christensen skriver encyklopediernas kulturhistoria i Mot bättre vetande. Han 

tvivlar på att någon någonsin igen kommer att ha den makt, kraft och de resurser som krävs 

för ett sådant väldigt projekt som en ny encyklopedi, utan ser i stället att encyklopediernas 

framtid ligger på nätet. Christensens skildring visar att vad som är kunskap i allra högsta grad 

är resultatet av förhandlingar – på medeltiden präglade teologin vad som fick skrivas, för att 

först ändras med upplysningstankarna.
131

 Kanske måste vi problematisera vår syn på vad 

informationskompetens innebär, nätets ökade betydelse gör att vi står inför ännu större krav. 

Även formella kontrollerade källor som Nationalencyklopedien eller Encyclopedia Britannica 

utgår från ett perspektiv som kanske inte är det enda möjliga. En mer anarkistisk ståndpunkt i 

dessa frågor intar Rask. Han ställer frågan varför man överhuvudtaget skall söka objektivitet 

på internet. Enligt honom är nätets största förtjänst att det vädjar till våra känslor och får oss 

att reagera, det är sedan vår egen uppgift att lära oss att värdera informationen.
132
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5.2 Svårigheter med metoden 

En risk med dimensioner är att de blir alltför vaga och allmänt hållna. Det kan vara svårt att 

vara heltäckande och det gör att forskaren ibland missar viktiga aspekter av en text. Det 

innebär också att dimensionerna lätt överlappar varandra och inte är ömsesidigt 

uteslutande.
133

 Vi har exempelvis själva valt bort dimensionen användarsyn av den 

anledningen. Den är alltför svår att särskilja från dimensionen hierarki.
134
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6. Material och urval 
 

Nedan följer en översiktlig presentation av vårt material, och hur vi har gått tillväga för att få 

fram de artiklar som analyseras. 

 

 

6.1 Närmare presentation av tidningarna 
 

Biblioteksforum (Norge): Medlemstidning som ges ut av Norsk Biblioteksforening (NBF) 

med 10 nummer per år. Föreningen är en fri, oavhängig nationell sammanslutning som vill 

främja utvecklingen av bibliotek-, dokumentations- och informationsverksamhet. Alla 

individuella medlemmar i Norsk Fagbiblioteksforening (NFF) är kollektivt anslutna till 

föreningen. 

 

Biblioteksbladet (Sverige) ges ut av svensk Biblioteksförening och vill spegla både svensk 

och internationell debatt inom biblioteks- och kulturpolitik. Föreningen är oberoende och 

politiskt obunden. Tidskriften utkommer med 10 nummer per år.  

 

Bibliotekspressen (Danmark) ges ut av Bibliotekarforbundet (BF) men har en redaktionell 

oavhängig status. Tidskriften utkommer med 20 nummer per år, varav fyra större 

temanummer. Tidskriften vill verka för orientering och debatt om bibliotekariernas 

verksamhet, villkor och roll i samhället, biblioteksfackligt arbete samt kultur- och 

informationspolitik. 

 

Bis (Sverige) ges ut av föreningen bis (Biblioteket i samhället) och uppmärksammar både 

nationella och internationella biblioteksfrågor. Föreningen är partipolitisk obunden, men vill 

verka för ett demokratiskt och rättvist biblioteksväsen på socialistisk grund. Tidningen 

utkommer med fyra nummer per år.  

 

DIK-Forum (Sverige) ges ut av fackföreningen DIK som bland annat organiserar 

bibliotekarier. Tidningen vill bland annat bevaka arbetsmarknaden för DIK-yrkena och 

granska och kommentera kultur- och mediepolitiken. Den utkommer med tio nummer per år. 

 

Infotrend – nordisk tidskrift för informationsspecialister (Sverige) ges ut av Svensk förening 

för informationsspecialister. Den vill verka för spridning av forsknings- och 

utbildningsresultat inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Den 

utkommer med fyra nummer per år.  

 

 

6.2 Tidskriftsartiklarna 
 

Från början sökte vi på begreppet ”2.0” i de tidningar som fanns sökbara på internet. Det 

visade sig att det inte gav tillräckligt bra resultat – vi missade en mängd intressanta artiklar 

som inte explicit innehöll sökordet. Därför valde vi att gå igenom tidningarna manuellt eller 

att från nätet ladda ner pdf-filer av tidskrifterna och själva bedöma vad som var relevant för 

oss.  
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Vid en första genomgång tog vi med allt som hade med den sociala webben att göra. Det 

innebär att vi inte brydde oss om artiklar som mer generellt handlar om datorisering eller 

digitalisering. Frågan om bibliotekens identitet intresserar oss visserligen, men det räckte inte 

med en allmän diskussion om bibliotekens förutsättningar och färdriktning. För att ingå i vårt 

empiriska material måste artiklarna handla om det interaktiva nätet och/eller dess 

applikationer. 

 

Efter den första grova gallringen sållade vi bort de artiklar och notiser som bara nämnde  

2.0 i förbigående, utan att det egentligen hade någon större betydelse i texten. En del artiklar 

har mer beskrivande karaktär när de tar upp olika 2.0-applikatoner.
135

 De är därför inte så 

intressanta för oss i vår analys, och uteslöts därför också ur materialet. 

 

När vi hade gått igenom materialet kunde vi skönja vissa tydliga teman. Men hjälp av dessa 

teman skapade vi våra tre dimensioner, som sedan användes som raster när vi studerade 

materialet ännu en gång. Därefter har materialet bearbetats med hjälp av våra teoretiska 

utgångspunkter, det vill säga Douglas Rabers olika perspektiv. 

 

Vi gör inte anspråk på att detta ska vara en fullständigt heltäckande genomgång av samtliga 

artiklar i samtliga valda tidningar under åren 2005-2008. Vi gör en kvalitativ undersökning, 

där det mest intressanta är vilka argument som framförs – inte exakt hur många de är. Det är 

ändå en ansenlig mängd artiklar vi har gått igenom. För en fullständig redovisning av 

materialet hänvisar vi till Bilaga 1.
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35 

7. Resultatredovisning och analys 
 
Vi har ett stort empiriskt material och för att underlätta, både för läsaren och oss själva, har vi 

valt att presentera materialet och analysera det i samma kapitel. Efter den första genomgången 

skapade vi våra tre dimensioner – bibliotekens roll, makt/hierarki och kunskap – som därefter 

hjälpte oss att sortera materialet. Dimensionerna har alltså fungerat som ett slags filter när vi 

läst artiklarna. En del av artiklarna har vi brutit upp så att de hamnar i flera dimensioner. En 

och samma artikel kan ju ta upp flera olika perspektiv. I takt med att materialet presenteras, 

använder vi oss också av Rabers kategorier. Analysen görs alltså direkt i samband med 

resultatredovisningen. Efter varje perspektiv har vi en sammanfattande kommentar.  

 

Vem som säger vad i artiklarna är egentligen inte intressant – vårt perspektiv är ju inte 

aktörscentrerat – men vi skriver ändå ut namnen på de personer som uttalar sig. Vi gör detta 

för att texten ska flyta bättre och bli mer begriplig, och vi ser det också som en service för den 

redan initierade läsaren. Det är också viktigt att poängtera att en och samma person kan ha 

idéer och åsikter som ingår i olika perspektiv. De flesta individer har sammansatta åsikter, 

stundtals spretande, men det ser vi som ointressant i vår analys. Här är det bara enskilda idéer 

i artiklarna som analyseras. Gemensamt för alla artiklarna är att de tar upp frågor som har med 

Bibliotek 2.0 att göra.  

 

 

 

7.1 Dimension 1: Bibliotekens roll och funktion 
 
Här diskuterar vi åsikter och idéer som explicit handlar om bibliotekets roll och funktion. 

Vi använder oss av Raber efter hand som materialet presenteras, och delar in materialet efter 

de olika perspektiven. 

 

 

7.1.1 Det konservativa perspektivet 
  

Douglas Rabers konservativa perspektiv innebär bland annat att boken sätts i centrum, och 

bibliotekets uppgift framför allt är att ytterligare förkovra den läsande människan. Flera av 

artiklarna i materialet riktar stark kritik mot en biblioteksdiskussion som anses populistisk. 

Bibliotekarier beskrivs som osäkra, ängsliga vindflöjlar som inte tar bibliotekets verkliga 

uppgift på allvar: boken, läsandet och folkbildningen. 

 

I Biblioteksbladet, hädanefter förkortat BBL, skriver exempelvis Joacim Hansson i artikeln 

Tidens dialektik (nr 7, 2008): ”Biblioteken är i dag så måna om att vara till lags och ligga 

’rätt’ i tiden att man riskerar att ådra sig en institutionell glömska om vilket politiskt ansvar 

bibliotekarierollen rymmer”. Han betonar bibliotekariernas professionalitet gentemot 

användarna. ”De flesta vetenskapliga studier, såväl hemma som utomlands indikerar tydligt 

att behovet av det vi kan kalla ’traditionell’ biblioteksverksamhet och av personlig kontakt 

med professionella bibliotekarier, fortfarande i dag är intakt”, skriver han i samma artikel. 

”Genom att värna bibliotekens värdemässiga kontinuitet, professionalism och lokala 

kärnverksamhet kan utvecklingen från konsument till medborgare och från småprat till 

kritiska samtal fortfarande främjas och därigenom bidra till vår gemensamma sociala 

utveckling”.  
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En uttalad kritik mot fenomenet Bibliotek 2.0 förekommer också. Christer Hermansson säger 

sig inte vara motståndare till interaktivitet i sig, men tycker att begreppet Bibliotek 2.0 har 

blivit för trendigt och att ”många osäkra och oroliga biblioteksmänniskor sätter upp sina 

fingrar för att känna åt vilket håll det blåser”. Lösningen på folkbibliotekens 

identitetsproblem, som han egentligen inte anser finns, heter inte Bibliotek 2.0. 

”Folkbiblioteken bör, och detta har jag påpekat vid åtskilliga tillfällen, ägna sig åt kärnfrågor 

som demokrati, bildning och folkbildning, kvalitetslitteratur och främja läsning med 

regelbundna författarbesök. Men detta gör man inte genom att lägga ner en massa energi på 

Bibliotek 2.0”, skriver han i krönikan Behovet av Åbro 7,2 i de svenska biblioteken 

 

Långsamhet och reflektion är viktigt för flera av skribenterna. I debattartikeln Vadan och 

varthän? (BBL, nr 4, 2008) undrar bibliotekschefen i Karlskrona, Lisbeth Thorsén, vart 

biblioteken och bibliotekarierna är på väg.  

 

           Ängsligt sneglande på besöksstatistik, ängsliga att inte kunna stoppa socker i alla 

munnar, ofta fel- och överkvalificerade griper biblioteken efter dagstrenderna, det 

mediesprakande, det kortlivade, underhållning och tidsfördriv. Försöker smått 

patetiskt fånga i svansen den globala Internetutvecklingen som sker i rasande takt, som 

drivs av helt andra aktörer och som numera finns överallt och dygnet runt. Det hjälper 

inte att kalla det Webb 2.0, locka med spel, mysiga kaféer, en sorts fritids för vuxna 

och halvvuxna. Inget ont om detta – men det är inte biblioteksverksamhet. Bibliotek 

2.0 har en enda uppgift som motiverar offentligt stöd och intresse: att oförtröttligt göra 

det som ingen annan gör; Att förknippas med boken och läsandet; Att rädda 

kvalitetslitteraturen från att drunkna i den lättköpta informationsfloden; Att föra det 

långsamma läsandets talan, det skrivna ordet, att språk och tanke hänger ihop; Att vi 

ska påminna oss att ”dum” egentligen stavades ”dumb” och betydde stum och döv och 

att en ”dumbe” var en människa som saknade ett språk. 

 

En del uttalanden är, om inte direkt kritiska, så åtminstone skeptiska, och ingår därför också i 

det konservativa perspektivet. Frågan är om Bibliotek 2.0 är ett modeord, ett begrepp som 

kanske försvinner av sig själv så småningom. Annina Rabes Biblioteksåret 2007 i BBL nr 10 

tar upp Biblioteksdagarna det året. ”Årets biblioteksdagar hölls i Stockholm och hade temat 

Bibliotek 2.0. Avsikten var att koppla ett ’helhetsgrepp’ på 2.0-begreppet som hittills mest 

handlat om ’teknik och hemsidor’. Vad som blir kvar återstår dock att se; först om några år lär 

vi väl veta om Bibliotek 2.0 bara är ännu ett av alla dessa storvulna men relativt vaga begrepp 

som biblioteksvärlden är så förtjust i att sjösätta”. Detsamma gäller en annan artikel av Jacob 

Harnesk, Innehåll och gemenskap på webben. Han inleder med att fråga sig vad Bibliotek 2.0 

egentligen är – ”en radikal förändring eller bara ett uppblåst modeord”. 

 

Kvalitetslitteratur och fokus på beståndet är viktigt för flera av skribenterna. Med anledning 

av en artikel i Svenska Dagbladet av Inga Lundén från Stockholms stadsbibliotek, skriver 

författaren och bibliotekarien Tomas Lidbeck en debattartikel i Biblioteksbladet nr 1 2008, 

Bibliotekens roll. Johanna Hansson, också hon från Stockholm stadsbibliotek, svarar, varpå 

ytterligare ett par replikväxlingar sker. Vi presenterar inläggen tillsammans för att underlätta 

för läsaren, även om Hanssons svar snarare hör hemma i det populistiska perspektivet. 

 

”Varför håller de svenska bibliotekarierna på att frånsäga sig sitt intellektuella ansvar?” 

undrar Tomas Lidbeck och fortsätter: ”I stället för att fördjupa sig i resonemang om vilken 

medieform vi använder när vi läser borde hon fråga sig vad det är vi läser. Spelar det någon 

roll om det är Liza M. eller Franz K.? Ges dagens bibliotekarier förutsättningar att påverka 
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valet av litteratur? Eller ska vi enbart snegla på besöks- och utlåningssiffror och satsa på säkra 

kort? Den gamla frågan om kvantitet eller kvalitet således.” Lidbeck tycker att Christer 

Hermansson har ”en poäng i att utformningen av bibliotek 2.0 är förledande likt en 

Internetbokhandels. Varför står vi inte upp för de givna kvaliteter som förknippas med det 

urstarka varumärket Bibliotek? Det handlar inte heller om att bibliotekarierna ska ha någon 

sorts ensamrätt till litteraturen som Lundén raljerar över, utan snarare att ta ett professionellt 

ansvar för litteraturen och biblioteken. Det handlar om att stå upp och värna 

kvalitetslitteraturen som behöver allt stöd den kan få i en tid när en del av landets 

bibliotekskoncept alltmer närmar sig ett populistiskt efterfrågansstyrt upplevelsecentrum. Är 

det verkligen det vi vill använda skattemedlen till?” 

 

I nästa nummer svarar Johanna Hansson i Replik till Tomas Lidbeck. Det stämmer att ”vi 

tonar ner samlingsfokus – i betydelsen att prioritera själva uppbyggnaden av samlingar – för 

att i stället lägga ökad vikt vid användarfokus. Med det menas att aktivt främja läsande, 

berättande och lärande med hjälp av våra medier förstås, men också att mer än tidigare 

synliggöra personalens kompetens”, skriver hon. 

 

Tomas Lidbeck svarar henne i sin tur direkt i samma nummer av tidningen: ”De 

bakomliggande idéerna är att böcker och boksamlingar är tråkiga och inte kommer att 

efterfrågas i vår sköna nya värld. Att dessa idéer har sådan attraktionskraft inom 

biblioteksvärlden är för mig en gåta. Här finns en ständig ängslan för att inte hänga med och 

vara modern. Redan Oscar Wilde visste att det finns ingenting som riskerar att bli så hopplöst 

omodernt som det just nu moderna. Tittar man för länge i kristallkulan riskerar man att bli 

skumögd. Men låt oss, än en gång diskutera, förutsättningslöst, bibliotekens framtid. Vad ska 

vi egentligen ha biblioteken till? Finns det en gnutta folkbildningsideologi kvar i 

biblioteksvärlden eller är begreppet så osexigt att vi lika gärna kan begrava det, dra på oss 

läderbrallorna och ta emot kunderna som fullfjädrade chick-lit-krämare?” skriver Lidbeck i  

Svar direkt från Tomas Lidbeck. 

 

Johanna Hansson svarar igen, också i samma nummer: ”För mig är ett bra bibliotek ett 

bibliotek som klarar av att vara angeläget för många (gärna många besök och mycket utlån!) 

och som samtidigt utmanar och förvånar med till exempel nya tankar, smala författarskap och 

oväntade möten. Med rötterna tryggt i folkbildningen och med nyfiket fokus på samtiden” 

(Svar direkt från Johanna Hansson). 

 

 

7.1.1.1 Sammanfattning 
 

I det konservativa perspektivet har boken en särställning och är mediet framför alla andra.  

Idéer som återfinns här står fast förankrade i en stabil värdegrund som inte nödvändigtvis 

definieras som konservatism i politisk bemärkelse. Biblioteket har en självklar plats i 

samhället som varken behöver försvaras eller förklaras, en inställning som underlättar en 

neutral eller kritisk hållning till ett begrepp som Bibliotek 2.0. Kvalitet är ett nyckelord och 

här riktas också kritik mot en bibliotekarieroll som anses präglas av ängslighet.  
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7.1.2 Det sociala perspektivet 
 

Rabers sociala perspektiv lägger stor vikt vid att biblioteket ska nå ut till alla. Vi anser att om 

icke-användarna är viktiga för verksamheten, om det finns en medveten strävan efter att nå 

dem, så hör åsikten hemma i det sociala perspektivet. Här ryms också ett demokratiskt patos 

där Bibliotek 2.0 betraktas som ett verktyg för att ge människor större inflytande. 

 

I flera artiklar värnas den otekniska människan som inte riktigt hänger med i 

datautvecklingen. Hon får inte glömmas bort. I en intervju med bibliotekarien och debattören 

Carl-Henrik Berg, får han frågan om hur han ser på Bibliotek 2.0.”- Bibliotek 2.0 är nog inte 

riktigt min kopp te. Samtidigt ska man inte kväva den entusiasm inför de nya möjligheterna 

som finns ute på landets bibliotek, utan låta nya och friska initiativ få chansen, förutsatt att det 

inte inkräktar på den grundservice medborgaren har rätt att kräva av sitt lokala bibliotek. Det 

gäller att inte glömma tant Asta utan dator och Internetuppkoppling hemma i torpet”, säger 

han i intervjun (Nyfiken på Carl-Henrik Berg, BBL nr 9 2007). I Folkbibliotek – 

kulturpolitikens bortglömda ryggrad (Bis nr 4, 2008) tar artikelförfattaren Ingrid Atlestam 

upp ännu en demokratisk aspekt. ”Det är långt mellan A-laget och web 2.0 och allt ska 

rymmas i minsta folkbibliotek, eller? Människor är analoga och kommer så att förbli och det 

måste finnas plats för såväl de ständigt uppkopplade som de som inte kopplar alls. Alla ska 

med, gick inte hem i valrörelsen, men det borde vara folkbibliotekens motto!” 

 

Biblioteksdagarna i Stockholm 2007 hade Bibliotek 2.0 som tema och i samband med det 

intervjuade BBL två debattörer som gjort sig kända som bloggande Bibliotek 2.0-

förespråkare, Peter Alsbjer och Peter Giger. Den sistnämnde , som myntat begreppet 

”engagerad delaktighet”, tror att detta kommer att prägla biblioteken framöver. ”Den 

traditionella infodisken kommer att fasas ut när allt mer digitaliseras. Man kommer att mötas 

ute i verkligheten i stället”, säger han i artikeln, dock utan att närmare precisera var denna 

verklighet finns. Han är närmast missionerande när han beskriver hur ”det sker underverk när 

tänkandet och delaktigheten sammanstrålar och beteenden förändras. När väl tanken är väckt 

om delaktighet är det svårt att ta steget tillbaka. Det gäller att förhålla sig till det och 

tillsammans med användarna skapa innehåll” (Do or die! BBL nr 4 2007) För Peter Alsbjer 

innebär Bibliotek 2.0 framför allt ”radikal tillit”. ”Att tro andra människor om gott, att de är 

kapabla att ta ett individuellt ansvar”, är förutsättningen, menar han i samma artikel. Det 

handlar inte alls bara om teknik utan ”framför allt ett förhållningssätt som innebär att 

användarna bjuds in och får vara med och påverka ordentligt”.  Begreppet ”radical trust” är 

viktigt även för Michael Casey, man måste lita på varandra. ”Vi vet att missbruk kan ske men 

vi litar (fullständigt) på att samhället och delaktigheten kommer att fungera”, säger Casey i en 

intervju, och betonar också att ”alla måste ha en röst”. (Alla måste ha en röst, BBL nr 4, 

2007). Det är inte självklart att Caseys uttalanden ska placeras in i det sociala perspektivet, 

men vi väljer ändå det eftersom han i den här artikeln betonar den demokratiska infallsvinkeln 

så mycket. 

 

Debatten i Bromölla, om biblioteket ska få finnas på den sociala webben eller inte, måste 

också delvis räknas till det sociala perspektivet. Det handlar om att finnas där användarna 

finns, en marknadsanpassning kan tyckas, men det är också väldigt viktigt att nå icke-

användare. Ett ofta framfört argument för kombinationen interaktivt nät och bibliotek, är just 

att biblioteken måste finnas där användarna finns. Inte bara som en eftergift för marknaden 

utan också för att ha större möjlighet att nå dem som inte kommer till biblioteket annars. Det 

fungerar som ett slags uppsökande verksamhet, som är viktigt inom det sociala perspektivet. 

Så är det exempelvis i artikeln Inga bibliotek på webben, tack! (BBL, nr 10 2007), som tar 
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upp Bromölla biblioteks konton på Myspace och Facebook. Dessa stoppades av kommunens 

IT-grupp och biblioteket fick dra sig tillbaka från de båda sajterna. Beslutet kritiserades hårt 

av många, och ett upprop till stöd för Bromöllas bibliotek startades också. ”- Vad är det som 

säger att inte det här är ett utmärkt sätt för invånarna att interagera på? Här finns stora 

möjligheter även till lokala nätverk efter behov. Dessutom får man direkt respons på 

verksamheten på webben”, säger bibliotekarien Lina Ydrefelt i artikeln. 

 

I artikeln ”Bedrövligt och pinsamt” (BBL nr 4 2008), är Bromölla och Facebook åter 

aktuella. Kommunen har nu beslutat efter utredning att biblioteket inte får finnas på Facebook 

och Myspace, och det är just detta som kommenteras med ”bedrövligt och pinsamt” av 

bibliotekschefen Mia Persson Fröjd. Kommunjuristen Bo Johansson förklarar kommunens 

ställningstagande så här: ”Kommunen som organisation kan inte registrera sig som enskild 

användare och ska därför inte heller vistas på Facebook eller Myspace.”, säger han till 

Biblioteksbladet. Han tror inte att det ”är i dessa sociala forum som kommunen ska vara. Det 

finns andra alternativ”, säger han utan att kunna precisera vilka. Andra kommunbibliotek i 

landet har gjort andra tolkningar av lagen. Bibliotekschefen i Eksjö, Ola Djurfeldt intervjuas i 

artikeln: ” Det handlar om gratis marknadsföring för att nå en grupp som är svår att nå på de 

mer traditionella sätten. Det är lättare för dem att upptäcka biblioteket på Myspace än genom 

den vanliga, kommunala informationssidan på webben”. Lina Ydrefelt är besviken över 

Bromöllas beslut och kommenterar: ”Det kommer att få ödesdigra konsekvenser eftersom det 

är ett omöjligt ställningstagande att inte bry sig om webben. Jag undrar vad de har för mandat 

att fatta sådana beslut. Lycka till! säger jag bara.” 

 

I BBL nr 1, 2008 intervjuas Lina Ydrefelt. Hon ser på interaktivitet som ”gemenskap, 

demokrati och tillit” och tycker att biblioteket är ”ett socialt forum, en plats för lärande, möten 

och nyfikenhet”. Biblioteket kan vara ett rum utan böcker, anser Lina Ydrefelt. ”Biblioteket 

blir till genom användningen av det, inte genom dess artefakter. Bibliotekarien och 

användarna skapar verksamheten, inte böckerna i sig. Ett bokrum är inte ett bibliotek. Ett 

sjukhus blir inte till en plats för vård genom att de har ett förråd med sprutor och plåster. Lika 

lite är ett par bokhyllor eller en webbplats ett bibliotek bara för att där finns information eller 

kultur i olika former. Ett bibliotek skapas och återskapas genom varje besök, möte och 

händelse – t ex genom sagostunder och ungdomskvällar”, säger hon. 

 

Om fildelning handlar många artiklar, och en av dem som tar upp det ideologiska planet är 

Solidarisk opinionsbildning? (Bis, nr 2, 2006), som rapporterar från konferensen Digital 

solidaritet. Folkrörelser bör stödja den deltagande kultur där ”sharing is caring”, anser 

Rasmus Fleischer i artikeln. Artikelförfattaren Arwid Lund avslutar med att skriva: ”Vilken är 

bibliotekens roll? Ska de förhålla sig politiskt neutrala inför sina i många fall kommunala och 

statliga uppdragsgivare? Striden om informationen ligger i dag allt närmare det ekonomiska 

systemets själva hjärta. Vågar och kan vi stå upp för bibliotekens ideal om fri information när 

dessa hamnar i clinch med storbolagens intressen och det rådande politiska styret?” 

 

Kulturchefen i Karlskrona, Ivan Wenster, inviger en fildelarblogg (Wenster inviger 

fildelarblogg, BBL nr 6, 2006). Ett brev som han skickat till samtliga medarbetare på 

Karlskrona kulturförvaltning citeras i artikeln: ”Min avsikt har inte varit att driva politik utan i 

första hand försöka uppmärksamma en av de viktigaste kulturfrågorna i vår tid. När Sven 

Nilsson
136

 skriver att det finns risk att folkbiblioteken kan komma att försvinna eller kraftigt 

förminskas inom ett halvsekel så tror jag han har rätt. Görs inget idag så kommer småningom 

                                                 
136

 Tidigare stadsbibliotekarie i Malmö och känd kulturdebattör. 



 

 

40 

de strukturerade informationsflödena att ersättas av hav av fragment. Så som jag ser det 

överlåter vi idag allt från upphovsrättsfrågor, kulturarbetarlöner och tillgänglighet till 

kulturen, till en sk marknad att sköta. Problemet är att den marknaden aldrig har existerat. Jag 

tror att vi har något centralt att lära av den nya tekniken.”
137

  

 

Hur ska biblioteket egentligen överleva? är en fråga som ofta ställs när Webb 2.0 diskuteras, 

även i vårt danska material. Frågan är fel ställd eftersom biblioteket då bara definieras som ett 

ställe där man söker information, menar Pernille Drost i en ledare i danska Bibliotekspressen 

(Marknadsföring är inte detsamma som marknadsgörelse, nr 4, 2007). I den tesen ligger att 

när användarna kan hjälpa sig själva så behöver de inte biblioteket längre. Men biblioteket är 

också en kulturell samlingspunkt, ett läsanderum och mycket mer. Det är viktigt att 

biblioteket kan tala om för allmänheten vad det kan, framför allt för icke-användarna. Detta 

kan göras utan hjälp av en massa ”fancy” reklam, anser Pernille Drost. 

 

Det danska materialet fortsätter på temat marknadsföring och hur man bäst ska nå icke-

användarna. Oavsett om biblioteket vill marknadsföra sig genom att använda mer sociala 

medier eller inte, så är detta en utveckling som biblioteken måste förhålla sig till, säger Esben 

Fjord från Danmarks Biblioteksskole i en intervju. Det gäller särskilt den nya generationen 

användare som han kallar för digitalt infödda. De har tagit teknologin till sig och använder 

nätet som en naturlig del av sitt sociala liv. Detta medför att bibliotekarierna måste möta de 

unga på deras premisser, där de söker sin information. Han medger dock att det kan vara svårt 

att ändra uppfattningen om sin roll som bibliotekarie och att det kan kännas 

gränsöverskridande att själv uppsöka användarna.  (Var med på de sociale net 

Bibliotekspressen) 

 

Var ska biblioteksdebatten föras för att nå ut till alla intresserade? Den tryckta tidningen är ett 

bra alternativ, anser Bis i en notis (Vi måste höja våra röster för att höra, Bis nr 3 2007), som 

är en kommentar till att tidskriften Ikoner läggs ner. 

 

                Även om det inte varit den mest omstörtande och debattglada rösten i 

bibliotekskören, så blir det fattigare när den tystnar. Biblioteksdebatten saknar 

många stämmor, är alltför lågmäld, saknar ideologi och visioner. Var är ni, alla ni 

unga, arga, i Second World? Blogg, My Space, Facebook och andra digitala arenor 

i all ära, men de blir ändå bara för de redan involverade. Hög tid att komma åter till 

verkligheten och starta eget, ett nytt, radikalt forum för morgondagens 

biblioteksröster på gutenbergianskt vis. 

 

Ändå vill Bis redan i nästa nummer av tidningen skapa en blogg trots att biblioteksvärlden ”är 

rätt fullbloggad och precis som när det gäller poesi så är det fler som skriver än som läser”. 

De efterlyser en blogg som är radikal och uppkäftig, eftersom de tycker det saknas i den 

svenska bloggosfären. Den borde handla om ”ideologi och praktik, vardag och teori, tips och 

tankar, och om hur allt detta kan tänkas hänga ihop, och hur man arbetar för bibliotek i 

samhälle och inte i upplevelseindustrin”. Därför uppmanar redaktionen dem som känner sig 

hågade att höra av sig, berättas i notisen Bisblogg? (Bis nr 4 2007).  

 

Även dagstidningar kan vara en arena för biblioteksdebatt. ”Det är först nu man kan börja se 

en nordisk debatt om ”Bibliotek 2.0”, i januari 2008 med inlägg i de stora morgontidningarna 
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 Som kuriosa kan nämnas att utredningen av Wensters fildelande lades ner. Ett blixtnedslag förstörde 
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och parallellt replikväxling i grannländerna.
138

 Blir avintellektualisering eller demokratisering 

resultatet? skriver Kalle Laajala i Litteraturäventyr i den långa svansen (Bis nr 2 2008).
139

 

Han vill inte ge sig in i diskussionen utan i stället skriva om ökad tillgänglighet med hjälp av 

den långa svansen.  

 

 
7.1.2.1 Sammanfattning 
 

Den demokratiska aspekten är här mycket viktig. Den uttrycks exempelvis genom socialt 

ansvar (”Alla ska med!”). Att nå dem som man inte tror kommer till biblioteket, de så kallade 

icke-användarna är en uppgift för biblioteket. En annan demokratisk uppgift är frågan om 

tillgänglighet. Här kan fildelning ses som positivt, eftersom det är ett enkelt sätt att sprida 

material till en stor krets, utan kommersiella drivkrafter. Över huvud taget betraktas 

marknaden med viss skepsis, och i stället är begrepp som ”tillit” och ”sharing is caring” 

centrala. 

 

 

7.1.3 Det populistiska perspektivet 
 

Ständig förändring är ett grundtema i det populistiska perspektivet, det visar också flera av 

artiklarna i vårt material. Det är viktigt att anpassa sig efter omvärlden, och det ska helst gå 

ganska fort. I artikeln Do or die! (Biblioteksbladet nr 4, 2007) intervjuas två kända 

biblioteksdebattörer och 2.0-förespråkare, Peter Alsbjer och Peter Giger. ”Det handlar om att 

hoppa på tåget. Do or die!” anser Peter Alsbjer, som också betonar att användarna ”vill 

kommentera, ge boktips och medverka på flera sätt”. Till samma grupp av uttalanden hör 

följande reflektion: ”Vill biblioteken vara ’på banan’ när det gäller dagens unga måste man gå 

ut på webben på allvar – annars riskeras sotdöden”
140

 (Innehåll och gemenskap på webben). 

 

I Biblioteksbladet nr 4, 2007, intervjuas Michael Casey, som myntade begreppet Bibliotek 2.0 

år 2005. Han talar om vikten av ständig uppdatering som in sin tur ska återspegla ”kunders 

ständigt föränderliga behov”.  Detta görs bland annat genom att biblioteket kan erbjuda 

”interaktiva insatser som bokrecensioner eller markeringar som införs i katalogen”. (Alla 

måste ha en röst).  

 

Även Mats Hernvall från Stockholms stadsbibliotek tycker att det går för långsamt och att 

bibliotekariekåren borde vara mer förändringsbenägen: ”Vad har hänt i biblioteksvärlden? Jo 

man levererar på samma gamla vanliga sätt som man alltid gjort medan omvärlden interagerar 

någon annanstans.” (Våga synas och utmana traditionerna, BBL nr 1 2007).”  

 

Linnea Lund Jacobsen tar också upp den nödvändiga förändringsbenägenheten i en 

konferensrapport i Biblioteksforum (Library without walls, nr 4, 2008). Den ultimata 

förmedlingen och interaktionen med användarna är Webb 2.0, eller är vi redan inne i den 

tredje vågen, Webb 3.0? undrar hon. Den snabbhet som teknologin utvecklas med och de nya 
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 Se också Henriette Zorns Förord (Biblioteksbladet nr 1 2008): ”Dagstidningarnas kultursidor har i alla fall 

med sedvanlig fingret-i-luften-precision yrvaket upptäckt 2.0 och att ”hm det där med bibliotek verkar va´ nåt, 

borde vi inte ha nåt om det?” 
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möjligheter detta ger ställer stora krav på förändringsbenägenhet i biblioteket. Att ta ny 

teknologi som Webb 2.0 och erbjuda nya interaktiva tjänster innebär också nya roller, ansvar 

och krav, så väl internt som i den akademiska infrastrukturen. 

 

Det är också avgörande att veta vad Bibliotek 2.0 är, det handlar inte bara om att skaffa en 

interaktiv hemsida eller göra enkla tillägg i verksamheten. Förändringen är djupare än så. Det 

anser den amerikanske bibliotekschefen och debattören John Blyberg i en intervju ( De 

traditionella bibliotekssystemen är en snara om halsen, BBL nr 5, 2008). Blyberg ger här 

uttryck för en närmast revolutionär uppfattning, där vi ”totalt måste tänka om HUR vi gör 

saker, vad vi gör och sedan faktiskt agera för att omforma oss själva för den nya omgivning vi 

arbetar i”. Av liknande uppfattning, om än inte lika radikal, är Roland Persson, ordförande i 

Biblioteksföreningens programutskott, i en intervju inför Biblioteksdagarna 2007. Han 

betonar att man inte bara kan ”införa en häftig interaktiv hemsida utan man måste också 

fundera på hur man organiserar sitt arbete på andra områden och hur man använder sina 

resurser”, och tillägger att det senaste decenniets diskussioner om biblioteksutveckling varit 

”lite spretig”. 2.0-begreppet representerar ” en helhetsbild som samtidigt är 

sammanhängande” (2.0 låg i luften, BBL nr 4, 2007). 

 

Upplevelseaspekten är också en viktig del av det populistiska perspektivet. Det tar bland 

andra Lina Ydrefelt fasta på  i ett uttalande i BBL: ”Bibliotek som nöjescentrum? Jag skulle 

definitivt vara gladare om biblioteket jämfördes med Liseberg än med ett maosoleum”. 

(Nyfiken på… Lina Ydrefelt) 2008 nr 1. 

 

Peter Alsbjer, bibliotekarie i Örebro och känd biblioteksdebattör och 2.0-förespråkare, är 

delvis inne på samma linje, när han intervjuas i BBL, nr 6 2008 (Nyfiken på Peter Alsbjer). 

Han får där frågan om varför det är så polariserat mellan 2.0-bibliotekarier och mer 

traditionella folkbibliotekarier som sätter boken i centrum. Boken är bara ett av flera medier, 

anser Peter Alsbjer, och vi ”har ett speciellt förhållningssätt till boken eftersom den funnits 

med så länge”. Han kallar sig 2.0-evangelist, men inser risken med att ”tala för de redan 

frälsta och att de andra inte lyssnar”. Trögheten i branschen är hälsosam, menar han, och 

”efter ett tag brukar tiden vara mogen för förändringar”. 

 

I den norska tidningen Biblioteksforum intervjuas Pernille Schaltz, områdeschef vid 

Köpenhamns bibliotek (Med fokus på fremtiden, Fremtidens bibliotek. Biblioteksforum nr 7, 

2008). Hon menar att bibliotekets tjänster har förändrats: antalet utlån av böcker är inte lika 

stort som tidigare, utan i stället ökar efterfrågan på andra medier. Den danska 

biblioteksstrategin slår fast att fokus skall vara på användarna och inte på samlingarna,
141

 ”vi 

ska vara där användarna är både i den fysiska och den digitala världen”. Detsamma anser 

Eirik Newth i artikeln Biblioteket som fysisk møtested viktigst. (Biblioteksforum nr 7, 2008). 

Bibliotekssektorn måste finna sin plats i ett föränderligt samhälle, anser han. Framför allt är 

det dagens ungdom som är framtidens biblioteksanvändare och de finner själva sin 

information på nätet: ”Hva skal biblioteket gjøre når alle leser på nettet?” Han ser det som 

viktigt att bibliotekssektorn lägger en tydlig vision om vad bibliotekets roll skall vara. 

 

I artikeln Trendy teknik i danska Bibliotekspressen (nr 5 2008), får åtta IT-experter peka ut 

tidens hetaste trender. De konstaterar att tendensen är klar: Tekniken finns, men copyright, 

pengar och vanans makt hindrar oss att utnyttja den. Kanske bibliotek.dk
142

 skulle överväga 

att släppa in användartaggning? Undersökningar visar att användarna faktiskt vill bli 
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indragna, men det är en politisk diskussion om man i en gemensam nationell databas vill 

tillåta användarna att delta. Det är i alla fall en god idé att befinna sig på samma ställe på nätet 

som dem, tycker exempelvis Morten Nielsen, styrelsemedlem i IT-fackgruppen.
143

. 

Bibliotekarien Jannik Mulvad, anser att det skall vara möjligt att digitalisera böcker och 

musik och distribuera det utan begränsningar: det skulle främja litteraturen och flytta 

biblioteken bort från att vara bokmuseer.   

 

Men det är inte bara politik och juridik som bromsar användningen av ny teknologi, det är 

också användarna och bibliotekarierna själva. På Århus bibliotek har man tvingats inse att det 

är nödvändigt att ta utvecklingen i små steg, så att alla kan följa med. Det är lätt för 

biblioteksvärlden att fundera över olika teknologier och hur de ska tillämpas. Men ibland 

glöms det bort att varken användare eller anställda är redo för radikala nyheter. 

Utgångspunkten måste vara det som faktiskt efterfrågas och lyfta det till ett högre stadium. 

 

Marknadsföring är ett ämne som intresserar flera i det populistiska perspektivet. Esben Fjord, 

konsulent vid Danmarks Biblioteksskole, intervjuas i den danska tidningen Bibliotekspressen.  

Biblioteket måste skapa ett varumärke på nätet, och visa att det är mer än något som bara 

förmedlar böcker. Nätet är ett ställe där man delar kunnande och meningen om böcker med 

användarna inbegripna. (Var med på det sociale net, Bibliotekspressen) 

 

Vikten av statistik behandlas i flera artiklar, exempelvis i en artikel av Karl Kaiseth i 

Biblioteksforum nr 10 2007 (Går det bara utför?) Vad behöver vi veta? undrar han. Det 

behövs statistik som visar vad användarna av folkbiblioteken gör när de besöker biblioteket, 

vad de faktiskt använder biblioteket till. Det kan ge indikationer på vem biblioteken borde 

inrättas för. Forskningsbiblioteken har sina målgrupper och anpassar annars stadigt efter 

ändrade behov och användarnas arbetsmetoder och vanor. Det är något för folkbiblioteken att 

fundera över.  

 

Det förs ingen samlad statistik över sajter och virtuella tjänster, och det är nödvändigt. I 

statistiken ligger ju det bästa argumentet för varför biblioteken är mer än bara ”viktiga”, att de 

är ”mer än ett rum med bara böcker” som det så vackert heter. Det är dessa siffror, som vi 

alltså inte har, som skall bekräfta bibliotekens berättigande, anser Karl Kaiseth.  

 

Även Tord Høivik är inne på samma linje i artikeln För att veta måste vi mäta 

(Biblioteksforum, nr 2 2008) där han konstaterar just det som sägs i rubriken. Statistik är både 

kunskap och politik, och för att handla med kunskap måste vi veta. För att veta måste vi mäta. 

Det som inte blir mätt försvinner från den politiska dagordningen, därför är biblioteksstatistik 

långt viktigare än förut. I dag råder det kunskapskaos på nätet, och det är svårt att värdera 

sajters nytta för målgruppen. Det är inte många som regelbundet analyserar denna trafik. Det 

är självklart att fysiska biblioteksbesök skall registreras och jämföras, men det borde vara lika 

självklart att nätbesöken blev kartlagda, konstaterar Tord Højvik. 

 
 

7.1.3.1 Sammanfattning 
 

Nytta är ett centralt ord i det populistiska perspektivet, och statistik är ett bra sätt att mäta hur 

nyttigt ett bibliotek är. Det blir ett sätt att legitimera biblioteket om det konkret går att visa 

vad besökarna gör. Ska biblioteket vara ”levande” som de populistiska idéerna definierar det, 
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eller ska det vara ett bokmuseum? Boken är bara ett medium bland andra, och har egentligen 

ingen särställning på biblioteket mer än av historiska skäl. Även ”upplevelse” är ett viktigt ord 

i det här perspektivet, liksom vikten av marknadsföring och biblioteket som varumärke.  

 

 

 
7.2 Dimension 2: Makt/hierarki 
 

Dimensionen makt/hierarki tar upp en mängd intressanta aspekter på förhållandet mellan 

professionella och amatörer. Perspektiven skiftar efter Douglas Rabers modell. 

 

 
7.2.1 Det konservativa perspektivet 
 

Douglas Rabers konservativa perspektiv kopplat till makt/hierarki innebär bland annat tydliga 

roller där bibliotekarien vågar ta ett intellektuellt ansvar. Bibliotekarierollen, liksom andra 

auktoriteter, utmanas av Webb 2.0-verktygen, det ligger i sakens natur. Hur mycket, på vilket 

sätt och om det är stimulerande eller hotfullt, råder det dock lite delade meningar om. I 

artikeln Våga synas och utmana traditionerna (BBL nr 1, 2007) berättar Marie Palmqvist från 

Stockholms stadsbibliotek om den stora satsningen på biblioteket.se: ”I början fick jag ofta 

höra: ’Gör inte er sajt för bra för då har vi på biblioteket inte något att göra sen. Då kommer vi 

att försvinna’. Men det ena utesluter inte det andra, Tvärtom”, säger hon i artikeln. Här 

uttrycks också farhågor för bibliotekariernas ängsliga reaktioner på ökat användarinflytande. 

”- Tänk om de inte tycker det samma som jag, har flera bibliotekarier påpekat. En annan 

vanlig kommentar har varit: De kanske tycker det är en dålig bok när jag säger att den är bra. 

Ja, och?” 

 

Rädslan att försvinna för att användarna tar över för mycket, är kanske inte nödvändigtvis 

konservativt i det här sammanhanget, men ett värnande om den traditionella yrkesrollen hör 

hit. Ett upprätthållande av auktoriteterna likaså. I Behovet av Åbro 7,2 i de svenska biblioteken 

(BBL nr 6, 2007) skriver bibliotekschefen och författaren Christer Hermansson om 

bibliotekariers ansvar i en krönika. Han betonar framför allt plikten att ta det ansvaret, att 

våga vara smakdomare: ”Det är kanske den verkliga utmaningen i folkbibliotekssverige 2007: 

Att tala om kvalitetslitteratur utan att bli röd i ansiktet”. 

 

Även i det norska materialet hittar vi idéer som uttrycker stark skepsis mot 

användarinflytande. Folk med konstiga uppfattningar och mycket energi kan förstöra för de 

mer seriösa, anser artikelförfattaren i Bibliotek 2.0 (Biblioteksforum, nr 5, 2007). Så är det i 

alla öppna fora, spåren förskräcker: Om 2.0-tilltaget blir för lyckat drar det till sig alltför 

många oseriösa användare, det är en paradox. I det långa loppet är någon redigering 

nödvändig. Samma tidning tar i samma nummer men i en annan artikel också upp databasen 

del.icio.us, som beskrivs som ett skrytobjekt för 2.0-entusiasterna. Den enormt stora listan 

med ämnesord som växt fram fungerar i viss mån, men är ändå inte i närheten av de krav som 

en bibliotekarie skulle ställa – här råder i stället kreativt kaos (Even om databaser – 

Del.icio.us. Biblioteksforum, nr 5, 2007) 
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7.2.1.1 Sammanfattning 
 

Hierarkin mellan bibliotekarier och användare ifrågasätts, och idéerna inom det konservativa 

perspektivet kan ses som en reaktion mot ett sådant ifrågasättande. Folkbibliotekarier måste 

våga vara smakdomare, de har ett professionellt ansvar att förmedla kvalitetslitteratur. Om 

användarna får för mycket inflytande riskeras trovärdigheten, och risken är stor att många 

oseriösa personer använder sig av sin makt. 

 

 
7.2.2 Det sociala perspektivet 
 

I det sociala perspektivets makt- och hierarkidimension ges stort utrymme åt 

användarinflytande.  

 

”Det är långt ifrån säkert att det är bibliotekarierna som vet bäst!” säger Lars Eriksson från 

Umeå stadsbibliotek i artikeln Innehåll och gemenskap på webben – ett nytt sätt att möta 

låntagare? Det är viktigt att ta fasta på det intresse och den kunskap som finns hos låntagarna. 

På frågan om det inte är ett hot mot yrkesrollen svarar Inger Edebro Sikström att det i själva 

verket är tvärtom. Några större risker med att släppa in låntagarna i verksamheten ser man 

inte på Umeå stadsbibliotek: ”Vi kommer självfallet att ta fram etiska riktlinjer”, säger Lars 

Eriksson, som vill förhindra att biblioteket blir ”ett forum för rasism, hot eller liknande”.
144

 

 

I artikeln betonas den mer sociala aspekten av Bibliotek 2.0. Användarnas inflytande kan 

utveckla bibliotekariernas yrkesroll. En intressant aspekt som också berörs som hastigast här, 

är att alla tyckare som släpps in kanske inte tycker på rätt sätt. Någon form av sållning bör 

ändå finnas, menar man i Umeå. Detta är ett klassiskt problem, som vi ser det, och som 

troligen blir allt tydligare i takt med att användarna ges mer inflytande: alla får tycka vad de 

vill, bara de tycker rätt. 

 

Det ständigt pågående samtalet mellan jämbördiga parter är ett populärt tema. I Biblioteket er 

en samtale (Infotrend nr 3, 2007) skriver Thomas Brevik att biblioteken hittills har använt 

sina webbsidor till att informera om verksamheten. Det är inte något samtal, menar han. I 

stället måste nätsidorna öppnas för en likvärdig och öppen kommunikation mellan två eller 

flera parter. För att få till stånd ett sådant samtal föreslår han bloggar, chattar eller IM (instant 

messaging). Det sistnämnda beskriver han som en samtalsform som är ”svaert populaer hos 

de under 30 år.” IM ger direkt kontakt med användarna utan att de behöver gå till bibliotekets 

webbsidor. Det ger en helt ny kommunikationskanal utanför de traditionella webbsidorna, 

menar han. 

 

”Man är inte rädd för att släppa kontrollen, man fruktar inte nya kompetenser och yrkesrollen 

står ohotad när användarna loggar in och lägger sig i. Det är uppmuntrande – och 

tankeväckande – läsning som Årets Framtidsspanare, Katarina Evengård och Linda Nilsson, 
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bjuder på i sitt examensarbete Bibliotekarie 2.0. Minabibliotek.se och bibliotekarierollen – en 

fallstudie på Umeå stadsbibliotek. Uppmuntrande därför att det är en relativt ljus och 

okontroversiell bild som tonar fram i uppsatsen om bibliotekariernas nya roll i en interaktiv 

miljö där användarna är medskapande”… ”Det enda av mer problematisk karaktär i 

tvåpunktnollandet som framkommer i fallstudien är krocken mellan det privata och det 

professionella: att skriva, tycka och tipsa om böcker är utlämnande”, skriver Biblioteksbladets 

chefredaktör Henriette Zorn i sitt Förord i BBL nr 7, 2008. 

 

Kalle Laajala gör i artikeln Nedslag i bibliobloggosfären en genomgång av olika 

biblioteksbloggar (Bis nr 2, 2007), däribland Michael Caseys: ”Utan att jag egentligen själv 

har full koll på de nyare resonemangen kring ”radical trust” och transparens som ledord för 

framtidens bibliotek och bibliotekarier, får jag ändå känslan av att Casey är ett gott exempel 

på just dessa ideal: inför en kommande artikel i ämnet, skriver han en blänkare om detta på 

bloggen och ber om idéer, respons och synpunkter för att så sätt involvera andra i en öppen 

process”, skriver Kalle Laajala. I en annan artikel för han ett resonemang  om för- och 

nackdelar med användarnas inflytande. (Litteraturäventyr i den långa svansen, Bis nr 2, 

2008). ”Nu är jag medveten om att inte alla vill att ’vem som  helst’ ska kunna tillföra ’vad 

som helst’ i en bibliotekskatalog. De har helt rätt om katalogens huvudsyfte, lite tillspetsat, är 

att utgöra ett facit för identifikation av böcker man redan känner till. Men om den också (än 

mer!) ska vara ett verktyg för upptäckt? SAB-klassningar och ämnesord är utmärkta och ger 

en pålitlighet utifrån sättet de resoneras fram och korresponderar med andra språk och system. 

Samtidigt skulle så mycket med kunna göras, inte minst bland skönlitteraturen. Användarna 

kan bidra till fullständigheten medan katalogiserande bibliotekarier möjliggör precisionen, för 

att nu tänja lite på två informationsvetenskapliga termer”, skriver han 

 

I BBL nr 5, 2006 intervjuas den fildelande kulturchefen Ivan Wenster från Karlskrona. Han 

ser fildelandet som en fråga om tillgänglighet och därför sorteras hans uttalanden in under 

makt/hierarki-dimensionen. ”- För mig som nördig musiksamlare går det inte att låta chansen 

med unikt material gå spårlöst förbi. Jag kan på några minuter hämta hem outgivet material 

och unika inspelningar, s k bootlegs med Lou Reed och Velvet Underground. Varför erbjuds 

inte dessa tjänster som ett lagligt alternativ idag?”, säger han i artikeln En fildelande 

kulturchef talar ut 

 

Bloggen som folkbildande verktyg tas upp i artikeln Allt fler bloggar (DIK Forum nr 4, 

2006). Här beskrivs bland annat Humaniorabloggen som är knuten till Stockholms 

stadsbibliotek. ”- Vi är ett folkbibliotek och vill nå alla mellan vaggan och graven. Bloggen är 

öppen 24 timmar om dygnet. Genom att hänvisa till andra adresser på nätet vill vi skapa ett 

intresse för företeelser av de mest skilda slag”, säger Susi Holmgren om Humaniorabloggen 

 

Även i Danmark förs diskussioner utifrån det sociala perspektivet, där tilliten är ett viktigt 

inslag. Esbjörn Fjord Nielsen från Danmarks Biblioteksskole rapporterar från en konferens i 

danska tidningen Bibliotekspressen nr 9, 2006 (Definitely two point ohh…) Webb 2.0 

beskriver han som en ”hype” som nätet präglas av nuförtiden, men i begreppet Bibliotek 2.0 

ryms även en diskussion om det fysiska biblioteket. Framtidens utmaningar för biblioteket är 

just att ha tillit till användaren för att jämbördigt skapa värdebestående information. Det måste 

finnas både virtuella och fysiska ramar som kan främja den sociala interaktionen, anser han. 

 

Den sociala webben är också ett sätt att komma i kontakt med icke-användarna, och utgör på 

så sätt ett typiskt exempel på Rabers sociala perspektiv. I den danska artikeln Var med på det 
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sociale net (Bibliotekspressen, nr 13, 2007) uppmanas bibliotekarierna att använda nätet för 

att presentera biblioteket för dem som inte besöker det annars. 

 

 

 

7.2.2.1 Sammanfattning 
 

Ett samtal mellan jämlikar är idealet – det är en bärande idé i det här perspektivet. 

Auktoriteter ifrågasätts och det är viktiga är lära av varandra. Användarinflytande över 

katalogen ses som en stor tillgång, vilket gör att bibliotekariens makt blir betydligt mindre än 

tidigare. Vissa delar av det sociala perspektivet flyter i det här sammanhanget ihop med det 

populistiska. En grundläggande skillnad är dock att den demokratiska infallsvinkeln är 

starkare här, att den har ett egenvärde och inte bara är ett sätt att legitimera varumärket 

Bibliotek.  

 

 

 
7.2.3 Det populistiska perspektivet 
 

I Rabers populistiska perspektiv är deltagandekulturen ibland tydlig, men den skiljer sig i vår 

tolkning från det sociala perspektivet. Här står nyttan i centrum och marknadsföringen är 

viktig. Biblioteket har en del att lära av den kommersiella sfären. En intressant notering är 

också att vi bara har danska och norska artiklar i det här avsnittet, liksom i det populistiska 

perspektivet i kunskapsdimensionen, 

 

I den norska artikeln SIKT – meir enn Bibliotek 2.0? samtalar bibliotekarierna Eirik Gaare och 

Rigmor Haug (Biblioteksforum nr 2, 2008). Eirik Gaare har alltid varit frustrerad över den 

dåliga marknadsföringen av folkbiblioteken, och ser 2.0 som en god chans att skapa en dialog 

med användarna. Han är också överraskad över att användarna ser taggning som något 

kontroversiellt. Alla underökningar visar ju att bibliotekskatalogerna inte är goda nog för 

återvinning för allmänheten Med taggning som supplement, skulle biblioteken få en 

nätbaserad dialog med användarna. De kommersiella aktörerna på nätet ligger långt före 

biblioteken när det gäller goda, intuitiva sökgränssnitt eller funktionen att bläddra bland 

ämnen.  

 

De kommersiella aktörerna ses också som förebild i Trendy teknik (Bibliotekspressen), där 

bland annat Amazon framhävs. Som vi nämnde i sammanfattningen av föregående avsnitt, så 

kan det sociala och populistiska perspektivet gå in i varandra, särskilt i den här dimensionen. 

Ett uttalande som ”Det handlar inte om vilken information som har högst värde, vår 

professionella eller användarnas – de är lika mycket värda”, skulle i princip lika gärna kunna 

analyseras utifrån ett socialt perspektiv. Det handlar framför allt om drivkraften bakom 

uttalandet, om det är nyttan och ”marknadsandelarna” som är viktigast eller om den platta 

strukturen ses som ett emanciperande verktyg. I just det här fallet går det inte att avgöra, men 

vi hoppas att vårt resonemang är tydligt.  

 

Tord Højvik diskuterar katalogen, ”en gång professionens adelsmärke” i artikeln Den digitala 

världskatalogen (Biblioteksforum nr 5, 2007). Biblioteket har bara att anpassa sig efter den 

nya tiden. Dagens bibliotekskataloger speglar fortfarande bokobjekten och den tryckta bokens 

form. Efterhand blir de utvalda nätresurserna registrerade innanför samma system. Men han 

tror inte katalogen kan överleva genom försiktiga anpassningar. Upplevelse, lärande och 
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arbete i nya digitala kunskapsmiljöer skiljer för mycket från industrisamhällets vardag. 

Katalogen måste nytänkas, vi kan gärna säga återuppfinnas.  

 

Allt eftersom användarna blir aktiva nätanvändare måste vi utveckla tjänster på nätet, i 

konkurrens med många andra nätleverantörer. Detta betyder inte konkurrens med Google och 

Amazon, men det är viktigt att observera vad de gör för att följa med och lära upp sina 

kunder, anser Højvik. Han önskar sig en rik arsenal av verktyg, med sublima gränssnitt, som 

tar tillvara katalogens uppgifter. Den kan gärna behålla namnet Katalog – om användarna vill 

det. 

 

7.2.3.1 Sammanfattning 
 

Här dominerar nyttoaspekten. 2.0-applikationerna ses framför allt i det ljuset, och det är 

viktigt att biblioteket anpassar sig efter läget och hänger med i en modern tid. Förhållandet 

mellan människor får gärna vara icke-hierarkiskt, men det ses huvudsakligen som en 

marknadsanpassning. 

 

 

 

 

7.3 Dimension 3: Kunskap 

 
Hur ska kunskap organiseras? Skapas den bäst tillsammans med andra och hur viktigt är det 

egentligen med auktoriserad information? Det är frågor som ställs i flera av artiklarna i den 

här dimensionen. 

 
 
7.3.1 Det konservativa perspektivet 

               

              Joacim Hansson skriver bland annat om bloggar och chattar i sin artikel Tidens dialektik, BBL 

nr 7, 2008. De kan vara ”direkt av-bildande”, anser han och kritiserar ”kommunikation för 

kommunikationens egen skull”. Det är en företeelse som han tror kan vara ett betydligt större 

hot än vad teknologiutvecklingen som sådan någonsin varit. 

 

I den här dimensionen, liksom i den förra, blir det tydligare att även högskolebiblioteken är 

delaktiga i diskussionen. Frågor om kunskap, makt, hierarki och användarinflytande påverkar 

även dem. I en konferensrapport (Bibliotek och 2.0, Biblioteksforum nr 5, 2007) ifrågasätter 

artikelförfattaren kvaliteten i 2.0-världen när alla kan bidra. Artikeln refererar till en av talarna 

på konferensen, David Weinberger, som bestämt hävdar att ”pretty good information is good 

enough”. Det är då som en forskningsbibliotekarie måste stelna till: detta håller inte, skriver 

artikelförfattaren. Information skall föra till handling och studenterna måste ha ett solitt 

fundament för sina beslut nu och i sitt arbete senare. God information är en fråga om liv eller 

död. Broar skall inte falla ihop. Vägar skall inte rasa. Flyg skall hålla sig i luften. Patienter 

skall bli friska. ”Pretty good” är inte gott nog! Detta måste vara det överordnade målet för ett 

forskningsbibliotek. Det betyder att vi måste eftersträva konsistens i katalogisering och 

återfinning. 

 

Användargenererad förvirring håller inte för den seriöse användaren längre. Det är glädjande, 

men inte särskilt överraskande, tycker Even Hartmann Flood i artikeln Online Information, 

Ljuv musik för bibliotekarier och föreslår att nästa konferens får temat ”Librarians strike 
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back” (Biblioteksforum nr 3, 2008). Artikeln är en konferensrapport där bland annat inlägg 

om svagheten med folksonomier nämns. Skickliga taxonomier och goda tesaurusar efterlyses 

också på konferensen: ”ljuva ord för oss bibliotekarier som hållit på med detta i årtionden”. 

Metadata är annars bara ett nyord för katalogisering liksom taxonomier är ett nyord för 

klassificering, skriver Hartmann Flood. 

 

 

7.3.1.1 Sammanfattning 
 

Att chattar och bloggar är ”av-bildande” hör till det konservativa perspektivet, där boken står i 

centrum och kvalitetstänkandet är starkt. En kritik mot användargenererat material som inte 

håller för en seriös kunskapsgranskning, ingår också här. 

 

 

 
7.3.2 Det sociala perspektivet 
 

När det gäller synen på den kunskap som skapas i exempelvis Wikipedia finns det 

förvånansvärt få artiklar i det svenska materialet. Enstaka har vi dock kunnat hitta. I en artikel 

från Biblioteksbladet nr 4, 2006, Vem kan man lita på? betonar artikelförfattaren Lars Iselid 

att även expertgranskare kan missbruka sin makt. ”Kanske ska vi inte betrakta det som skrivs 

i encyklopedier, varken när det gäller väletablerade encyklopedier som NE och Britannica 

eller fria, lättillgängliga som Wikipedia som de sanningssägare de ibland uppfattas och 

används som”, skriver han. Användarna kan dock vara lite opålitliga ibland när de skapar 

encyklopedier, anser Lars Iselid. Han föreslår ett koncept för ”den optimala encyklopedin: 

Fritt online för bästa åtkomst och synlighet, wikiteknik för enklaste redigering och 

expertgranskning för att stoppa klottret”. Även vanliga amatörer kan alltså bidra, men ”under 

expertens granskande lupp”. Positiva åsikter om Wikipedia faller oftast inom ramen för ett 

socialt perspektiv. Den demokratiska och inkluderande aspekten är viktig. Detsamma gäller 

ifrågasättandet av de etablerade encyklopedierna, även om skribenten vacklar lite och gärna 

ser expertgranskning som ett ideal även för wiki-baserade uppslagsverk. ”Bamse har rätt, 

tillsammans kan vi!” utropas det i Kaos är granne med Gud. (Bis nr 4, 2005). Detta apropå att 

Wikipedia visat sig lika tillförlitligt som Encyklopedia Britannica i en undersökning. Men 

notisen hänvisar också till en strid på en mejllista där deltagarna bråkar om en 

Wikipediaartikel om anarkism. ”Några kräver att hela artikeln ska bort, andra ifrågasätter 

andras möjligheter att gå in och ändra”. 

 

Kollaborativt skapande nämns också i artikeln Innehåll och gemenskap på webben – ett nytt 

sätt att möta låntagare? BB nr 4 2006.  Den handlar om Umeås satsning på 2.0 och här 

beskrivs hur användarna kan skapa kunskap tillsammans i olika specialgrupper, med manga 

och Harry Potter som några exempel. Att tillsammans skapa kunskap, baserat på det egna 

intresset, som i specialgrupperna i Umeå är också en företeelse som passar in här.  

 

Även en artikel om Library Thing har ett tydligt socialt perspektiv. Kalle Laajala skriver att 

”en invändning som kan riktas mot hela fenomenet med användargenererat innehåll som 

exempelvis taggar är risken för obalans som föreligger när endast en liten engagerad klick 

bidrar medan resten bara deltar passivt, jag vill minnas att jag hört om dessa tendenser inom 

Wikipedia-sfären. Själv tror jag att det handlar om en grundinställning och vana, att 

bidragandet kommer att öka när människor förstår vad nyttan kan vara och även (källkritiskt) 

inser varifrån informationen kommer”. Han betonar också nyttan av begreppet serendipity. 
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Det innebär att medvetet gå vilse för att hitta sådant man inte visste att man var ute efter, 

något som är lätt att göra på LibraryThing, enligt artikelförfattaren. Här finns ett mycket 

optimistiskt sätt att se på de eventuella problem som kan finnas och en övertygelse om att 

människor kommer att förstå nyttan av det hela så småningom (LibraryThing.com – en 

bibliotekssak att inspireras av, Bis nr 3, 2007). 

 

Ytterligare en artikel om Library Thing, denna gång med norskt perspektiv finns i 

Biblioteksforum nr 7, 2007 (Even om databaser – Library Thing). I Webb 2.0 delar vi allt 

med andra, skriver han, i Youtube delar vi videor, i del.icio.us delar vi bokmärken, i Flickr 

bilder och i Library Thing delar vi våra böcker. Katalogen kan vara privat, och då slutar 

nyttan där, eller kan den vara offentlig och då börjar det roliga i sann 2.0-anda. Genom att 

registrera sig blir man del i alla nätverk som är ryggraden i 2.0-projeketen. Dessutom, och det 

är kanske viktigast av allt, kan vi få kontakt med andra som delar vår dolda glädje över att ha 

hittat en bok som nästan ingen andra känner till – här är möjligheterna för bestående vänskap 

stora, tycker artikelförfattaren Even Flood Hartmann. 

 

I artikeln Viden er noget rod – alt er diverse (Bibliotekspressen nr 1, 2006), rapporterar 

Hanne Folmer Schade från konferensen Online Information 2005 där forskaren och bloggaren 

David Weinberger talade. Han påstår att den förhärskande uppfattningen om att kunskap är 

något entydigt som kan ordnas i ett hierarkiskt system, en taxonomi, är grundläggande fel. 

Kunskap är i stället en flertydig massa som vi kan vänta med att filtrera och klassificera till 

behovet uppstår, gärna med användarens hjälp. Ett blad sitter inte fast på en gren utan flera – 

det är en tankegång som varit basen för uppbyggande av taxonomier i århundraden. Vi 

kommer aldrig att bli eniga om ett nytt system, eftersom vi inte ser världen på samma sätt. 

Det är det som taxonomier handlar om – hur vi ser på världen. Därför finns det inte en enda 

taxonomi son är den enda riktiga och det har det aldrig gjort. Digitaliseringen har gett vår 

hantering av kunskap helt nya betingelser, och vi måste hitta nya sätt att bygga upp tillit på, 

anser Weinberger. 

 

Rabers sociala strategi betonar allas rätt till kunskap, även de ovilliga biblioteksbesökarna. 

Den demokratiska aspekten är grundläggande, när Åke Nygren entusiastiskt skriver i artikeln 

Bortom Web 2.0. Konferensrapport från Computers in Libraries 2007  (Infotrend nr 2, 2007). 

Web 2.0 påverkar allas vårt sätt ”att inhämta, bearbeta och dela med oss av information och 

kunskaper. De sociala medierna tvingar oss att i grunden förändra vårt synsätt angående vem 

som äger informationen, hur kunskap produceras och förmedlas” skriver han och fortsätter: 

”Bloggar och wikis t ex underlättar konversationer för kollaborativt lärande. Vi är inte längre 

begränsade till e-postlistor för att delta i diskussioner utan nu pågår konversationer överallt. 

Vi kan dra nytta av ”the wisdom of the crowd”. De nya sociala medierna har bidragit till ”en 

demokratisering av ordet som de flesta nu tycks vara överens om är av godo”. Här finns alltså 

en mycket stor tilltro till tekniken som emanciperande verktyg. 

 

I en recension av Chris Andersons Long tail (BBL nr 9, 2007) framkommer också åsikter om 

den långa svansens betydelse för biblioteken. De virtuella nätverken är ett sätt för biblioteken 

att synliggöra sitt bestånd, även sådant som sällan eller aldrig lånas ut. En sådan tanke anser 

vi vara typisk för det sociala perspektivet. Här handlar det om att tillgängliggöra sådant som 

normalt inte efterfrågas, och se biblioteken som en serviceinrättning för alla. 

 

Hur biblioteket ska bli mer tillgängligt är en diskusssion som också förs på 

högskolebiblioteken. I den norska artikeln Bibliotek 2.0 förs det fram en mängd förslag på hur 

man i 2.0-anda ska underlätta för användarna. Biblioteket kan exempelvis skapa wikier om 
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olika ämnen där lärare, studenter och bibliotekarier bidrar. Bloggar från biblioteken kan vara 

betydelsefulla och användarna kan lägga in recensioner av böcker och andra källor. 

Artikelförfattaren föreslår också att man ska kunna lagra sökprofiler för ämnen i olika 

databaser som kan förbättras av andra (Biblioteksforum nr 5, 2007) 

 

7.3.2.1 Sammanfattning 
 

Den inkluderande, demokratiska aspekten är viktig, och dit hör exempelvis positiva åsikter 

om Wikipedia. Ett ifrågasättande av kunskapsbegreppet kan också härledas hit, liksom en 

medvetenhet om att man ser på världen på olika sätt. 

 

 
 

7.3.3 Det populistiska perspektivet 
 

Kunskapssynen i Rabers populistiska perspektiv är ganska pragmatisk. Det är tydligt att det är 

resultaten som räknas. 

 

Biblotek.dk får svidande kritik av internetspecialisten Thomas Madsen-Mygdal i artikeln 

Bibliotek.dk utråbt til dinosaur (Bibliotekspressen nr 3, 2007). Den är gammalmodig och de 

ansvariga borde avskedas, tycker han som inbjuden talare på en konferens om Webb 2.0.  

Bibliotek.dk ligger långt efter exempelvis amazon.com och han betraktar det som 

”storpinligt”. Han varnar också biblioteken för en alltför stor fascination av Webb 2.0 som 

han snarare tycket borde kallas Webb 1.05. Han är inte säker på att all hype som är omkring 

begreppet betyder att bibliotekarien ska understödja folks kommunikation på nätet. Eller att 

användarna ska prata med bibliotekarierna – det vill de säkert inte – de vill ha tillgång till 

bibliotekets material och de vill ha det här och nu.  

 

Susanne Kierkegaard från Roskilde bibliotek intervjuas i artikeln Världen ifølge Wikipedia 

(Bibliotekspressen nr 3, 2007). Hon anpassar sig efter användaren och tycker det är fullt 

möjligt att använda sig av Wikipedia i arbetet. I dag är det legitimt att uppfatta kunskap som 

något som ändrar sig snabbt, menar hon, och experter är inte heller något som definieras på 

samma sätt som tidigare. Den yngre generationen väljer själv sina experter. Wikipedia ger 

ofta tillräckligt bra svar på de frågor som ställs, anser Kierkegaard. Det beror på vem som ska 

använda uppgifterna och till vad: om det är skolungdomar som vill ha överblick över ett ämne 

snabbt eller om det ska användas till en doktorsavhandling. Artikeln Tank viden hvor som 

helst, också det en dansk artikel från Bibliotekspressen (nr 15, 2007), handlar om kunskapens 

relativisering. Tidigare förmedlade bibliotekarierna kunskap till användarna, efter 

avsändarens auktoritet och principer. Man skulle kunna kalla det för ”det encyklopediska 

paradigmet”. Nu ordnas i stället kunskapen efter mottagarens principer, och vi har i stället fått 

”Wikipediaparadigmet”. 

 

Den pragmatiska hållningen är tydlig i fler artiklar. Biblioteket är ett barn av sin tid, därför är 

det viktigt att hela tiden sätta bibliotekarierna och bibliotekens roll under debatt, anser Lars 

Qvortrup, rektor för Danmarks Biblioteksskole i en intervju i danska Bibliotekspressen (Mere 

forskning og större synlighed, nr 4, 2007). Anpassning är viktigt – nya medier knackar på 

dörren och vi måste lära oss av Webb 2.0 och Wikipedia. Biblioteken och bibliotekarierna har 

funktionen att sörja för att nytt kunnande samlas och görs tillängligt antingen det rör sig om 

böcker, Wikipedia på nätet eller andra medier. Vi har gått från boken som centrum till 

mediakonvergens, anser Lars Qvortrup.  
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7.3.3.1 Sammanfattning 
 

Snabbhet och pragmatism är nyckelord här. Utvecklingen går inte tillräckligt fort på de 

danska biblioteken, bibliotek.dk fungerar exempelvis inte, det är den ena idén. Den andra 

visar på att det finns ett starkt inslag av anpassningsbarhet när det gäller synen på kunskap. 

Nyttan överväger i många situationer. 
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8. Slutdiskussion 
 

 
Allt som redan finns i världen när du föds är normalt; 

Allt som uppfinns mellan din födelse och din trettioårsdag är otroligt spännande och kreativt och med 

lite tur kan du göra en karriär på det; 

Allt som uppfinns efter du fyllt trettio är emot tingens naturliga ordning och början på slutet på 

civilisationen sådan vi känner den tills det uppfunna funnits i cirka tio år då det sakteliga visar sig 

vara ganska okej ändå.
145

  

 

 

Bibliotek 2.0 har bara funnits som begrepp sedan 2005, men de grundläggande tankarna 

bakom, som rör ifrågasättandet av auktoriteter och en allmän avtraditionalisering, har växt 

fram under de senaste decennierna. Samtidigt strävar folkbiblioteken efter att hitta en hållbar 

identitet i tider med vikande besöksfrekvens och kärv ekonomi. Begreppet Bibliotek 2.0 är 

ganska vagt och undanglidande och definieras delvis olika av debattörer, forskare och 

bibliotekarier, lite efter behov och känsla. Många känner sig osäkra på vad Bibliotek 2.0 

egentligen kommer att innebära för bibliotekets verksamhet, och anser att det kommer att visa 

sig i en obestämd framtid om det är något bestående eller bara ännu en dagslända. Utifrån 

Douglas Rabers tre strategier för folkbibliotekens verksamhet, det konservativa, det sociala 

och det populistiska, vilka vi omvandlat till perspektiv, har vi ändå dragit några slutsatser. Vi 

sökte svar på två frågor i inledningen, och den första av dessa var: 

 

Vilka åsikter om Bibliotek 2.0 framkommer som berör synen på bibliotekens roll och 

funktion i samhället? 

 

Idéer som ingår i det konservativa perspektivet är skeptiska till Bibliotek 2.0 och vad det 

representerar. Det innebär inte att människorna som uttrycker dessa idéer behöver vara 

negativa till interaktion, som i det här sammanhanget är likställt med användarinflytande. 

Men begreppet, och vad det anses respresentera, ses ofta som populism i dess mest negativa 

bemärkelse. Det kan vara ett effektivt sätt att positionera sig i debatten, att definiera andra 

som mer eller mindre ointellektuella vindflöjlar som säljer ut folkbibliotekets värdegrund. 

Enligt Raber är förespråkarna för ett konservativt perspektiv elitister som vill att biblioteket 

enbart riktar sig till en redan bokligt intresserad grupp. Det är en idé som vi inte funnit stöd 

för i vårt empiriska material. Bland de idéer som vi placerat in i det konservativa perspektivet 

finns i stället ofta en demokratisk infallsvinkel och ett folkbildningsideal. Men bibliotekarien 

har ett stort intellektuellt ansvar och måste våga ta det ansvaret, och därmed också makten. 

Expertrollen och auktoriteten är tydlig. Dock är boken mediet framför alla andra medier och 

katalogen är central. Här släpps inte vem som helst in att själv indexera genom egna taggar. 

 

I det sociala perspektivet anses biblioteket ha ett mycket tydligt inkluderande ansvar, ”alla 

skall med”, framför allt de så kallade icke-användarna. Uppsökande verksamhet i modern 

tappning görs via sociala nätverk. Traditionell verksamhet möter nytt medium i en smältdegel: 

folkbiblioteken prövar litteraturförmedling via den sociala webben för att nå yngre personer 

som inte är flitiga biblioteksbesökare, men desto mera bekanta med nätet.
146

 Inom detta 
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 Författaren Douglas Adams, citerad i artikeln När slutar X att vara teknik? Bis nr 4 2008, översättning av 

artikelförfattaren Kalle Laajala. 
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perspektiv återfinns många av de mest entusiastiska Bibliotek 2-0-förespråkarna, som har en 

nästan utopisk syn på den sociala webbens förlösande potential. Bibliotek 2.0 ses främst som 

ett uttryck för demokrati och engagemang och något som kan rasera de gamla hierarkierna.  

 

I det populistiska perspektivet, ställs, som vi sett, nyttan i centrum, och biblioteket måste 

kunna rättfärdiga sin existens med hjälp av kvantitet. Här blir besöks- och utlåningsstatistik 

ett medel i kampen. Biblioteket ses mer som en marknad som tillhandahåller information, och 

bibliotekariens främsta uppgift är att lyssna av vad användaren vill ha.  Ska vi ha ett levande 

bibliotek eller ett bokmuseum? är en central fråga. Boken är bara ett medium bland andra. 

Vad som räknas som ”medier” är över huvud taget intressant, i våra tidskriftsartiklar används 

gärna denna term svepande; boken är det som annat ställs emot, men om det gäller cd-skivor, 

dvd, ljudböcker, data- eller tv-spel, databaser, biblioteksbloggar eller något annat, tydliggörs 

inte. Inom detta perspektiv återfinner vi också många av Bibliotek 2.0-förespråkarna, och om 

tyngdpunkten ligger här eller i det sociala perspektivet är en fråga om infallsvinkel. En och 

samma person kan utan vidare glida mellan de här perspektiven. 

 

Vår andra frågeställning gäller i vad mån våra tidskriftsartiklar speglar åsikter om Bibliotek 

2.0 kopplat till kunskap respektive makt och hierarki. 

 

          Hur kan vi koppla framförda åsikter om Bibliotek 2.0 till synen på kunskap samt 

          makt/hierarki? 

 

I det konservativa perspektivet i dessa dimensioner finns, som vi sett, en tydlig hierarki 

mellan professionella och amatörer. Under intryck av de senaste decenniernas inflytande från 

postmoderniteten, finns det väl knappas någon i dag som har en fullständigt absolut syn på 

kunskap. Att det går att ha olika perspektiv på saker är självklart för de allra flesta. Men 

kunskap är ändå något som bör auktoriseras av experter i det konservativa perspektivet. 

Bibliotekarier blir garanten för kvalitet i detta fall. Särskilt gäller detta för 

högskolebibliotekets del: här är inte ”pretty good information” tillräckligt, inte heller ”good 

enough”. Absolut trovärdighet är helt nödvändig. 

 

I det sociala perspektivet finner vi en tro på individens möjligheter att bidra till skapandet av 

kunskap, en tillit till andras deltagande, en övertygelse om att massan är vis och att 

engagemang kan försätta berg. Det är inte enbart ekonomisk vinning som är belöningen för att 

den enskilde bidrar med sin tid och kraft. Dock står och faller de sociala medierna med 

medlemmarnas engagemang. Brister alltför många i delaktighet, försvinner det gemensamma 

projektet. Hierarkierna skall störtas, biblioteket skall föra jämbördiga samtal med sina 

användare på nätet. Möjligtvis, med vissa undantag, finns här en viss naivitet beträffande vad 

kommunikation på nätet kan innebära. Egentligen ser vi ingen diskussion inom detta 

perspektiv om kunskapens ställning, om den riskerar att fragmentiseras eller inte, eller om hur 

demokratiska nätkulturerna är i realiteten. Kritiker menar annars att informell makt ges till de 

mest aktiva deltagarna, de får med Lukes ord makten att sätta dagordningen och även att 

påverka vad andra deltagare skall tycka och tänka. Nackdelen med icke formaliserad hierarki 

är, som Bengt Abrahamsson
147

 menar, att det är svårt att revoltera mot den, man vet inte 

riktigt vad man revolterar mot. 

 

I det populistiska perspektivet är man liksom i det sociala perspektivet intresserad av att 

biblioteket skall ut och möta sina användare genom de sociala medierna. De unga, de som är 
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”digitalt infödda” måste nås på sina egna arenor. Tekniken blir här ett sätt att nå ut, men 

förespråkarna möts i stället av andra hinder som lagar (inget bibliotek på Myspace i 

Bromölla), ekonomi (pengar finns inte för satsningar) och vanans makt (”så har vi inte gjort 

förut”). Till skillnad från det sociala perspektivet står dock nyttan i centrum. Det är viktigt att 

biblioteket hänger med och skaffar nya framtida kunder i de unga, det är inget demokratiskt 

mål i sig. Kritiker mot detta perspektiv menar också att biblioteket tenderar att sälja ut sina 

värderingar och i stället förvandla sig till upplevelsecentrum, nöjesfilialer och vuxendagis. 

 

Just synen på det intellektuella ansvaret är en stor skiljelinje mellan olika åsiktsgrupperingar i 

vårt material. De flesta Bibliotek 2.0-entusiaster vill ingalunda ha total anarki, utan betonar 

ändå bibliotekariens roll som guide och ”lekledare”. Kanske blir en av konsekvenserna för 

bibliotekarierollen att den förändras till att bli alltmer individualiserad
148

 eller rent av alltmer 

splittrad.
149

 Skeptikerna mot Bibliotek 2.0 vill gå ett steg längre i tydliggörandet av 

yrkesrollen: bibliotekarien är en expert som lär ut och boken står i centrum för ett biblioteks 

verksamhet. 

 

Ett annat stråk inom Bibliotek 2.0-diskussonen hävdar just att biblioteken måste våga vara 

exkluderande och nischa sig mot vissa grupper. Dessa grupper är långt ifrån de 

”underprivilegierade” som den traditionella förespråkaren av Rabers sociala strategi vill satsa 

på.  Här finns snarare drag av Rabers populistiska strategi och ett starkt marknadstänkande. Vi 

har ett alltför litet material för att kunna göra några stora jämförelser mellan de nordiska 

länderna, men vi kan i alla fall försiktigtvis dra slutsatsen att argumenten om biblioteket som 

ett upplevelsecentrum, där inte boken är det enda förhärskandet mediet, drivs hårt från danskt 

håll och också kommenteras på olika sätt inom Norden, oftast med ett ”vi måste också våga”. 

I Norge tycker vi oss ha märkt att det stora digitaliseringarbetet som pågår med att göra det 

norska kulturarvet tillgängligt för alla via internet ofta präglar artikelskrivarna. Målsättningen 

är att demokratisera och decentralisera kunskapen via internet, och digitalisering jämställs 

med Bibliotek 2.0. De stora kostnaderna för detta framhävs som negativt och som något som 

tar resurser och uppmärksamhet från annan biblioteksverksamhet.  

 

De försök som gjorts för att definiera Bibliotek 2.0 kommer, sett i ett maktperspektiv, 

”uppifrån” och är riktad nedåt. Vi menar att det strider lite mot hela tanken bakom fenomenet 

Bibliotek 2.0. Till exempel frågar Holmberg et al 29 personer, alla professionellt knutna till 

bibliotek i Finland: ”Vad är Bibliotek 2.0?” och konstruerar därefter en definition där 

interaktion står i centrum.
150

 Bibliotek 2.0 är en revolution tycker entusiasterna, och vill 

förhandla fram betydelsen av vad ett bibliotek är och dess funktion i samhället. Detsamma 

gäller innebörden av Bibliotek 2.0
151

.  

 

Hur intressanta är då frågor om makt eller om hur kunskap skapas i vårt skandinaviska 

tidskriftsmaterial? Vi noterar att det finns betydligt mindre material i dimensionerna 

makt/hierarki och kunskap än vad det finns i dimensionen bibliotekets roll. Kanske ses 

biblioteket som något som är frikopplat från resten av samhället, och vi skulle gärna se en 

tydligare diskussion om dessa frågor. Bibliotek 2.0 ges många tolkningar och kan åberopas av 

alla Rabers tre strategier för folkbibliotekens verksamhet. För dem det passar kan Bibliotek 

2.0 också användas som ett argument för förändring i olika riktningar, begreppet får ingå i en 

skapad mytbildning runt biblioteket, där man kan diskutera om biblioteket är i behov av 
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ständig förändring för sin fortsatta överlevnad.
152

 Det är en intressant tanke som Björk och 

Ohlin för fram, och som borde utforskas mer. Diskrepansen mellan teori och praktik i 

förhållande till Bibliotek 2.0, särskilt när det gäller diskussionen om bibliotekets roll och 

framtid är ytterligare ett ämne som borde studeras mer.  

 

Vi har i vår uppsats diskuterat idéer som förts fram i bibliotekspressen, men det vore också 

intressant att se debatten från ett annat håll. Kanske kunde biblioteksbesökarna få sin syn på 

saken belyst i framtida studier? 
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9. Sammanfattning 
 
Bibliotek 2.0 har bara funnits som begrepp sedan 2005, men ett allmänt ifrågasättande av 

auktoriteter och en allmän avtraditionalisering, har växt fram under de senaste decennierna. 

Samtidigt strävar folkbiblioteken efter att hitta en hållbar identitet i tider med vikande 

besöksfrekvens och kärv ekonomi. Begreppet Bibliotek 2.0 är ganska vagt och definieras 

delvis olika av debattörer, forskare och bibliotekarier, lite efter behov och känsla.  

 

Bibliotek 2.0 grundas i Webb 2.0, kort uttryckt i att vi går från en envägskommunikation till 

flervägskommunikation. Interaktion och deltagande, radikal tillit och samarbete är centrala 

begrepp bland anhängarna. Kritiker mot 2.0 har inte låtit sig övertygas, utan talar om 

kunskapens förflackning, fragmentisering, trovärdighetsproblem, amatörism och 

skendemokrati. Många känner sig osäkra på vad Bibliotek 2.0 egentligen kommer att innebära 

för bibliotekets verksamhet och anser att det kommer att visa sig i en obestämd framtid om 

det är något bestående eller bara ännu en dagslända. Utifrån Douglas Rabers tre strategier för 

folkbibliotekens verksamhet, det konservativa, det sociala och det populistiska strategierna, 

vilka vi omvandlat till perspektiv, sökte vi svar på två frågor: 

 

- Vilka åsikter om Bibliotek 2.0 framkommer som berör synen på bibliotekens roll 

och funktion i samhället? samt  

- Hur kan vi koppla framförda åsikter om Bibliotek 2.0 till synen på kunskap, makt 

och hierarki? 

 

Vårt empiriska material består av tidskriftsartiklar ur Biblioteksbladet, Bis, DIK-Forum, 

Infotrend (Sverige), Bibliotekspressen (Danmark) samt Biblioteksforum (Norge). Gemensamt 

för artiklarna är att de handlar om den sociala webben, det interaktiva nätet och/eller dess 

applikationer. Vår metod är en idéanalys, där vi använt oss av tre dimensioner som 

analysverktyg, nämligen bibliotekets roll, makt/hierarki samt kunskap. Dessa dimensioner 

har, menar vi, central betydelse för synen på Bibliotek 2.0. 

 

Beträffande det konservativa perspektivet finner vi i vår analys att idéer inom detta perspektiv 

är skeptiska till Bibliotek 2.0 och vad det representerar. Det innebär inte att människorna som 

uttrycker dessa idéer behöver vara negativa till interaktion, tvärtom hittar vi gärna här en 

demokratisk infallsvinkel och ett folkbildningsideal. Dock är synen på biblioteket att boken är 

mediet framför alla andra medier. Bibliotekarien måste våga ta stort intellektuellt ansvar och 

därmed också makten. Expertrollen, att kunna definiera vad kunskap är, och auktoriteten är 

tydlig. Trovärdighet är ett honnörsord. 

 

I det sociala perspektivet anses biblioteket ha ett mycket tydligt inkluderande ansvar, ”alla 

skall med”, framför allt de så kallade icke-användarna. Uppsökande verksamhet i modern 

tappning görs via sociala nätverk. Här återfinns många av de mest entusiastiska Bibliotek 2-0-

förespråkarna, som har en nästan utopisk syn på den sociala webbens förlösande potential. 

Bibliotek 2.0 ses främst som ett uttryck för demokrati och engagemang och något som kan 

rasera de gamla hierarkierna. Kunskap skapas tillsammans i en anda av radikal tillit. 

 

I det populistiska perspektivet, ställs nyttan i centrum, och biblioteket måste kunna rättfärdiga 

sin existens med hjälp av kvantitet. Här blir besöks- och utlåningsstatistik ett medel i kampen. 

Biblioteket ses mer som marknad som tillhandahåller information, och bibliotekariens främsta 

uppgift är att lyssna av vad användaren vill ha. En central fråga är ”Ska biblioteket vara 

levande eller ska det vara ett bokmuseum?” Boken är bara ett medium bland andra.  
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