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Abstract: The main purpose of this Master’s thesis is to explore uni-

versity librarians’ thoughts about the future. The analytical 

focus is thus on the librarians’ representations of the future. 

The theoretical framework used is narrative theory with a 

social constructionist viewpoint. Narrative theory is based on 

the premise that storytelling is an important part in the social 

and cultural context in which people are. By studying narra-

tives one can get a glimpse of how people perceive their 

world, how they create meaning. A basic assumption of the 

thesis is that by studying the linguistic expressions used to 

create future the underlying ideas come forward. In order to 

realize the purpose of the thesis interviews were conducted 

with three university librarians who work as subject librari-

ans. The interview material was analyzed both as a whole 

based on its content and on the basis of its linguistic form. 

The major finding is that the most frequent perception of 

time is as linear and variable, a view which is linked to the 

idea of progress. It seems important to be in favour of devel-

opment to appear credible in relation to colleagues, partners 

and others within and outside the university. When librarians 

depict competing professional groups, for example lecturers, 

as they do not comply with these changes, it can be seen as a 

strategy to improve the status of their own profession.  
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1. INLEDNING 

Under utbildningen på BHS har föreställningar om bibliotekens framtid ofta funnits i 

bakgrunden i fråga om kursernas innehåll. Dessutom har jag haft egna funderingar om 

det kommande yrkeslivet som bibliotekarie. Biblioteken står inför stora förändringar 

som bland annat har att göra med den informations- och kommunikationsteknologiska 

utvecklingen (IKT) och omställningar inom den offentliga sektorn. Denna situation ger 

upphov till en rad frågor: Kommer människor att fortsätta komma till biblioteket om de 

tryckta böckerna ersätts av läsplattor? Vilka uppgifter kommer framtidens bibliotekarier 

ha? Hur kommer biblioteken att finansieras i framtiden? Kommer samhället och dess 

invånare att värdesätta biblioteken? Är biblioteken som samhällsinstitution är överspe-

lad eller kommer de att ha någon roll att fylla i framtiden och i så fall vilken? Hos mig 

framkallar dessa frågor viss oro vilket har medfört en drivkraft att undersöka saken. Till 

följd därav har dessa funderingar om bibliotekens framtid lett fram till valet av ämne för 

uppsatsen.  

 

På ett generellt plan har det fascinerat mig hur det kommer sig att vi i vårt samhälle talar 

så ofta om framtiden men sällan reflekterar eller söker djupare förståelse kring vad des-

sa idéer innebär för oss själv eller andra. Detta gäller även inom biblioteksområdet. Det 

råder ingen tvekan om att många inom biblioteksområdet funderar kring framtiden. (Ett 

exempel på detta kommer från ett nummer av Biblioteksbladet (nr 10 2009) där ordet 

framtid med olika avledningar och synonymer förekommer vid 19 tillfällen.) Med den-

na uppsats vill jag ta ett steg tillbaka och undersöka hur man talar om framtiden snarare 

än att bidra till strömmen av framtidsprognoser. De enorma mängder artiklar, diskus-

sionsinlägg, konferenspapers, böcker och dokument som rör bibliotekens framtid i all-

mänhet och universitets- och högskolebibliotekens framtid i synnerhet vittnar om för-

hoppningar att finna svaret på hur morgondagen kommer att utkristalliseras. Men det 

jag har saknat i flertalet beskrivningar av framtiden är ett reflekterande förhållningssätt 

till hur man ser på och talar om framtiden.  

 

1.1 Problemområde  

För att ringa in problemområdet har några olika idéer och teorier varit av särskild bety-

delse. Dessa handlar om: 

 

- den pedagogiska verksamhetens
1
 betydelse för morgondagens universitets- och 

högskolebibliotek 

- hur människor skapar världen genom språket 

- och hur framtiden skapas genom berättelser. 

 

Synen på bibliotekens framtid har skiftat under åren. Åtskilliga texter om morgonda-

gens bibliotek handlar om hur tekniken kan utvecklas för att förbättra lagring och åter-

vinning av information, men det finns också en del texter om förbättringar av bibliote-

                                                 
1
 Med pedagogisk verksamhet avses här alla funktioner inom biblioteket som har till syfte att förbättra 

studenternas informationskompetens, exempelvis referenstjänster, användarundervisning, sökguider på 

webben.  
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kens service. På 70- och 80-talen förutspåddes det elektroniska bibliotekets intåg (Sapp 

2002, s. vii). Framtidens bibliotekarier skulle arbeta som konsulter med att söka och 

förpacka information. På grund av informationssystemens komplexitet så skulle biblio-

tekariernas expertkunskaper bli efterfrågade (Sapp 2002, s. 1-3). Vid millennieskiftet 

skrev F. W. Lancaster om sin oro över teknikfixeringen bland många bibliotekarier. Den 

förbättrade tillgängligheten till information innebär inte per automatik bättre service. 

Förmågan att ge användarna service och att hjälpa dem utifrån deras individuella behov, 

menar Lancaster är en central fråga för bibliotekarieprofessionens framtid (Sapp 2002, 

s. 211-212). Lancasters förutsägelse handlar om att det är bibliotekarier snarare än tek-

nik som kan hjälpa människor att finna svar på sina informationsbehov. Det ger stöd för 

min hypotes att universitets- och högskolebibliotekens pedagogiska verksamhet kom-

mer att ha fortsatt betydelse även i framtiden. 

 

En annan central utgångspunkt för min undersökning är antagandet att språket har bety-

delse för skapandet av kunskap samt att kunskap är socialt konstruerad. Framtid skapas 

bland annat genom att man talar om den, vanligtvis genom berättelser. Detta sker i nå-

gon typ av sociala sammanhang, för även om man skapar framtidsföreställningar på 

egen hand förhåller man sig ändå till andra. Ett grundläggande antagande för uppsatsen 

är sålunda att genom att undersöka hur människor uttrycker sig om framtiden kan man 

identifiera med vilka medel de skapar berättelser om framtiden.  

 

1.2 Syfte  

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka föreställningar om framtiden 

inom universitets- och högskolebibliotekens pedagogiska verksamhet. Det handlar om 

att studera hur bibliotekarier producerar och reproducerar framtidsbilder, hur de skapar 

egna uppfattningar om framtiden och förhåller sig till befintliga uppfattningar. Fokus 

för uppsatsen ligger på hur framtidsföreställningarna kommer till uttryck. Genom att 

undersöka den språkliga strukturen med vilken framtid skapas är min förhoppning att 

kunna synliggöra bakomliggande föreställningar som påverkar förhållningssätt till fram-

tiden. Ur denna analys kommer sannolikt centrala problem för utvecklingen av den pe-

dagogiska verksamheten att träda fram. 

 

Eftersom frågeställningarna bygger på de teoretiska utgångspunkterna presenteras de i 

slutet av kapitel 4, Narrativ teori och metod. 

1.3 Val av teori och metod 

Valet av teori och metod går hand i hand med valet av problemområdet. Då syftet med 

denna uppsats är att problematisera framställningar av och föreställningar om framtid 

hamnar språket i fokus. En utgångspunkt är att genom studiet av språkliga uttryck kan 

underliggande föreställningar träda fram. Den narrativa teorin undersöker språk, närma-

re bestämt i form av berättelser. De flesta narrativa studier undersöker berättelser om 

dåtid, men eftersom framtiden för det mesta uttrycks i form av språkliga utsagor finner 

jag den narrativa teorin högst relevant i sammanhanget. Diskursanalys hade också varit 

en tänkbar metod, men då den narrativa teorin erbjuder vitt skilda möjligheter att under-

söka just berättelser avgjorde det valet. Därav medför den narrativa metoden att valet av 

analysmodell kan få mogna fram. En annan fördel är att den möjliggör mångtydiga läs-

ningar så att intervjupersonernas berättelser inte behöver underordnas kategorier. Dess-
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utom erbjuder den redskap att reflektera kring den egna rollen som medskapare av de 

narrativ jag undersöker och själv formulerar, såsom litteratur, intervjuer och eget skri-

vande. Då den narrativa teorin är ovanlig inom Biblioteks- och Informationsvetenskap 

tillför denna uppsats ett i viss mån nytt perspektiv. 

 

I avsnittet om narrativ teori är det framför allt två böcker som har använts: Narratives in 

Social Science Research (2004) av Barbara Czarniawska, som har forskat om organisa-

tioner i arbetslivet, vilket gör att hennes fokus ligger på berättelser i organisationer. 

Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus (2005) av Anna Johansson, socio-

log och genusvetare, är framför allt inriktad på livsberättelser. Båda böckerna ger en 

introduktion till narrativa teorier från en socialkonstruktionistisk
2
 utgångspunkt. I det 

efterföljande metodavsnittet används följande texter: Steinar Kvales Den kvalitativa 

forskningsintervjun (1997), Helene Thomssons Reflexiva intervjuer (2002) samt Judith 

C. Lapadat och Anne C. Lindsays artikel ”Transcription in research and practice: from 

standardization to technique to interpretive positionings” (1999). 

1.4 Avgränsningar 

Hur talar man om framtiden inom universitets- och högskolebiblioteken när det gäller 

den pedagogiska verksamheten? Det är vad som analyseras i denna uppsats. Frågan, 

som är relaterad till undersökningens syfte, utgör en specifik avgränsning. Det innebär 

bland annat att jag inte har för avsikt att ge en generell bild av vilka idéer om framtiden 

som finns representerade inom fältet universitets- och högskolebibliotek och vilka som 

ger uttryck för dessa.  

 

Idag har många UH-bibliotek en utbyggd pedagogisk verksamhet. Dels finns sådana 

funktioner som syftar till att hjälpa och stödja användarna i deras informationssökning-

ar. Dels har många bibliotek språkverkstäder och andra verksamheter som är till för att 

hjälpa studenterna att förbättra sina studieresultat. I denna uppsats avses med ”pedago-

gisk verksamhet” det som i Odlis benämns ”user education”, vilket gäller all verksam-

het som ska hjälp användaren att bättre utnyttja bibliotekets resurser och service. ”User 

education” kan äga rum mellan användare och bibliotekarie vid informationsdisken eller 

vid organiserad undervisning i informationssökning. Den innefattar också bland annat 

webbguider och tryckta instruktioner (Reitz 2001-). I denna uppsats begränsas ”pedago-

gisk verksamhet” till den delen av verksamheten som är riktad mot studenter. 

1.5 Val av litteratur 

I kapitel två ges en bakgrund till universitets- och högskolebibliotekens kontext. Littera-

turen som används är av olika art på grund av författarnas närhet respektive distans till 

UH-bibliotekens praktik.  I den allmänna beskrivningen av UH-biblioteken används 

texter som till sin karaktär är rätt så deskriptiva. Dessa texter valdes eftersom de ger en 

allmän bild av UH-bibliotek i framför allt Sverige. De är författade av personer som har 

en yrkesmässig relation till centrala aktörer inom fältet. Två av dessa texter är dessutom 

skrivna på uppdrag av organisationer inom Bibliotekssverige. Dessa aspekter indikerar 

att författarna sannolikt har en personlig närhet till den verksamhet de skildrar. I de ef-

                                                 
2
 Socialkonstruktionismen utgår ifrån föreställningar om att kunskap är socialt situerad, att kunskap inte 

är absolut eller sann utan skiftar beroende på tid, plats, kultur och socialt sammanhang (Johnson 2010, 

socialkonstruktionism). 
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terföljande avsnitten används texter av forskare inom Biblioteks- och informationsve-

tenskap samt magisteruppsatser. Dessa texter är mer problematiserande och analytiska 

än de förra. En förutsättning för deras tillblivelse är författarnas distans till UH-

bibliotekens praktik, vilket bland annat har att göra med att de inte arbetar på uppdrag 

av aktörer inom fältet.  

 

För att beskriva UH-bibliotekens förutsättningar har tre texter använts: Tomas Lidmans 

Scientific Libraries: Past developments and future changes (2008), Göran Gellerstams 

Den första uppgiften: högskolebiblioteket som utbildningsinstitution och lärande miljö 

(2001) samt Margareta Nelkes Universitets- och högskolebibliotek i förändring: om-

världsanalys och framtidsscenarier (2009). Lidman har tidigare varit överbibliotekarie 

på Stockholms universitetsbibliotek och är numera Riksantikvarie. I Lidmans text ges 

en bred bild av akademiska bibliotek i västvärlden från 1970-talet fram till 2008 samt 

framtidsvisioner. I begreppet ”akademiska bibliotek” (scientific libraries) ingår såväl 

universitets- och högskolebibliotek, myndighets- och företagsbibliotek som nationella 

bibliotek. Framställningen av UH-biblioteken utgår ifrån ett internationellt perspektiv, 

men i jämförelse med Gellerstams och Nelkes texter visar den sig vara giltig också för 

svenska förhållanden. Gellerstam, före detta chef för Lunds universitetsbibliotek, skrev 

Den första uppgiften på uppdrag av BIBSAM (numera Avdelningen för nationell sam-

verkan). Titeln syftar på UH-bibliotekens ansvar ”för den samhälleliga högre utbild-

ningen”, det vill säga deras roll i lärandeprocessen (Gellerstam 2001, s. 3). Syftet var att 

göra en uppföljning av utredningen Studenternas bibliotek från 1994-1995. Gellerstams 

rapport tecknar bakgrunden, dagsläget (2001) för UH-bibliotekens förhållanden samt 

dess utmaningar inför framtiden. Nelke arbetar som konsult inom omvärldsbevakning 

och är ordförande i Svensk förening för informationsspecialister. På uppdrag av Svensk 

biblioteksförening har Nelke skrivit rapporten Universitets- och högskolebibliotek i för-

ändring: omvärldsanalys och framtidsscenarier som bland annat bygger på en enkätun-

dersökning där chefer från svenska UH-bibliotek tillfrågades om sin bild av de kom-

mande fem åren.  

 

I avsnittet om bibliotekariers yrkeskunskaper används olika texter av forskare inom bib-

lioteks- och informationsvetenskap. Bibliotekariers expertis sätts i en bredare kontext 

med hjälp av teorier om bland annat kunskapssyn och professionsteori samt beskriv-

ningar av den offentliga sektorns utveckling. Texterna utgörs av Trine Schreibers artikel 

”Bibliotekarieprofessionen siden 1960’erne” (2006), ett konferenspaper av Jenny Hed-

man, On librarian’s occupational identities: ICT and the shaping of informations see-

king expertise (2005) och Olof Sundins artikel ”Webbaserad användarundervisning: ett 

forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis” (2005) samt dennas 

avhandling Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av sjuksköterskors 

relation till fackinformation vid arbetsplatsen (2003).  

 

Kapitlet avslutas med avsnittet ”Tankar om bibliotekens framtid”. Här ingår explicita 

framtidsvisioner från Nelke, Lidman och Laura Saunders. Saunders, doktorand på Sim-

mons Graduate School of Library and Information Science, har skrivit artikeln ”The 

future of information literacy in academic libraries: a delphi study”. I studien ingår in-

tervjuer med experter på informationskompetens om hur de ser på framtiden för UH-

bibliotekens undervisning. Dessutom presenteras analyser av framtidsföreställningar av 

magisterstudenter från Bibliotekshögskolan i Borås samt Gregg Sapp. Skildringar från 
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svensk bibliotekspress av framtidsbilder för folkbibliotek är ämnet för magisteruppsat-

serna: Folkbiblioteket och framtiden: en studie av framtidsdebatten i svensk biblioteks-

press av Johanna Liljekrantz Yaiche och Biblioteket, bibliotekarien och framtiden av 

Björn Odenbring.  Även om dessa två texter handlar om folkbibliotek är de relevanta för 

denna uppsats. Sapp, dekanus på biblioteket på Evergreen State College, ger i A brief 

history of the future of libraries: an annotated bibliography en översikt av framtidsbil-

der om bibliotek under 1900-talet. Bibliografin är indelad i perioder vilka Sapp presen-

terar och sammanfattar, här är det Sapps egna presentationer som används. 

 

I kapitel tre introduceras forskning om framtidsföreställningar. De flesta av de idéer om 

framtiden som introducerades i kapitel två består av en rätt så handfast tillämpning av 

framtidsvisioner. För att finna redskap att undersöka framtidsföreställningar har jag där-

för vänt mig åt ett annat håll, nämligen sociologisk och socialantropologisk forskning 

om framtid och sociala aspekter på tid. Den litteratur som används är främst Future 

matters: Action, knowledge, ethics av Barbara Adam och Chris Groves och antologin 

Contemporary futures: Perspectives from social anthropology med Sandra Wallman 

som redaktör. Adam och Groves, sociologer och forskare i sociala aspekter på framtid, 

beskriver olika sätt att uppfatta framtid i såväl ett historiskt perspektiv som dagens och 

morgondagens samhälle. Wallman, socialantropolog som har forskat om bland annat 

hållbarhet och miljö i urbana system, ger en presentation av socialantropologisk forsk-

ning om framtidsbilder och relevanta begrepp för sådan forskning. 

1.6 Disposition  

I detta kapitel har ämnet för uppsatsen lagts fram i problemområde, syfte och avgräns-

ningar. Dessutom har teori och metod samt litteratur presenterats. Det andra kapitlet, 

Bakgrund och tidigare forskning, innehåller en litteraturgenomgång av universitets- och 

högskolebibliotekens sammanhang och verksamhet samt framtidsbilder för bibliotek. 

Därefter kommer kapitel tre, Att se på framtider, som presenterar teorier som rör hur 

man talar om, skapar och förhåller sig till framtid. I kapitel fyra, Narrativ teori och me-

tod, beskrivs några aspekter av narrativ teori samt hur dessa tillämpas i empiri och ana-

lys. Frågeställningarna presenteras i slutet av detta kapitel. Det femte kapitlet, Resultat 

och analys, inleds med en kort beskrivning av Linköpings universitetsbibliotek. Däref-

ter analyseras intervjumaterialet genom sammanfattningar av deltagarnas utsagor om 

framtiden samt formanalys av några kortare intervjuavsnitt. I kapitel sex, Konklusioner, 

besvaras frågeställningarna, dessutom diskuteras för- och nackdelar med narrativ teori 

och metod. Sammanfattning återfinns i det sjunde och sista kapitlet. 
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2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Universitets- och högskolebibliotek 

I detta avsnitt ges en beskrivning av de svenska universitets- och högskolebibliotekens 

kontext samt hur dessa förutsättningar formar verksamheten. Avsikten är att ge en gene-

rell bild även om det finns stora skillnader olika högskolor emellan. Först kommer en 

kort historik vilken kan vara till hjälp för att förstå dagens UH-bibliotek, dess verksam-

heter och självbilder. 

2.1.1 En historisk tillbakablick 
De senaste 50 åren har samhällsförändringar som hör samman med det framväxande 

kunskapssamhället, såsom tilltagande behov av högre utbildning samt IKT-

utvecklingen, tvingat UH-biblioteken till omställningar. Högskolan expanderade kraftigt 

under 60-talet, mellan åren 1962 och 1969 dubblerades antalet studenter på högskolorna 

i Europa. Tidigare hade biblioteken varit fristående gentemot de högskolor som de ver-

kade inom, det vill säga högskolorna utövade inget direkt inflytande över dem. Men 

från högskolorna började man nu ställa krav på ökat samarbete från bibliotekens sida, 

studenterna uttryckte behov av bland annat arbetsplatser och ökad tillgänglighet. Hos 

biblioteken däremot fanns, enligt Lidman, en ovilja att rätta sig efter omvärlden och 

användarnas behov. Dessa påtryckningar på biblioteken ledde till att högskolorna fick 

inflytande över bibliotekens inriktning och verksamhet (Lidman 2008, s. 5-9). I Sverige 

resulterade 1977 års högskolereform i att högskolorna blev ekonomiskt ansvariga för de 

egna biblioteken (Gellerstam 2001, s. 33). Högskolereformen var också startskottet för 

utbyggnaden av den svenska högskolan. Vid denna tid var skillnaden mellan biblioteken 

vid universiteten och de mindre högskolorna stor. Universitetsbibliotekens roll var att 

tillgodose litteraturbehovet hos forskarna och högskolelärarna både vid det egna univer-

sitetet och vid högskolorna, men via fjärrlån i det senare fallet. De bristande resurserna 

för biblioteken vid de mindre högskolorna orsakade missnöje bland både lärare och stu-

denter (Gellerstam 2001, s. 14).  

 

Under 80-talet blev biblioteken mer användarorienterade, servicen gentemot användarna 

utökades och prioriterades. Studenterna var den i antal största användargruppen och 

hade andra behov än forskarna, de efterfrågade läsplatser, grupprum, tillgång till böcker 

och kopieringsmöjligheter. Hyllorna och samlingarna öppnades upp för användarna och 

verksamheten med användarutbildningar fick genomslag (Lidman 2008, s. 18-24). Vid 

de gamla lärosätena hade biblioteken framför allt fungerat som forskningsbibliotek, de 

styrdes av forskningens behov och studenterna fick anpassa sig efter det som erbjöds 

forskarna. Men där har verksamheten förändrats och anpassats mer efter studenterna. 

För biblioteken på de nyare högskolorna hade studenterna varit den främsta målgrup-

pen. I samband med att forskningen fick en mer framträdande roll vid dessa högskolor 

behövde biblioteken kunna tillgodose även forskarnas informationsbehov. (Gellerstam 

2001, s 26). På så sätt har biblioteken vid de äldre universiteten och de nyare högsko-

lorna kommit att närma sig varandra även om deras historia och traditioner kan skilja 

sig åt. 

 

När nya studentgrupper med icke-akademisk bakgrund sökte sig till högre utbildningar 

uppstod behov av att utveckla de pedagogiska metoderna (Gellerstam 2001, s. 13).  Där 

fick biblioteken en möjlighet att utveckla användarutbildningen. Användarundervis-
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ningen under 70- och 80-talen förändrades från att bestå av instruktioner och vägled-

ningar till att bli mer interaktiva och problemorienterade (Lidman 2008, s. 18-24). Detta 

hör ihop med utvecklingen inom IKT. Nya möjligheter att söka information var resulta-

tet av de datorbaserade utlånings- och söksystem som började ta form under 70-talet 

(Lidman 2008, s. 8-9). På grund av den digitala utvecklingen var det många som, vid 

slutet av 80-talet, menade att vi stod på tröskeln till det papperslösa samhället. För UH-

biblioteken trodde man att det skulle innebära att all information inklusive de gamla 

samlingarna, inom några år, skulle bli tillgängliga digitalt. Enligt dessa framtidsvisioner 

skulle de fysiska högskolebiblioteken så småningom upphöra. Denna föreställning har, 

enligt Gellerstam, resulterat i en obeslutsamhet angående bibliotekens roll inom högsko-

lan (Gellerstam 2001, s 27).  

 

Utbyggnaden av högskolan fortsatte under 90-talet. 1995 fick högskolan stora bespa-

ringskrav – trots det ökade antalet studieplatser. Konkurrensen om studenter och forsk-

ningsmedel ökade mellan högskolorna (Gellerstam 2001, s. 5). Studenttillströmningen 

samt förändringar av bibliotekens verksamheter skapade nya behov som de gamla bibli-

oteksbyggnaderna inte kunde uppfylla. De nya biblioteksbyggnaderna skulle möta be-

hoven av arbetsplatser för studenter och tillgängliga samlingar. Under 90-talet skedde 

renoveringar, om- och nybyggnationer av UH-bibliotek. Till följd av konflikten mellan 

bibliotekets symboliska roll och användarnas behov har en del av de nya biblioteken 

trots allt inte blivit så användarvänliga som man hade hoppats. Uppvisandet av storslag-

na miljöer ska samsas med studenternas behov av arbetslokaler, Lidman menar att 

”symbolism prevails over content” (Lidman 2008, s. 44-47. För citatet se s. 47). Detta är 

ännu ett exempel på osäkerheten och rådvillheten angående UH-bibliotekens funktion i 

relation till högskolan och samhället.  

2.1.2 Nuläget 
UH-biblioteken har dubbla lojaliteter genom tillhörigheten till den egna högskolan, mo-

derorganisationen samt genom samverkan med andra bibliotek. Deras funktioner fast-

ställs nationellt av Biblioteks- och högskolelagen samt lokalt av den egna högskolan 

(Nelke 2009, s. 23). På nationell nivå är det Avdelningen för nationell samverkan (tidi-

gare BIBSAM) som är central samordnare för olika verksamheter inom högskolebiblio-

teken som till exempel fjärrlån, upphandling av databaser och elektroniska tidskrifter. 

Inom högskolemyndigheterna finns ingen nationell samordning av högskolebiblioteken 

trots att det från UH-biblioteken finns önskemål om detta. (Gellerstam 2001, s. 9-19). 

Kontakten mellan högskolorna och deras bibliotek är generellt sett svag. Biblioteken har 

dålig inblick i högskolans verksamheter. Samtidigt tycks högskolornas uppfattningar 

om bibliotekens verksamhet vara föråldrade: biblioteket utgör framför allt boksamling 

och arbetsplats för studenter. Detta medför att biblioteken har svårt att få stöd inom 

högskolan för nya uppgifter som till exempel undervisning. (Gellerstam 2001, s. 28-34).  

 

Samtidigt som UH-biblioteken driver förändringar av de egna verksamheterna så är de 

beroende av stöd från aktörer i omvärlden. I deras omvärld är det några faktorer som 

kan vara avgörande för framtiden: relationen till högskolan, finansieringsformer för 

högskolan samt IKT-utvecklingen. Många bibliotek utökar samarbetet med avdelningar 

inom högskolan. Ökad samverkan med och integrering i moderorganisationen sker 

kring den pedagogiska verksamheten, bibliometri och elektronisk publicering. Detta 

möjliggör för biblioteken att öka sin synlighet gentemot användare, institutioner och 
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högskolans ledning. (Nelke 2009, s. 5-7). Samtidigt medför IKT behov av centralise-

ring, det behövs stabila centrala funktioner för att upprätthålla systemet men också 

många parter som sköter det löpande arbetet. Detta är en grund för ökad centralisering 

genom utvidgat samarbete mellan bibliotek (Lidman 2008, s.102-103). Eftersom den 

digitala utvecklingen möjliggör för användaren att få tillgång till biblioteket online kan 

bibliotekens synlighet gentemot högskolan komma att minska (Nelke 2009, s. 7) Nya 

former för styrning och finansiering av högskolorna kommer sannolikt att genomföras 

som resultat av Autonomiutredningen
3
. Detta kan även påverka högskolornas ekono-

miska stöd till sina bibliotek (Nelke 2009, s. 5-7). Det tycks finnas två parallella tenden-

ser: integrering och centralisering. Även om dessa strategier återfinns inom olika delar 

av verksamheten är det tänkbart att de kan komma att motverka varandra. 

 

2.1.3 Den pedagogiska verksamheten 
Behovet av pedagogisk kompetens bland bibliotekarier har, enligt Nelke ökat de senaste 

20 åren (Nelke 2009, s. 28). Begreppet informationskompetens etablerades i slutet av 

80-talet, vilket kan ses som ett tecken på att det pedagogiska arbetet inom UH-

biblioteken tog fart då. Detta berodde på de nya behov som uppstått på grund av fortsatt 

växande studentgrupper och tilltagande informationsresurser. Som Lidman beskriver det 

tog bibliotekarierna vid denna tid steget in i universitetens kärnverksamhet, undervis-

ningen, samtidigt som bibliotekets förvärvsverksamhet fick stå tillbaka. Universiteten 

har sedan dess anammat tanken om informationskompetens och fört in den i utbild-

ningsmålen. Trots detta finns frågan kvar om vem som ska betala för bibliotekens un-

dervisning i informationskompetens (Lidman 2008, s. 97-99).  

 

Även om högskolorna har erkänt informationskompetensens betydelse tycks processen 

att skapa samverkan med lärarna i denna fråga gå trögt. Det kan bero på att högskolorna 

inte ser biblioteket som en del av utbildningsverksamheten och att de därmed inte har 

något utbildningsansvar, vilket var fallet för de högskolor som ingick i en studie av 

Schmidt och Åkerberg. De menar att en förklaring till det kan vara att målgruppen för 

bibliotekens undervisning, studenterna, och beställaren av högskolebibliotekens tjänster, 

moderorganisationen, inte är en och samma och inte heller har samma behov (Schmidt 

& Åkerberg 2000, s. 82). Det har länge varit biblioteken själva som har varit pådrivande 

i arbetet med ökad informationskompetens. Den pedagogiska verksamheten ger möjlig-

heter att integrera biblioteket i högskolan. Genom samverkan kan biblioteket komma 

bort från rollen som serviceinrättning och istället skapa dialog kring hur målen för hög-

skolans verksamhet ska uppnås. Det gäller att alla parter är involverade och tillsammans 

för arbetet framåt. En SUHF-rapport
4
 formulerar det som: ”I det tvärvetenskapliga mö-

tet mellan de akademiska lärarna och de numera akademiskt utbildade bibliotekarierna 

kan högskolelagens nya mål uppfyllas.” Man kan fråga sig om de unga som har vuxit 

upp med datorer, den så kallade nätgenerationen, kommer att ha några behov av under-

                                                 
3
 I Autonomiutredningens betänkande ”Självständiga lärosäten” (publicerad 20081208) föreslås att 

högskolorna ska bli stiftelser istället för myndigheter, vilket innebär att den statliga styrningen kommer 

att minimeras. Finansieringen kommer att vara statlig även om den kommer att baseras på avtal mellan 

stat och lärosäte, i förhandlingen om avtalet är det upp till den enskilda högskolan att profilera sig 

(Samuelsson 2008). 
4
 SUHF är Sveriges universitets- och högskoleförbund. De har flera arbetsgrupper däribland Forum för 

Bibliotekschefer (http://www.suhf.se). 
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visning i informationskompetens eller om de redan är informationskompetenta. Men det 

tycks inte finnas något direkt samband mellan datorvana och informationskompetens. 

Så utbildning i informationskompetens kommer även i fortsättningen att behövas (Nelke 

2009, s. 42-44).  

2.1.4 Bibliotekariers expertis  
Undervisningen har blivit en viktig del av bibliotekens verksamhet. På samma sätt är 

den pedagogiska kompetensen numera en central del av bibliotekariernas yrkesroll. En-

ligt Olof Sundin tar den sin utgångspunkt i de redskap som IKT erbjuder samt bibliote-

kariernas önskan om att förmedla sin pedagogiska expertis. Användarundervisningen 

har ofta informationssökningen i fokus, vilka källor som finns, hur man söker i och 

källgranskar dem. Frågan är huruvida det är möjligt att undervisa om informationssök-

ning utan att relatera den till informationens innehåll. Detta har att göra med hur man 

definierar informationskompetens, om man ser informationssökning som universell och 

kontextoberoende eller om den sätts i samband den praktik informationen förmedlas 

inom. I det senare fallet handlar det om uppfattningen att information inte har något 

värde i sig utan får mening i förhållande till ett socialt sammanhang (Sundin 2005, s. 

109-114) 

 

För bibliotekens pedagogiska verksamhet behövs samverkan mellan bibliotek och insti-

tutioner och bibliotekarier och lärare. Som det framställdes här ovan finns det vissa di-

lemman i samarbetet mellan bibliotekarier och universitetslärare. Problem som kan upp-

stå när yrkesgrupper samarbetar kan, enligt Sundin, ha att göra med olika kunskapssyn. 

Vad som värderas som kunskap är olika beroende på sammanhang, dess värde skapas 

inom kunskapsområden, som yrkespraktiker. Ett sätt att värdera kunskap är att förlita 

sig på kognitiva auktoriteter, vilket kan vara institutioner, personer och texter vars in-

formation vi tror på är (Sundin 2003, s. 29-33).  

 

Med hjälp av professionsteori kan relationen mellan en yrkesgrupp och omvärlden för-

stås. Inom en profession skapas en kollektiv orientering där vissa principer ses som uni-

versella. Det finns gränser för vad man kan tala om, man har en gemensam meningsho-

risont. Gruppens identitet bekräftas genom en avgränsning gentemot omvärlden. Ett sätt 

att stänga ute de som inte är behöriga är att skilja ut dem utan utbildning. På så sätt kan 

en yrkesgrupp skaffa monopol på en viss kunskap. Inom en profession kan relationen 

till omvärlden komma till uttryck genom en upplevelse av ”vi mot dem” (Schreiber 

2006, s. 17-26). 

 

Genom att IKT har förenklat möjligheterna för var och en att söka information på web-

ben och i databaser blir det viktigare för bibliotekarierna att slå vakt om spridandet av 

informationskompetens. Bibliotekarierna visar, enligt Hedman, för användarna att de 

innehar expertis att visa vägen till kvalitativ information och förmedlar på samma gång 

betydelsen av sina kunskaper. Genom detta agerande vill bibliotekarierna framstå som 

auktoriteter på området. Men, som Patrick Wilson anser, för att uppfattas som en aukto-

ritet behövs erkännande från andra. I högskolemiljön ska bibliotekarier, som är genera-

lister, vägleda användare med expertkunskaper. Frågan är om bibliotekarierna där kan 

tillskrivas rollen som kognitiva auktoriteter. Hedman föreslår därför en möjlig föränd-

ring av bibliotekarierollen genom att bibliotekarierna utvecklar sin expertis inom infor-
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mationssökning och informationskompetens och samtidigt erkänner betydelsen av an-

vändarens ämneskunskaper (Hedman 2005, s. 5-7). 

 

Möjligheten att gå in i dialog med användarna kan, menar Schreiber, vara ett sätt att 

handskas med de förändringar bibliotekarieyrket har genomgått de senaste 50 åren. Ut-

vecklingen av biblioteken har gått hand i hand med den offentliga sektorns förändringar. 

Man kan, enligt Schreiber, se tre strategier för bibliotekarierna att hantera förändringar 

inom den offentliga sektorn. Den första strategin handlar om att man kämpar för att be-

hålla sitt monopol. En central värdegrund är medborgarnas fria tillgång till information. 

Bibliotekariens roll är att förmedla kunskap till användarna. Ekonomiska rationaliser-

ingar leder till den andra strategin som rör anpassning efter marknaden och vad använ-

darna vill ha. Bibliotekarierna har inte längre monopol och nya arbetsuppgifter som 

pedagog och systemadministratör uppstår. Den tredje strategin erbjuder ett val mellan 

kunskapsförmedling och efterfrågansmodellen. Ett dilemma här är om bibliotekarierna 

ska anta rollen som förmyndare eller låta användarna styra. Men genom dialog med 

användarna kan bibliotekarier förmedla sin expertis samtidigt som de är öppna för an-

vändarnas behov (Schreiber 2006, s. 15-16, 34-42).  

 

2.2 Tankar om bibliotekens framtid 

Här nedan presenteras några olika texter om framtidsföreställningar inom biblioteksfäl-

tet. Några av texterna innehåller prognoser och visioner för framtiden medan andra sna-

rare undersöker och problematiserar föreställningar om framtid. 

 

Lidman ger exempel på röster och tankar om forskningsbibliotekens framtid. Enligt 

Stockholms universitetsbibliotek behöver bibliotekarierna utveckla sin kompetens mot 

såväl teknik och elektronisk publicering som undervisning. I Oxford University Libra-

ry’s framtidsvision betonas vikten av ökad användarorientering. UH-biblioteken behö-

ver, sammanfattar Lidman, skapa närmare samarbeten med sina moderorganisationer, 

fortsätta att utöka samlingarna samt utveckla användarutbildningen. Många av visioner-

na visar en traditionell syn på bibliotek genom att de grundas på dagens verksamheter. 

En fråga som få tycks ställa, menar Lidman, är hur digitaliseringen kommer att inverka 

på användandet av det fysiska biblioteket. Många studenter kommer att fortsätta använ-

da biblioteket – online – medan behovet av det fysiska biblioteket och efterfrågan på 

arbetsplatser antagligen kommer att minska (Lidman 2008, s. 109-113). 

 

Enligt ett flertal av de bibliotekschefer som medverkade i Nelkes studie behöver biblio-

teken bli bättre på att föra ut sin verksamhet mot sina användare och högskolans led-

ning. Några exempel på hur det kan realiseras är ökad marknadsföring om informations-

resurser, förbättrade samarbeten med lärare så att de använder biblioteket mer i sin un-

dervisning, samt att förtydliga hur ökad informationskompetens bland studenter och 

lärare kan höja kvalitén på utbildningarna. Bibliotekets integrering i högskolans övriga 

verksamheter möjliggör dialog snarare än envägskommunikation. Att integrera bibliote-

ket i högskolan är också en bra marknadsföring (Nelke 2009, s. 25). När det gäller un-

dervisningen i informationskompetens finns det två tänkbara scenarion, antingen kom-

mer samarbetet med lärarna att få genomslag eller så tar lärarna över ansvaret för stu-

denternas informationskompetens. I det senare fallet ansvarar biblioteket för lärarnas 

utbildning i informationssökning (Nelke 2009, s. 50). 
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Framtiden för användarundervisningen har också undersökts i en delphistudie av Laura 

Saunders. En expertpanel fick ta ställning till framtidsscenarion för arbetet med infor-

mationskompetens på universitets- och högskolebibliotek om tio år. Dessa scenarion rör 

hur biblioteken kan tänkas arbeta med informationskompetens gentemot högskolan. 

Enligt det första scenariot förändras inte verksamheten, det råder status quo. I det andra 

scenariot tar fakulteterna över undervisningen i informationskompetens. Det tredje sce-

nariot handlar om samarbete mellan bibliotekarier och lärare. Enligt de flesta i panelen 

var det tredje scenariot mest sannolikt, de menade att samarbetet mellan bibliotek och 

fakulteter skulle fördjupas. Ett hinder för detta scenario var fakulteternas inställningar 

till biblioteket. Några motiveringar till detta gällde lärarnas bristande tillit till bibliote-

kariernas pedagogiska kompetens och att fakulteterna ville behålla sin självständighet. 

Om bibliotekarierna ska delta i fakulteternas undervisning måste de fördjupa sina peda-

gogiska och teoretiska kunskaper (Saunders 2009, s. 103-109).  

 

Framtidsbilder i svenska bibliotekstidskrifter har undersökts av Liljekrantz Yaiche och 

Odenbring. Två motsatta förhållningssätt till folkbibliotekens framtid framträdde i Lil-

jekrantz Yaiches studie: anpassaren och förvaltaren. Anpassaren vill utveckla folkbib-

lioteken i linje med samhällsutvecklingen. Bibliotekens anpassning till rådande trender 

är en fråga om överlevnad. Det handlar om att finna nya former för verksamheten i takt 

med att omvärldens behov förändras. Förvaltaren däremot vill bevara den traditionella 

biblioteksverksamheten där tanken om bibliotekens roll för demokratin är grundläggan-

de. Förändringar i samhället, som IKT-utvecklingen ses som ett hot mot bibliotekens 

verksamhet. Av författarna till de artiklar som ingår i studien står flertalet som uttrycker 

kreativa tankar om framtidens folkbibliotek utanför biblioteksverksamheten. Men över-

lag saknas alternativa visioner som ger detaljerade beskrivningar av morgondagens bib-

lioteksverksamhet. En av Liljekrantz Yaiches slutsatser rör svårigheten att ha nyskapan-

de idéer om en verksamhet som man själv ingår i och identifierar sig med. Processen för 

meningsskapande kan förklara detta då individer använder tidigare kunskaper för att 

tolka nya skeenden, som på så sätt kan vara begränsande för nytänkande (Liljekrantz 

Yaiche 2004, s. 46-47).  Ämnet för Odenbrings uppsats utgörs av bibliotekets och bibli-

otekariens framtida roller. En central föreställning i de undersökta artiklarna handlar om 

bibliotekens anpassning. Biblioteken måste förändras i takt med samhällsutvecklingen 

annars kommer de att förlora betydelse. Bibliotekariens roll är att vara lyhörd och an-

passningsbar genom att låta användarna och marknaden få ökat inflytande. Den generel-

la bilden av bibliotekarien är någon utan auktoritet och kompetens att forma verksamhe-

ten. Det saknas, enligt Odenbring, kritik mot tankarna om anpassning och användarfo-

kusering (Odenbring 2008, s. 46-47).  

 

Resonemang liknande de hos Liljekrantz Yaiche och Odenbring återkommer hos Sapp. 

Begreppen ”cautionary” (försiktig) och ”visionary” (visionär) kan, enligt Sapp, fungera 

som ytterligheter för att kategorisera framtidsbilder i olika typer av texter. För att illu-

strera dessa begrepp ger Sapp exempel på, ibland motstridiga, föreställningar om fram-

tiden. Inom det ”cautionary” perspektivet finns uppfattningar om att biblioteken, på 

grund av den elektroniska informationen, kommer få minskad betydelse och att biblio-

tekarieyrket är på väg att dö ut. Det andra perspektivet, ”visionary”, handlar om att bib-

lioteken kommer att tillgodose alla informationsbehov och biblioteken kommer att 

blomstra och att deras kompetens kommer att värderas högt (Sapp 2002, s. vi-vii).  
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2.3 Sammanfattande kommentarer 

I avsnittet ovan har läsaren delgivits en bred bild av UH-bibliotekens kontext. De senas-

te 50 åren har biblioteken gått från att vara autonoma enheter inom högskolan till att 

underordnas och bli en del av moderorganisationen. Verksamheten har blivit mer ut-

åtriktad och användartillvänd. De senaste åren har två parallella utvecklingslinjer fram-

trätt: ökad centralisering inom och mellan bibliotek och integrering i förhållande till 

moderorganisationen. IKT har medfört förändringar av bibliotekariernas yrkesroll och 

expertis, vilket den pedagogiska kompetensen är ett exempel på. Vad gäller synen på 

bibliotekens framtid kan man tala om två förhållningssätt: att värna om de traditionella 

biblioteksverksamheterna eller att anpassa sig efter samhällsförändringar. 

  

En hel del utrymme gavs åt de senaste 40 årens förändringar, vilket kan tyckas märkligt 

då uppsatsens ämne är framtiden. Men för att förstå grunden till de problem som präglar 

verksamheten på dagens och morgondagens UH-bibliotek kan sannolikt gårdagens hän-

delser vara klargörande.  
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3. ATT SE PÅ FRAMTIDER  

I föregående kapitel gavs en inblick i framtidsföreställningar inom biblioteksområdet. 

De flesta texterna utgick ifrån ett rätt så handgripligt förhållningssätt till framtid. För att 

fördjupa bilden presenteras här teorier om sociala aspekter på framtid. 

 

Att skapa framtid är något vi gör, ofta oreflekterat, i vår vardag. Framtider produceras 

kontinuerligt i alla sociala sammanhang av individer, grupper och institutioner. Det sker 

genom olika typer av handlingar såsom att planera, samtala och skriva om framtiden 

(Adam 2006, s. 1). För att skapa framtid använder vi oss av kunskaper och erfarenheter 

från dåtid och nutid. På så sätt kan våra föreställningar om framtiden och det förflutna 

påverka och begränsa händelser i nuet och framtiden (Wallman 1992, s. 1-2). Framtids-

bilderna som sådana kan fylla olika syften, vilket följande påståenden
5
 illustrerar 

(Wallman 1992, s. 16): 

 

1) Framtiden kan användas för att legitimera handlingar i nutid – en framåtblickan-

de version av “mythical charter” (ungefär: en samling myter om en indi-

vid/grupp). 

2) Framtidsscenarion används för att klarlägga nutiden och/eller att kritisera den på 

ett distanserat och därigenom politiskt (och emotionellt?) säkert sätt. 

3) Att tro på framtiden stödjer uppfattningen om självet och dess överlevnad.  

4) Förändringar av dessa uppfattningar, hur de än uppstår, kan radikalt förändra 

sättet på vilket individer och grupper relaterar till varandra, till naturen och kul-

turen.      

 

I dagens västerländska kultur är uppfattningen om den linjära och rörliga tiden domine-

rande. Föreställningen om linjär tid är nära sammanlänkad med utveckling och fram-

steg. Parallellt med den linjära tiden finns en cyklisk tidsuppfattning, som återfinns i 

alla kulturer – globalt och historiskt. Den cykliska tiden används för att beskriva sådant 

som återkommer regelbundet som dag och natt eller årstiderna (Comrie 1985, s. 4-5). 

Ritualer och sociala samspel hänger också ihop med den cykliska tiden medan linjär tid 

och produktiva aktiviteter associeras till varandra (Bloch 1977, s. 284-285).  

 

Man kan, enligt Wallman, tala om parallella tidsaxlar. Ett exempel på det är de person-

liga tidsaxlarna där olika personer, beroende på ålder, kan ha olika positioner på tidsax-

eln. För ett barn med en kort historia och ett långt liv framför sig kan nuet placeras till 

vänster på tidsaxeln. För en gammal människa är positionen den omvända. Hur man ser 

på den personliga tidsaxeln beror på betraktaren, det är inte säkert att tidsaxelns ”ego” 

har samma inställning till tiden som en utomstående (Wallman 1992, s. 12). 

 

Uppfattningarna om cyklisk och linjär tid frammanar vedertagna bilder som cy-

keln/kretsloppet och tidsaxeln vilket gör att de kan upplevas som påtagliga, de är centra-

la för hur vi förstår tid. Som Adam och Groves skriver är det ändå abstrakt att förhålla 

sig till tid; tiden som företeelse är ogripbar och osynlig. Det är svårt att i nuet föreställa 

sig framtiden. Samtidigt är konsekvenserna av tidigare handlingar reella i nuet. Genom 

konkreta tecken som grånande hår och barn som växer upp kan man ändå uppleva tidens 

                                                 
5
 Min översättning. 
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gång. Det är svårt att veta hur framtiden kommer att se ut och vad våra handlingar 

kommer att resultera i (Adam & Groves 2007, s. xiii-xv). Historiskt och globalt skiftar 

förhållningssätten till framtid. Tron på ödet i traditionella samhällen gör att framtiden 

blir förutbestämd. Även om man har kunskap om framtiden är det inte möjligt att på-

verka den. I det moderna samhället är det istället vetenskapen som utifrån kunskap om 

historien bygger sina profetior om framtiden (Adam & Groves 2007, s. 5-6).  

 

När livet organiseras efter naturens rytmer och cykler ökar möjligheterna att förutsäga 

framtiden. Våra vanor, normer, traditioner, lagar och regler åstadkommer säkerhet och 

förutsägbarhet för social samvaro. Sociala institutioner och praktiker, som exempelvis 

bibliotek, reproducerar dessa strukturer och fungerar som ankare i den sociala tillvaron. 

Kapitalismen medför en helt annan syn på framtiden, att den är en handelsvara. Att ge-

nom räntor och krediter tjäna pengar på framtiden är en av kapitalismens förutsättning-

ar. När framtiden blir till en vara töms den på sitt innehåll och sammanhang (Adam & 

Groves 2007, s. 7-10). Det finns, enligt Bertrand de Jouvenel samband mellan sam-

hällsutveckling och kunskap om framtiden. Möjligheten att förutse framtiden har att 

göra med hur snabbt samhället förändras. I ett samhälle där utvecklingen går snabbt är 

risken hög att kunskaperna kommer att förlora i värde med tidens gång. Föreställningen 

om en tom framtid är ett villkor för utvecklingen inom industriella kapitalistiska sam-

hällen (Adam & Groves 2007, s.1-2). 

 

Föreställningar om framtiden kan i västerländsk kultur förstås i förhållande till synen på 

utveckling och framsteg. Idén om framåtskridande bygger på idén om linjär tid där ut-

vecklingen ständigt går framåt, uppåt (Wallman 1992, s. 8-10). Den tidigare optimismen 

inför framtiden har emellertid påverkats av den tekniska utvecklingens negativa konse-

kvenser. Vår kultur befinner sig, enligt Wallman, i en ”post-progress”-era vilket innebär 

osäkerhet och pessimism inför framtiden. Utvecklingstanken medförde en tro på möj-

ligheten att påverka morgondagen. Men känslan av att inte ha kontroll över framtiden 

gäller inte alla dess aspekter. Vi upplever att vi kan påverka vissa framtider, medan 

andra ligger utom vår kontroll. Exempel på detta är hur man ser på å ena sidan globala 

frågor som miljöproblem och å andra sidan privata frågor som den egna familjen i ett 

framtidsperspektiv. Om en framtid upplevs som möjlig att påverka eller ej beror på hur 

den förstås och vår relation till den. (Wallman 1992, s. 8-10). Presentationen av olika 

sätt att se på (fram)tid visar att det finns föreställningar som existerar parallellt. Den 

cykliska tidsuppfattningen leder till en känd framtid, medan framåtskridandet resulterar 

i en framtid inom eller utom vår kontroll. 

    

Wallmans beskrivning av hur vår syn på framtiden formas av tanken om framsteget kan 

relateras till Sapps begrepp ”cautionary” och ”visionary”
6
. Enligt Wallman befinner vi 

oss i en ”post-progress”-era, även om jag förmodar att tron på framsteget ändå domine-

rar i många sammanhang. Huruvida man ser med optimism eller pessimism på utveck-

lingen inom ett område, exempelvis bibliotek, kan ha effekt på upplevelsen av att kunna 

påverka på framtiden. Det kan finnas ett samband mellan känslan av kontroll över fram-

tiden och huruvida man förhåller sig ”cautionary” eller ”visionary” till framtiden. 

 

                                                 
6
 Se i slutet av kapitel 2. 
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4. NARRATIV TEORI OCH METOD 

Här ges en introduktion till några aspekter av narrativ teori vilka fungerar som övergri-

pande teoretiska utgångspunkter för uppsatsarbetet och därefter metod för materialin-

samling och analys. 

4.1 Teoretiska utgångspunkter 

4.1.1 Berättande – en social institution 
Lars-Christer Hydén redogör för några grundläggande premisser inom det breda fält 

som det narrativa perspektivet utgör. Berättelser
7
 finns överallt, man kan kalla berättan-

det en social institution. Det innebär att det är en central del av de sociala och kulturella 

sammanhang som människor ingår i. Förutsättningarna för dessa kontexter formar be-

rättelsernas framställning och uttryck. Dessa antaganden medför en syn på människor 

som ”narrativa varelser” snarare än rationella aktörer (Hydén 2007, s. 4-5). 

 

Genom att studera narrativer kan man få syn på hur människor uppfattar sin omvärld, 

hur de skapar mening. Lieblich et al menar att: ”Vi känner eller upptäcker oss själva, 

och visar oss för andra, genom de historier vi berättar.” Den narrativa teorin bygger på 

antagandet att människor begripliggör sina erfarenheter, föreställningar och upplevelser 

genom berättelser, narrativa handlingar (Lieblich et al i Robertson 2005, s. 220-225).  

Människors tolkningar av sina erfarenheter är centrala i narrativ teori. Man ser männi-

skan som ett handlande subjekt. Genom att undersöka narrativ kan man få kunskap om 

socialt handlande och människors subjektiva upplevelser (Johansson 2005, s. 27). För-

mågan att berätta kan jämställas med det analytiska tänkandet, de är två viktiga delar av 

det mänskliga medvetandet (Johansson 2005, s. 52). 

 

Man kan tala om två kunskapsformer: den narrativa och den logisk-vetenskapliga 

(Czarniawska 2004, s. 7). Berättandet – i såväl skriftlig som muntlig form – är ett sätt 

att förmedla subjektiva kunskaper, det söker inte objektiva sanningar om verkligheten. I 

det moderna samhället har de vetenskapliga kunskaperna uppfattats som överordnade 

berättelser. Den moderna vetenskapen har gått ut på att söka sanna, objektiva lärdomar 

om verkligheten (Johansson 2005, s. 41). Samtidigt som narrativ inte erkänns som kun-

skapsform används berättelser för att förmedla forskningens värde. Detta bidrar till att 

vetenskaplig kunskap och dess legitimitet inte ifrågasätts (Czarniawska 2004, s. 7). Som 

Johansson tar upp har berättelser börjat accepteras som en form av kunskap. Genom att 

erkänna även den vetenskapliga kunskapens narrativa drag luckras gränserna mellan 

fiktion och vetenskap upp (Johansson 2005, s. 41). 

 

Narrativa studier handlar, enligt Czarniawska, om att studera hur berättelser skapas, 

samla in berättelser genom exempelvis intervjuer, undersöka hur berättelserna utformas 

och därefter att dekonstruera dem. Därefter skapar forskaren egna narrativ och relaterar 

dem till andra berättelser (Czarniawska 2004, s. 14-15).  

                                                 
7
 I denna text kommer narrativ och berättelse att användas synonymt. 
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4.1.2 Konkreta eller abstrakta berättelser  
Vid intervjuer uppstår ofta problem att formulera frågor som leder till berättelser om 

konkreta situationer istället för allmänna beskrivningar av verksamheter. Czarniawska 

illustrerar detta dilemma med ett exempel från sin egen forskning. Vid ett intervjutillfäl-

le tillfrågades intervjudeltagaren om sina arbetsuppgifter (BC = Barbara Czarniawska, I 

= intervjudeltagare):  

 
BC: What do you see as the main task in your work? 

I: My task is to fill the role of a group leader in the next-to-largest political party and lead 

the opposition.  
(Czarniawska 2004, s. 52) 

 

Här hade Czarniawska väntat sig ett svar som handlade om vilka arbetsuppgifter inter-

vjudeltagaren har. Efter ett antal följdfrågor tillfrågades denna om hur den föregående 

arbetsdagen sett ut. Det resulterade i en detaljerad kronologisk beskrivning av vad som 

hänt på arbetet, vilket gav den typ av narrativ Czarniawska var ute efter. Denna situation 

åskådliggör att intervjuare och intervjuperson kan ha skilda intressen. Intervjuaren ville 

rekonstruera praktikens logik genom att få intervjupersonen att berätta om sina arbets-

uppgifter. Intervjupersonen däremot ville framställa sig själv i god dager genom att be-

skriva sina arbetsuppgifter i abstrakta termer. Ett agerande som är ett exempel på hur 

personer inom en organisation kan visa upp sig inför besökare, man sätter på sig en 

”elegant outfit”. En sådan representativ kostym kommer till uttryck genom abstrakta, 

rationella och formella berättelser av verksamheten men inte när man utgår ifrån kon-

kreta händelser (Czarniawska 2004, s. 52-53). Det finns, enligt mig, formmässiga likhe-

ter mellan de representativa berättelserna och vetenskaplig kunskap. Som framkom i 

avsnittet ovan om narrativ och vetenskaplig kunskap värderas subjektiv kunskap i form 

av narrativ i allmänhet lågt. De konkreta redogörelserna upplevs antagligen som subjek-

tiva vilket är kan vara en anledning till att medlemmar i organisationer hellre delar med 

sig av formella berättelser för utomstående. 

4.1.3 Meningsskapande 
Att skapa mening innebär att ”människor konstruerar sina världar”, som Czarniawska 

formulerar det. Det syftar på att människors olika kunskaps- och verklighetsuppfatt-

ningar påverkar deras förståelse av omvärlden (Czarniawska 2005, s. 14-15). Nya erfa-

renheter relateras till tidigare kunskap vilken fungerar som referensram, på så sätt ska-

pas mening. Referensramarna är berättelser i vår omgivning, som används för att tolka 

och förstå nya upplevelser (Czarniawska 2005, s. 53). 

 

Karl Weick, organisationsteoretiker, har skrivit om meningsskapande inom organisatio-

ner. Hans teorier förklarar de sammanhang som berättelser skapas inom. Meningsska-

pande är en pågående och identitetsskapandet process som sker tillsammans med andra, 

ofta under samtal. För att skapa mening använder man lärdomar om det förflutna, när 

något händer använder man sina kunskaper om tidigare händelser för att tolka situatio-

nen. Man relaterar händelser och upplevelser till varandra ”to weave patterns of mea-

ning” (Weick i Choo 2006, s. 78-80). 

 

Processen för meningsskapande illustreras genom Weicks formulering: ”How can I 

know what I think until I see what I say?” Citatet belyser att meningsskapandet är en 

social och språklig process där vi tillsammans försöker förstå omvärlden och oss själva 
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genom att samtala och handla (Weick i Choo 2006, s 83-84). Jag tycker att det ger en 

bra bild av meningsskapande som en språklig aktivitet vilken sker mer eller mindre ore-

flekterat. Att säga, inse/upptäcka och tänka är handlingar som sker om vartannat under 

till exempel en samtalssituation och det är inte möjligt att fastställa var meningsskapan-

det börjar och slutar. 

  

4.1.4 Definition av narrativ  
För att avgöra vad som är ett narrativ kan man använda en bred definition där varje ut-

tryck utgör ett narrativ, såsom tal, text, gester eller bilder (Czarniawska 2004, s. 1). Den 

betydligt snävare avgränsning som kommer att användas här rör berättelser som är ord-

nade med hjälp av en intrig. För att en serie händelser ska bli till en berättelse måste det 

ske en förändring från ett tillstånd till ett annat. Två händelser: ”babyn skrek; mamman 

tog upp den” blir en berättelse när ”babyn slutade gråta” tillfogas (Czarniawska 2004, s. 

19)
8
. Intrigen består av de händelser som ingår i en berättelse, men också av berättelsens 

struktur. Den fungerar som en organiserande princip som ger berättelsen ett samman-

hang. I en livsberättelse kan intrigen skapa en illusion om att livet är en sammanhäng-

ande helhet. För att ge mening åt händelser söker vi förklaringar som beskriver orsaker 

och samband (Johansson 2005, s. 333-336). Intrigen är alltså något man använder för att 

sätta händelser i ett sammanhang och relatera dem till varandra. Czarniawska menar att 

händelser kan tolkas och ordnas utifrån olika intriger, det finns en ”openness to compe-

ting interpretations”. Det innebär att samma händelser kan resultera i olika narrativ be-

roende på vilka intriger som används (Czarniawska 2004, s. 7). En intrig uttrycks ge-

nom tillstånd av balans/obalans som följs av händelser vilka återställer balansen. Det 

sker en utveckling så att balanstillstånden inte är identiska även om de kan likna var-

andra, men de kan också vara motsatta (Czarniawska 2004, s. 19). 

 

4.2 Metod 

Här nedan presenteras tillvägagångssätt för materialinsamling och analys. Metoddiskus-

sioner vävs samman med presentationer av det praktiska genomförandet. 

4.2.1 Val av metod 
Syftet med studien är att undersöka föreställningar om framtiden inom universitets- och 

högskolebibliotekens pedagogiska verksamhet. Föreställningar om framtiden består 

vanligtvis av språkliga uttryck som kommuniceras inom eller mellan individer, muntligt 

eller skriftligt. Tänkbara metoder för att samla in material är att välja ut texter, exem-

pelvis bibliotekens egna strategiska dokument eller också att göra intervjuer. Vid inter-

vjuer är det möjligt för intervjuaren att vara med och skapa empirin genom att, utifrån 

valt problem, formulera frågor och samtala om dessa med intervjupersonerna. Vid ana-

lys av befintliga texter begränsas urvalet så att säga till det material som finns. Utifrån 

problemområdet, att ta del av uppfattningar om framtiden för UH-bibliotekens pedago-

giska verksamhet, var intervjuer den mest passande metoden.  

 

I studien har tre bibliotekarier på ett universitetsbibliotek intervjuats om sina bilder av 

framtiden för bibliotekets pedagogiska verksamhet. Därmed har beskrivningar av verk-

                                                 
8
 Czarniawska gör en skillnad mellan ”narrative” (narrativ) som saknar intrig och ”story” (historia) som 

har en intrig. Här kommer ingen åtskillnad göras mellan dessa två begrepp utan berättelse/narrativ 

användas utifrån definitionen av ”story”. 
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samheten erhållits från individer med erfarenhet av densamma. De har intervjuats indi-

viduellt, vid ett tillfälle om sina tankar om arbetet med den pedagogiska verksamheten 

på sin arbetsplats i nuet och framtiden. 

 

4.2.2 Urval  
För att hitta personer till själva undersökningen kontaktades biblioteken på tre högsko-

lor. Av praktiska skäl (närheten till min hemort) utsågs två nyare högskolor och ett uni-

versitet i och omkring Mälardalen. Kontakt togs via e-post med någon eller några chefer 

vid de olika biblioteken, då en förhoppning var att de skulle fungera som grindvakter. 

De uppmanades att föreslå intervjupersoner utifrån följande urvalskriterier: bibliotekari-

er som arbetar med pedagogisk verksamhet riktad mot studenter och som exempelvis 

arbetar med kurser i informationssökning, kontaktbibliotekarieverksamhet, utformandet 

av webbguider på nätet. Därefter skickades brev via e-post till tänkbara intervjupersoner 

där syftet med intervjuerna och uppsatsen presenterades. Relativt snabb respons kom 

från tre bibliotekarier på Linköpings universitetsbibliotek som alla är kontaktbiblioteka-

rier. Dessa valdes ut då de stämmer in på urvalskriterierna. En bibliotekarie på ett av de 

andra biblioteken valdes ut för en pilotintervju. När valet av intervjupersoner gjordes 

var syftet med studien att undersöka deras berättelser i förhållande till den kontext som 

den omgivande organisationen, biblioteket, utgör. Av denna anledning valdes intervju-

personer från en och samma organisation.  

 

Med tanke på den narrativa metoden valdes endast tre intervjupersoner, vilket kan anses 

vara få för en magisteruppsats där standard är fem till sex informanter för intervjustudi-

er. Detta val grundas på omfattningarna hos tidigare narrativa studier vilka gjorts inom 

ramen för magisteruppsatser inom Biblioteks- och informationsvetenskap
9
. Dessutom är 

den narrativa analysmodell som valts för denna uppsats rätt så djupgående så med fler 

intervjuer skulle materialet bli allt för omfattande. 

 

En närmare presentation av Linköpings universitetsbibliotek och kontaktbibliotekarie-

verksamheten ges i början av kapitel 5, Resultat och analys. Detta görs av hänsyn till 

textens logiska struktur, trots att det inte hör till uppsatsens form att presentera ny litte-

ratur i samma kapitel som resultat och analys. 

4.2.3 Intervjuer 
Forskaren skapar materialet tillsammans med informanterna, narrativen är ”vad vi gör 

med vårt forskningsmaterial och vad informanterna gör med oss”. Vid intervjuer som 

ska analyseras med hjälp av narrativ analys är det viktigt att ställa öppna frågor som ger 

informanten frihet att formulera sina svar och att även ta upp andra ämnen. Att spela in 

och transkribera intervjuerna är nödvändigt. Genom de beslut som tas under intervjuer-

na, vad man lyssnar till och säger, och hur man utformar transkriberingen skapar forska-

ren narrativ (Riessman i Robertson 2005, s. 233-235). Lieblich et al menar att förståel-

se- och förklarandeprocesser pågår under skapandet av narrativen (Lieblich et al i Ro-

bertsson 2005, s. 255).  

 

                                                 
9
 Se Biblioteksanvändning & Läsning: Tre användares levnadsberättelser av Hanna Dehlin (2008) och 

"Det är så himla viktigt kring yrkesidentitet" : En narrativ studie av berättelser om folkbibliotekarien av 

Annette Sjöberg och Annika Toft (2007). 
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Johansson beskriver tre olika förhållningssätt till intervjuer: informationsutvinningsmo-

dellen, delad förståelse-modellen och diskursmodellen, varav de två senare stämmer 

överens med mina utgångspunkter. Enligt delad förståelse-modellen söker forskaren att 

uppnå dialog, förståelse, jämlikhet och förtroende. Intervjuaren bör ha ett öppet sinne 

och inte låta sina förutfattade meningar påverka. Intervjun är resultatet av ett samspel 

mellan deltagarna enligt diskursmodellen. Till skillnad från delad förståelse-modellen 

försöker inte intervjuaren att bortse från sin förförståelse. De förutsättningar som påver-

kar intervjun bör synliggöras, som hur parterna upplever situationen och vilka maktför-

hållanden som råder (Johansson 2005, s. 249-251). 

 

De metoder som har valts för intervjuerna stämmer in på både delad förståelse- och 

diskursmodellen. Ett sätt att söka förståelse under intervjuer är att ställa följdfrågor av 

typen ”menar du att…”. Steinar Kvale anser att intervjuaren kan klargöra betydelsen i 

det intervjupersonen säger genom att ställa sådana frågor (Kvale 1997, s. 125). Därige-

nom har mina tolkningar delgivits deltagarna. Samtidigt har en strävan varit att låta in-

tervjupersonerna föra samtalet framåt och inte delge dem mina analyser. Diskursmodel-

len har tillämpats genom ett reflexivt förhållningssätt där en central fråga är hur mina 

förkunskaper och utgångspunkter har påverkat intervjuerna.  

 

Arbetet med intervjuerna inleddes med en pilotintervju med en bibliotekarie som arbetar 

med användarundervisning på ett högskolebibliotek i Mälardalen. Då gavs möjlighet att 

pröva frågorna och hur jag hanterade samspelet under intervjun. Efter pilotintervjun 

utvärderades samspelet under intervjun, hur frågorna togs emot, informantens svar samt 

det praktiska genomförandet. Därefter förändrades upplägget av intervjun och frågorna 

formulerades om. En av erfarenheterna från pilotintervjun var att det kan vara svårt att 

ge konkreta beskrivningar av framtiden, då man inte har upplevt den än. Kvale menar 

att intervjuer bör ge beskrivningar av särskilda och specifika skeenden snarare än upp-

fattningar om dessa (Kvale 1997, s. 36-37). Men med tanke på ämnet för uppsatsen, 

framtid, är det svårt eller kanske omöjligt att erhålla beskrivningar av specifika händel-

ser. 

 

Som intervjuare bör man förhålla sig till maktobalans i intervjusituationer. Det handlar 

om relationen mellan intervjuare och intervjuperson när den ena har högre status bero-

ende på exempelvis yrke, utbildning, etnicitet eller genus. För att hantera en situation 

där intervjuaren är i underläge, kan det vara bra att ha en mer styrd intervju med färdiga 

frågor. Det kan vara svårt att avbryta och ta plats när man befinner sig i underläge, så 

färdigformulerade frågor kan underlätta för intervjuaren (Thomsson 2002, s. 125-126). 

Med tanke på skillnaden i erfarenheter och kunskap om biblioteksverksamhet mellan 

mig och intervjupersonerna skulle jag troligtvis komma att vara i underläge. Därför 

gjordes halvstrukturerade intervjuer
10

 med färdiga frågor. Det överordnade ämnet för 

intervjurna var framtidsvisioner och därunder olika faktorer som har att göra med bib-

liotekets pedagogiska verksamhet, exempelvis bibliotekets relation till universitetet, 

bibliotekariernas roll i sammanhanget och studenternas behov. Anledningen till valet av 

dessa faktorer kommer an på mina förkunskaper inom området, som främst härstammar 

från litteratur såsom Gellerstam (2001), Saunders (2009) och Sundin (2005). Intervju-

frågorna fungerade snarare som en checklista än ett formulär att följa strikt. Frågorna 

                                                 
10

 För att se intervjuernas upplägg och frågor, se bilagorna. 
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var breda så att intervjupersonerna skulle få möjlighet att tala någorlunda fritt, men 

inom de ramar frågorna erbjöd.  

 

Det är, enligt Heléne Thomsson viktigt för intervjuns resultat att den är givande för alla 

parter, att intervjusamtalet upplevs som trevligt, avspänt och intressant. För att skapa en 

avspänd atmosfär kan man inleda med småprat om själva intervjun. En passande plats 

för intervjun är där intervjudeltagarna känner sig trygga, deltagarnas placering under 

intervjun är också viktig (Thomsson 2002, s. 81-87, 133-135). Intervjupersonerna fick 

själva välja en lämplig plats för intervjun, alla intervjuerna ägde rum på deras arbets-

platser. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mp3-spelare, under intervjun anteck-

nades nyckelord av det intervjupersonen berättade. Antecknandet var för mig ett stöd i 

lyssnandet samtidigt som det gjorde att jag kunde fästa blicken på något annat än inter-

vjupersonen. Dessutom ger anteckningarna en sammanfattning av intervjun och visar 

vad jag då tyckte var viktigt av det intervjupersonen sade. För att få tid att lyssna ige-

nom inspelningen, sammanfatta och skriva ner reflektioner gjordes intervjuerna med 

någon eller några dagars mellanrum. Intervjuerna inleddes med en kort presentation av 

vad intervjun skulle komma att handla om, därefter erbjöds intervjupersonerna möjlig-

het att ställa eventuella frågor. Dessutom informerades de om möjligheten att få läsa 

intervjuutskriften. Vid slutet av intervjun fick intervjupersonerna komma med egna 

synpunkter och frågor, alla tre tog denna möjlighet att antingen avrunda intervjun eller 

fråga mig om uppsatsen eller annat. I sin helhet var intervjuerna drygt en timme långa. 

4.2.4 Transkribering 
Transkriptionsfasen uppmärksammas för lite i forskningsprocessen enligt Judith C. La-

padat och Anne C. Lindsay, forskare inom pedagogik. De menar att forskarens teoretis-

ka utgångspunkter påverkar de tolkningar som görs under transkriberingen. Genom att 

inte beskriva sina metodologiska val för transkriptionen ser det ut som att man ser tran-

skriptionerna som direkta avspeglingar av den inspelade interaktionen. Transkriptioner-

na är snarare representationer av inspelningarna som i sin tur är representationer av 

samtal. Det gör att transkriptionen är en i viss mening ny produkt, som skiljer sig från 

interaktionen den representerar (Lapadat & Lindsay 1999, s. 64-66). 

 

En lösning på problemen som hör ihop med överföringen av tal till text, menar Kvale är 

att hoppa över transkriptionsfasen. Kvales förslag är att använda dataprogram som gör 

det möjligt att analysera ljudfiler direkt (Kvale 1997, s. 159-160). Lapadat och Lindsay 

är av en annan åsikt. De tar upp fördelar med transkriptionerna i sig och transkriptions-

processen. Genom att transkribera tvingas man att göra ett urval och reducera mängden 

data. Dessutom får man en produkt som är mer återvinningsbar, permanent och flexibel 

än inspelningen. De menar att transkriptionsfasen är en viktig del av analysen då den 

kräver uppmärksamhet och tolkning (Lapadat & Lindsay 1999, s. 82). Jag har också 

upplevt det som Lapadat och Lindsay beskriver. Genom det arbete som överföringen 

från tal till text kräver i form av omlyssningar, formuleringar och omläsningar skapas 

kännedom om materialet. Formulerandet är en viktig del i tolknings- och analysarbetet, 

eftersom man tvingas formulera de egna tolkningarna av intervjudeltagarnas yttranden. 

 

Lapadat och Lindsay ställer ett antal frågor att ta ställning till för att reflektera kring den 

egna transkriptionsmetoden. Den första frågan handlar om hur man gör för att uppnå 

balans mellan effektivitet och exakthet (Lapadat & Lindsay 1999, s. 67). Vid transkrip-
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tionsfasen hade jag ännu inte tagit ställning till om jag skulle analysera materialet ut-

ifrån både innehåll och form, därför ville jag att utskrifterna skulle bevara så mycket 

språklig information som möjligt. Således har jag har strävat efter att behålla en hel del 

av parternas sätt att uttrycka sig i tal samtidigt som språket har förändrats efter vissa 

skriftspråkliga konventioner för att skapa en relativt lättläst text. Syftet har alltså varit 

att skapa transkriptioner som å ena sidan speglar samtalets former och å andra sidan 

fungerar som text. För att öka läsbarheten har jag tagit bort en hel del talspråkliga ord 

och fraser som liksom, ganska, lite, den här vilka, enligt min bedömning, inte har någon 

väsentlig betydelse för innehållet. Ett exempel: ”Ofta gör jag så att jag kanske slänger 

ut en fråga” blir istället ”Ofta slänger jag ut en fråga”. Jag har undvikit att byta ut eller 

lägga till så kallat betydelsebärande ord. (Med betydelsebärande ord menas exempelvis 

substantiv, verb, adjektiv.) I sådana fall då det är underförstått vad som menas har ord 

inom hakparanteser lagts till, exempelvis [studenterna]. Sådana upprepningar som inter-

vjupersonen gör under det att han/hon formulerar sig har tagits bort, men de upprep-

ningar som används för att förtydliga har däremot fått stå kvar. Varken tempus eller 

pronomen har förändrats eller bytts ut. Ibland har ordföljden ändrats för att få bättre flyt 

i texten. I talspråk tenderar man att stapla huvudsatser på varandra, då har jag på vissa 

ställen gjort om huvudsatser till bisatser. 

 

En annan fråga rör vilken ickeverbal information som ska tas med i utskrifterna och hur 

den ska utryckas. Den ickeverbala information jag har tillgång till är den som finns i 

inspelningen, exempelvis röststyrka, tonläge, betoningar, pauser, skratt. Av dessa har 

jag valt att ta med pauser och vid några tillfällen skratt. Skratt och annan ickeverbal 

information sätts inom hakparanteser, till exempel [skrattar]. Pauser som är minst en 

sekund långa anges med hjälp av figuren (…). Vad som är den grundläggande enheten i 

utskriften – yttranden, turer eller röstläge är en annan fråga (Lapadat & Lindsay 1999, s. 

67-68). Med tanke på den narrativa metoden eftersträvade jag vid intervjuerna att delta-

garna skulle få möjlighet att göra längre yttranden. I utskriften har jag velat behålla des-

sa yttranden i sin helhet samtidigt som jag också skrivit ut parternas återkopplingar. 

Därmed har jag, efter en modell från Riessman, infogat återkopplingarna enligt följande 

exempel: Det kommer att bli spännande. (Jag: Ja) Vi kommer snart att launcha det på 

vår hemsida (Riessman 2008, s. 30-31). Återkopplingarna visar hur parterna lyssnar på 

varandra samt återger rytmen i samtalet.  

4.2.5 Analysmetod  
Analysen görs i två steg, först analyseras intervjuerna som helhet och sedan utvalda 

sekvenser. När intervjuerna analyseras i sin helhet utifrån dess innehåll används en mo-

dell från Lieblich et al som beskrivs närmare nedan. Det arbetet resulterar i sammanfatt-

ningar av hur intervjupersonerna ser på framtiden för den pedagogiska verksamheten. 

Dessutom syftar den till att inringa teman som är centrala i intervjumaterialet. Dessa 

teman ligger sedan till grund för nästa steg i analysen då enskilda intervjuavsnitt analy-

seras utifrån form. Valet av intervjuavsnitt baseras på de teman som framträdde i det 

första analyssteget, därtill ska de innehålla tankar om framtid. I formanalysen undersöks 

bland annat berättelsens intrig därför måste avsnitten innehålla intriger. 

 

För analysen av intervjuerna i sin helhet används en metod som är utarbetad av Lieblich 

et al. Deras metod framstår som handgriplig och därför lämplig att inleda analysen med. 

Det är ett arbetssätt där materialet får tala, man läser intervjuerna många gånger tills 
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textens fokus och teman utkristalliseras. En grundläggande idé för denna metod är såle-

des att närma sig materialet utan att ha definierat kategorier. Genom att titta närmare på 

hur intervjupersonerna inleder och avslutar olika avsnitt i intervjuerna samt hur de an-

vänder värderande uttryck framträder centrala teman i respektive intervju. Under ana-

lysarbetet formulerar man kontinuerligt sina tankar om intrycken från materialet. När 

teman börjar framträda i materialet markeras de så att de kan följas intervjun igenom. 

Man bör särskilt uppmärksamma sådana sekvenser inom temana som är motstridiga till 

innehåll och uttryck, exempelvis om beskrivningarna är detaljerade, summariska eller 

om de uttrycker olika stämningar och värderingar (Lieblich et al i Johansson 2005, s. 

291). 

 

I teoriavsnittet ovan beskrevs intrig som ett sätt att definiera narrativ. Här utvecklas int-

rigbegreppet, men som analysmetod. Analys av berättelsens intrig utförs genom att 

handlingen i en berättelse struktureras med hjälp av begreppen: obalans/balans, hand-

ling och komplikation. De i narrativen som gör eller råkar ut för något kallas aktanter. 

En aktant kan bland annat vara en eller flera individer, ett föremål, en föreställning eller 

en institution. Dess roll kan förändras under berättelsen, de kan också växla mellan att 

agera och att bli utsatta för andras handlingar. Genom att utsättas för olika händelser blir 

den en mer stabil och varaktig karaktär. Under intriganalysen framträder berättelsens 

karaktärer vilka skapas då de agerar på ett förutsägbart sätt eller att genomgår föränd-

ringar. Czarniawska illustrerar detta i ett exempel som berättar historien om Stockholms 

vattenrening. De karaktärer som där avgränsas är både de uppenbara, som staden och 

”nedsmutsarna” och de outtalade som samhället och naturen. (Czarniawska 2004, 80-

86) 

 

Czarniawska presenterar metoder för att fråga ut texten och undersöka vad texten gör, 

snarare än vad den säger. Genom att undersöka berättelsens ’hur’ kan man också få svar 

på dess ’vad’. Fokus är textens yttre och därigenom ges en bild av verkligheten bakom 

texten (Czarniawska 2004, s. 88-92). En metod för att undersöka berättelsens ’hur’ är 

dekonstruktion (Norris i Czarniawska 2004, s. 96): ”To deconstruct a text is to draw out 

conflicting logics of sense and implication, with the object that the text never exactly 

means what it says or says what it means.” Med hjälp av nedanstående modell som är 

omarbetad utifrån av Joanne Martin kommer dekonstruktionen att genomföras (Czarni-

awska 2004, s. 96-100). Två strategier som ingick i modellen har tagits bort
11

. Den näst 

sista punkten som rör uttryck för tid och förändring har jag lagt till. 

 

Analytiska strategier för dekonstruktion (Czarniawska 2004, s. 96-100): 

- Genom att titta närmare på de dikotomier som finns i texten kan man ifråga-

sätta förgivettagna distinktioner (till exempel natur – kultur, utveckling – 

stillastående). 

- Att undersöka tystnader – vad som sägs och vad som utelämnas. Det gäller 

till exempel användandet av pronomen där personer och aktörer inkluderas 

eller utelämnas. 

                                                 
11

 Dessa två är ”dubbla budskap” där man undersöker (sexuella) undertexter och ”udda element” som 

pekar på den mest avvikande företeelsen (se Czarniawska 2004 s. 96-100). Då dessa strategier inte 

framstod som användbara för analysen togs de bort. 
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- Att urskilja avbrott och motsägelser som gör att texten inte blir begriplig 

och meningsfull. 

- Metaforer undersöks för att få syn på mångtydigheter. I analysen kommer 

begreppet ”metafor” användas i betydelsen bildlig, bildspråk. 

- De begrepp som används för att uttrycka tid visar förhållningssätt till ut-

veckling och framtiden. Det gäller hur man uttrycker exempelvis tidpunkt, 

regelbundenhet, förändring, ålder och framtid. Några av strategierna ovan 

har också använts för att undersöka tidsuttrycken.  

- Begrepp som utgör exempel på bias (förutfattade meningar) kan ersättas i en 

rekonstruktion av texten. Det är en metod för att omskapa ett narrativ ge-

nom att ord och betydelser ändras så att det blir en ny, konsekvent genom-

förd berättelse. Ett exempel på det kan vara att helt enkelt byta ut ”kvinna” 

mot ”man” och sedan undersöka hur det inverkar på innebörden. 

 

4.2.6 Etiska aspekter 
I intervjustudier finns det ett antal etiska frågor att ta ställning till. Kvale tar bland 

annat upp frågor om värdet av studien, informerat samtycke, intervjupersonernas 

konfidentialitet, vilka följder deras deltagande kan innebära, samt forskarens roll 

(Kvale 1997, s.106-113). Studiens värde har beskrivits i avsnittet om problemom-

råde, kapitel 1.1. Forskarens roll har diskuterats i kapitel 1.3 där bakgrunden till 

teorivalet presenterades samt i kapitel 4.2 om metod.  

 

Vid kontakten med intervjupersonerna, inför intervjuerna, klargjordes syfte med 

undersökningen och hur uppgifter från intervjuerna skulle behandlas
12

. I detta skede 

betonades att uppgifter om informanternas ålder, kön och arbetsuppgifter skulle 

komma att nämnas i uppsatsen. Dessa uppgifter gör att det inte är omöjligt att iden-

tifiera dem. Men då intervjudeltagarna gett sitt samtycke till detta ingår denna in-

formation i presentationerna av dem. Dessutom kan jag i mötet med dem och i det 

efterföljande arbetet med intervjumaterialet ha påverkats av deras sociala status 

med mera. Således kan redovisandet av denna information vara av betydelse för 

läsarens inblick i studiens genomförande. För att intervjupersonerna skulle få in-

blick i ur deras utsagor skulle komma att presenteras erbjöds de möjlighet att läsa 

intervjuutskrifterna, vilket alla tre tackade ja till
13

.  

4.3 Frågeställningar 

Mot bakgrund av den inledande problemformuleringen och syftet samt teoriavsnittet 

formuleras frågorna för studien enligt följande: 

 

Överordnad frågeställning: 

 

 Vilka berättelser om framtiden för den pedagogiska verksamheten förmedlas av 

bibliotekarier på Linköpings universitetsbibliotek?   

 

                                                 
12

 Se bilagorna.  
13

 Vid intervjuerna undersöktes också intresset hos informanterna för att ta del av och ge respons på 

analysen, därför finns den frågan med i Intervjuguiden (Bilaga 3). Tyvärr blev det inte möjligt att fullfölja 

denna intention. 
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Underordnade frågeställningar: 

 

o Vilka språkliga uttryck används i berättelserna om framtiden? 

o Vilka förhållningssätt till framtiden förmedlas? 

o Vilka teman är centrala i berättelserna? 
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5. RESULTAT OCH ANALYS  

I detta avsnitt kommer analysen av intervjumaterialet att presenteras. Intervjupersonerna 

introduceras genom sammanfattningar av deras framtidsbilder. Det ger läsaren en orien-

tering i hur de förhåller sig till och ser på den pedagogiska verksamheten i såväl nutid 

som framtid. Därefter presenteras intriganalysen och dekonstruktionen. Men allra först 

kommer en kort framställning av Linköpings universitetsbibliotek
14

.  

5.1 Linköpings universitetsbibliotek  

Linköpings universitet (LiU) har funnits sedan 1975 även om högskolan i Linköping 

grundades fem år tidigare (Linköpings universitet 2009-09-23). Universitetet har 25000 

studenter och 3500 anställda (Linköpings universitet 2009-12-11). På den egna webbsi-

dan beskrivs det som ett gränsöverskridande universitet. Det har bland annat att göra 

med att man har satsat på tvärvetenskapliga utbildningar såsom civilingenjörsutbild-

ningen Industriell ekonomi, forskning över ämnesgränserna som inom Temas fors-

karskola samt nya undervisningsformer som den problembaserade undervisningen på 

Hälsouniversitetet (Linköpings universitet 2009-06-03). 

 

Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) består av fyra bibliotek på tre campus: Hum-

Sam- och TekNatbiblioteken på Campus Valla, Campus Norrköpings bibliotek och Häl-

souniversitetets bibliotek (Linköpings universitet, 2010-01-08). Inom LiUB fanns det 

våren 2005 38 kontaktbibliotekarier av totalt 73 bibliotekarier (Wedborn 2005, s. 5). 

Kontaktbibliotekarierna på LiUB fungerar som kontaktpersoner för ett program eller 

en/flera institutioner inom ett ämnesområde. De flesta har sin arbetsplats på biblioteket 

men några arbetar ute på en institution. Kontaktbibliotekarierna ansvarar för bland annat 

användarundervisning och förvärv inom det aktuella ämnesområdet, när studenter och 

personal har frågor om detta kan de vända sig till sin kontaktbibliotekarie. Undervis-

ningen riktar sig framför allt till studenter, men också till lärare och annan personal på 

institutionerna. För att studenternas utbildning i informationskompetens ska integreras i 

ämneskurserna sker planeringen i samarbete med universitetslärare (Wedborn 2005, s. 

2-3). Enligt Helena Wedborn, chef för biblioteken på Campus Valla, är det framförallt 

tre kompetenser som fordras av en kontaktbibliotekarie: kommunikativ förmåga, IT-

kunskap och kunskaper i pedagogik. Den kommunikativa förmågan är central då kon-

taktbibliotekarien ska bygga upp ett samarbete med institutioner/program som på sikt 

ska leda att biblioteket ska bli integrerat med universitet. Det är, enligt Wedborn, vikti-

gare med kommunikativ kompetens än ämneskunskaper, speciellt genom att tvärveten-

skaplig forskning blir alltmer utbredd. Att ha IT-kunskaper handlar om att ha kännedom 

om databaser, webben och e-publikationer. Den pedagogiska kompetensen blir ännu 

mer central då bibliotekets undervisning börjar ses som en tillgång för universitetet 

(Wedborn 2005, s. 4).  

 

En undersökning från 2007 där 700 intervjuer gjordes med studenter på LiU visar på 

omfattningen av studenternas utbildning i informationskompetens. 34 procent av stu-

denterna i undersökningen hade deltagit i undervisning i informationssökning vid LiUB 

eller ett annat bibliotek. Omfånget av denna undervisning varierade mellan en knapp 

                                                 
14

 Den ges här av hänsyn till uppsatsens logiska struktur, även om det inte hör till formen att presentera ny 

litteratur i samma kapitel som resultat och analys. 
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timme till flera dagar (Brage & Igelström 2008, s. 46-47). Studien visar bland annat att 

när utbildningarna ställer krav på att studenterna ska söka på reda artiklar och annat 

material så ökar deras användning av exempelvis databaser. Ett exempel är Hälsouni-

versitetet som har obligatorisk undervisning i informationssökning, där återfinns många 

av de studenter som använder biblioteket mest (Brage & Igelström 2008, s. 51-52). 

Målsättningarna för bibliotekets undervisning har beskrivits i dokumentet ”Lärande-

mål”. Den definitionen av informationskompetens som ligger till grund för verksamhe-

ten avser såväl sökande och användande som tillämpande av information. Undervis-

ningen som riktas till studenter och forskare är indelad i tre nivåer: grundnivå, avance-

rad nivå och forskarnivå (Linköpings universitet, 2009-07-21).  

5.2 Intervjupersonernas framtidsbilder 

Här följer sammanfattningar av intervjupersonernas framtidsbilder samt hinder och möj-

ligheter för dessa. Detta avsnitt är resultatet av det första steget i analysen, läsandet av 

intervjuerna som helhet. Genom att studera exempelvis värderande uttryck, inledningar 

och avslutningar har de teman som engagerar intervjupersonerna visat sig. Några teman 

i respektive intervju har valts ut hellre än att ge en komplett bild av varje persons tankar 

om framtiden. Istället kan de tre berättelserna komplettera varandra. De åsikter som 

framförs är intervjupersonernas egna, om inte annat framgår av sammanhanget. Citaten 

som är inklippta i sammanfattningarna kommer från intervjuerna med respektive per-

son. 

5.2.1 Annika 
Annika

15
 har varit anställd på LiUB sedan slutet av 80-talet och arbetar som kontaktbib-

liotekarie inom ett vetenskapligt ämnesområde. Hon samordnar undervisningen för kon-

taktbibliotekarierna på det bibliotek hon arbetar på samt för andra kontaktbibliotekarier 

med liknande ämnesområden inom Linköpings universitetsbibliotek. 

 

Två frågor som Annika återkommer till flera gånger under intervjun är ökad kontinuitet 

i samarbetet med institutionerna samt arbetet med informationssökningskurser för dok-

torander. Arbetet med att förbättra samarbetet med institutionerna hänger många gånger 

på kontaktbibliotekariernas personliga nätverk. Samarbetet skulle behöva formaliseras, 

till exempel genom återkommande kontakter med chefer på institutionerna. Helst skulle 

institutionerna ta kontakt med biblioteket för att starta upp samarbeten kring nya kurser. 

Men oftast är det kontaktbibliotekarierna som hör av sig när de hör talas om förändring-

ar på institutionerna eller när de märker att studenter på vissa kurser skulle behöva mer 

hjälp från biblioteket.  

 

Vid intervjutillfället (maj 2009) ingick inte informationssökningskurser i doktorander-

nas utbildningar. Studier och egna erfarenheter visar att många doktorander inte har så 

god informationskompetens, så biblioteket skulle kunna göra en insats där. Målsättning-

en är att sådana kurser ska ges till alla doktorander. Om det är genomförbart hänger på 

att man har goda kontakter på institutionerna och att de har förtroende för bibliotekari-

ernas kompetens. 

 

                                                 
15

 Intervjudelagarnas namn är fingerade. De har fått namn som börjar på alfabetets första bokstäver, vilket 

också visar intervjuernas turordning. 
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Kurserna i informationssökning bör både innehålla praktiska, tekniska frågor och ett 

kritiskt förhållningssätt där man reflekterar kring hur man söker och värderar informa-

tion. Dagens enorma informationsresurser gör att det blir viktigt att värdera de texter 

man söker fram. Det är framför allt viktigt inom ämnen där man inte i första hand an-

vänder tidskriftsartiklar utan där studenterna söker information på webben. Eftersom 

studenterna kommer i kontakt med olika typer av texter behöver biblioteket också un-

dervisa i källkritik. Bland universitetslärarna finns det olika uppfattningar om det, vissa 

”reagerar väldigt starkt och tycker att det inte är vårt ansvar” och andra ”tycker själva 

att det är svårt och att de därför gärna ser att vi tar hand om det”. Lärare och biblioteka-

rier måste samarbeta i fråga om källkritik eftersom man har olika kompetenser. Biblio-

tekarierna står för kunskaper i hur man bedömer olika typer av texter, medan lärarna 

bedömer texternas innehåll. En annan viktig del av undervisningen i informationssök-

ning är att göra studenterna medvetna om vilka val de gör under sökprocessen. Det gäll-

er från ”problemformuleringen och sina frågeställningar till det att de väljer sökverktyg, 

hur de använde sökverktyget och hela vägen”. 

 

Annika ger uttryck för att alla på universitetet ska känna sig välkomna till biblioteket. 

Jag tolkar detta som ett uttryck för att biblioteket är en central och betydelsefull plats 

inom universitetet. Exempel på det är att nyblivna studenterna får komma på en biblio-

teksintroduktion, nyanställda på institutionerna blir också inbjudna till biblioteket. Vid 

inköp av nya databaser och andra resurser får lärarna får komma till biblioteket för en 

presentation. Samtidigt uttrycker Annika en oro för att biblioteket ”är en sluten enhet 

för sig, att vi bjuder in hela tiden”. 

5.2.2 Barbro 
Barbro har arbetat på LiUB sedan början av 70-talet. Hennes tjänst är som kontaktbibli-

otekarie och hon har sin arbetsplats på en institution. Hon har också ansvar för utveck-

lingen av användarundervisningen på LiUB. 

 

Under intervjun är det framför allt två ämnen som Barbro återkommer till, det ena är 

integrering och det andra är användarperspektiv. Barbros tjänst är ett exempel på hur 

biblioteket kan integreras i universitetet. Hennes vision är att biblioteket ska bli helt 

integrerat i undervisningen på universitetet och att fler bibliotekarier ska arbeta på insti-

tutionerna. Integrationen gäller både att fler bibliotekarier ska arbeta på institutionerna 

och att undervisningen i informationssökning ska ingå i alla utbildningar på såväl 

grund- som doktorandnivå. Att arbeta som bibliotekarie på en institution är en stor för-

del vid kontakt och samverkan med lärare och andra anställda på institutionen. Barbro 

menar att ”det är ett gott exempel på att vara så involverad, att biblioteket finns med och 

syns hela tiden… Det blir mycket bättre kontakter än att du kommer någon gång då och 

då…” 

 

När biblioteket blir integrerat i universitetet så blir det lättare att låta informationskom-

petens ingå som en del av utbildningarna och att återkomma kontinuerligt. ”[V]i ska ha 

informationssökning på alla nivåer och att det ska vara en tydlig progression i sann Bo-

logna-anda.” En paroll för den pedagogiska verksamheten är ”hjälp till självhjälp”. Bib-

liotekariernas roll ska inte vara att ge service, utan att fungera som en pedagogisk 

resurs. Ett exempel på hur man kan realisera dessa idéer är att omvärdera den traditio-

nella låne- och informationsdisken och att referensverksamheten istället sker ute i bibli-
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oteket vid ståterminaler. ”[D]et märker man när man är ute i biblioteket, att det är då du 

får frågorna.” Bibliotekarierna söker upp användarna istället för tvärtom. 

 

I informationskompetens ingår att kunna söka och granska information samt bedöma 

dess relevans i sammanhanget. Barbro menar att frågan om varför man söker informa-

tion är viktig i användarundervisningen, för om inte studenterna vet svaret på ”varför-

frågan” så blir inte resultatet av informationssökningarna bra. Ett sätt att lära ut detta 

skulle kunna vara att ha längre kurser där studenterna arbetar med projekt utifrån pro-

blembaserat lärande. Man kan undersöka vilka kunskaper studenterna har om det aktuel-

la ämnet och vilka kunskaper som behövs och varför. Barbro berättar om en kurs hon 

har tillsammans med lärare där hon undervisar om informationssökning medan läraren 

står för ämneskunskaperna. Sedan betygssätter Barbro studenterna utifrån deras infor-

mationssökningar och vilka källor de använt. Läraren tar med hennes omdömen vid den 

slutgiltiga betygssättningen. 

 

En förutsättning för att utforma en verksamhet med användarperspektiv är att ta reda på 

vilka behov användarna har, exempelvis genom enkätundersökningar. Ett annat sätt är 

att biblioteket omvärldsbevakar. Barbro menar man ofta tar för givet att användarna vill 

ha vissa tjänster. Ett exempel är bibliotekens användning av sociala bokmärken som 

facebook och twitter. Det finns studier som visar att studenterna inte använder sociala 

medier i utbildningen utan att de kanalerna hör till det egna sociala umgänget, något 

man sysslar med på fritiden. Däremot finns det stöd för att studenter gärna använder 

tjänster där de kan tipsa och ge omdömen om böcker. 

 

Undervisning för doktorander är något som Barbro arbetar med och som ligger inom 

den närmsta framtiden. Men finansieringen är ett problem. Medan kurserna för studen-

ter på grundnivå är avgiftsfria så är det upp till institutionerna att betala doktorandernas 

kurser. Många doktorander är blivande universitetslärare så doktorandkurserna kan på 

sikt leda till förbättrat samarbete. Via kurserna får doktoranderna en bild av den kompe-

tens som finns på biblioteket vilket kanske gör att det ligger närmare till hands för dem 

att samarbeta med bibliotekarier. ”Jag tror att det kommer att förändras för forskare från 

det här universitetet som är vana vid att vi har biblioteket som en del av institutionen… 

Något motstånd mot biblioteket i sig, det tror jag inte finns. Utan det är bara en ovana.” 

5.2.3 Carl 
Carl har varit anställd på LiUB sedan slutet av 90-talet och arbetar som kontaktbibliote-

karie inom ett vetenskapligt ämnesområde. Dessutom sysslar han med bibliometri och 

elektronisk publicering. 

 

Kontaktbibliotekarierna har sinsemellan olika arbetssätt beroende på vilka institutioner 

de arbetar gentemot. Därför efterlyser Carl större samordning för kontaktbibliotekarier-

nas undervisning och utvecklingen av densamma: ”[D]et finns en sådan ambition, jag 

tror det är vettigt att man försöker samordna undervisningen mer och att ha gemensam-

ma idéer om hur den ska se ut. Framförallt idéer om hur den ska utvecklas och åt vilket 

håll den ska utvecklas.” Detta arbete har påbörjats genom arbetet med att formulera lä-

randemål för bibliotekets undervisning. (Lärandemålen är en övergripande kursplan för 

bibliotekets undervisning och används också i kontakt med lärare och annan universi-

tetspersonal.) Dessutom kommer alla kontaktbibliotekarier att gå en kurs i universitets-
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pedagogik. Lärandemålen och kursen i universitetspedagogik hoppas Carl kan ligga till 

grund för en gemensam plattform för kontaktbibliotekarierna. 

 

Användarundervisningen bör integreras i institutionernas kurser genom att den skräd-

darsys efter de olika ämneskurserna. Allmän undervisning om bibliotekets resurser är 

inte så användbar för studenterna: ”Det är inget självändamål att kunna mer om biblio-

teket.” En modell för användarundervisningen är att samarbeta med kursansvarig lärare 

och hålla i en del av en kurs, att komma in när studenterna behöver söka information 

inför en uppgift. Carl samarbetar med en lärare som har kurser där studenterna ska söka 

rätt på en typ av statistik. Då håller han i en del av en föreläsning och berättar om hur 

man kan söka fram denna statistik. Alla studenter får då gemensam information och om 

de behöver mer hjälp kan de söka sig vidare till biblioteket.  

 

Vid uppsatser kan kontaktbibliotekarien samarbeta med handledare via tjänsten ”boka 

en bibliotekarie”. När studenter har svårt att hitta litteratur kan handledaren råda dem att 

vända sig till kontaktbibliotekarien för individuell hjälp. Carl menar att studenter kan ha 

”orimliga förväntningar på handledaren, vad han ska kunna tipsa om”. Som kontaktbib-

liotekarie bör man känna till vilka uppsatsämnen som är populära. Den forskning som 

pågår på kontaktinstitutionerna avspeglas på studenternas ämnesval. Men det är inte 

fruktbart att ytterligare fördjupa samarbetet vid uppsatsskrivandet och exempelvis delta 

vid slutseminarier.  

 

Bilden av biblioteket bland vissa universitetslärare kan vara ett hinder för samarbetet. 

Föreställningarna av biblioteket kan handla om att ”[b]iblioteket är väl bra men det 

handlar mest om att komma hit och leta efter böcker”. Bland lärarna finns olika inställ-

ningar till samarbeten med bibliotekarier. Carl talar om att en möjlighet är att ”satsa allt 

krut på de bra exemplen och hoppas att de kan få överspridning”, det vill säga att foku-

sera på etablerade samarbeten och att de lärarna berättar för kollegorna om sina erfaren-

heter. Bilden av biblioteket kan även förändras i takt med att verksamheten förändras. 

Om boklånen minskar och färre studenter använder biblioteket som arbetsplats och un-

dervisning och bibliometri blir centrala verksamheter kan detta påverka synen på biblio-

teket. 

5.3 Formanalys  

I detta avsnitt görs närläsningar av några avsnitt som berör centrala teman i intervjuerna. 

Urvalet har dels gjorts utifrån sekvensernas innehåll, att de handlar om den pedagogiska 

verksamheten samt yttrar tankar om framtiden. De utvalda avsnitten stämmer överens 

med definitionen av narrativ genom att de har en intrig. Dessa premisser för urvalet är 

naturligtvis begränsande, vissa avsnitt som hade varit intressanta att undersöka valdes 

bort för att de inte hade någon intrig eller inte handlade om framtid. Men detta har inte 

inverkat negativt på formanalysen som helhet. Syftet med urvalet är att avsnitten till-

sammans ska ge en så samlad bild som möjligt av både den pedagogiska verksamheten 

och olika förhållningssätt till framtid. Formanalysen har gjorts i två steg: först granskas 

intrigens struktur och sedan görs en dekonstruktion genom att undersöka språkliga ut-

tryck. Denna analys syftar till att undersöka hur narrativen är konstruerade, alltså vilka 

språkliga medel intervjupersonerna använder för att förmedla sina tankar och upplevel-

ser. Intriganalysen syftar till att undersöka berättelsens struktur; att se vad som händer i 

ett narrativ, vem som gör vad och vilka förändringar som sker. I dekonstruktionen när-
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studeras betydelser och användningar av ord och uttryck, dessutom undersöks utebliven, 

avsaknad information. Syftet med formanalysen är inte att förklara narrativen utan att 

fördjupa förståelsen av dem.  

5.3.1 Biblioteket ligger i bräschen  
I följande avsnitt beskrivs bibliotekets kunskaper om IKT som att de ”ligger i brä-

schen”. Begreppet bräsch betyder, enligt Nationalencyklopedins ordbok, ”åstadkommen 

öppning i försvarslinje eller befästning”, det är alltså ett militäriskt begrepp. Att gå i 

bräschen för något är att agera aktivt för det (NE.se/ordbok/bräsch). 

 

Jag: Den tekniska utvecklingen, informations- och kommunikationsteknologi. 

Annika: Mm. Där har vi alltid på biblioteket legat i bräschen. (Jag: Mm.) Att hålla oss 

à jour med vad som händer och förmodligen kommer det att vara så även om många av 

oss sackar lite grann. (Jag: Mm.) Det finns studenter och doktorander som är skickliga-

re än vad vi är, men generellt tror jag att vi har bättre förutsättningar (Jag: Mm.) att 

ligga före (Jag: Ja.) än resten av universitetet. (Jag: Mm.) Det är ju våra verktyg.  

(Ur intervju med Annika) 

 

Intriganalys  
(O)balans 1: Bibliotekarierna har sedan länge hängt med i IKT-utvecklingen.  

Agerande: De kommer att fortsätta med detta arbete även om vissa bibliotekarier inte 

har så goda kunskaper om IKT.  

Komplikation: Det finns studenter och doktorander kan detta bättre än bibliotekarierna. 

Balans 2: Eftersom IKT är bibliotekariernas verktyg kommer de sannolikt att fortsätta 

vara bäst på området – i jämförelse med studenter och personal på universitetet. 

 

De aktanter som ingår i narrativet är bibliotekarier, studenter och doktorander samt ”res-

ten av universitetet”. Bibliotekarierna beskrivs som innehavare av goda kunskaper om 

IKT, även om vissa ”sackar”. Bland studenter och doktorander finns det individer som 

har bättre kunskaper om IKT än bibliotekarierna, kanske genom att de sannolikt tillhör 

den yngre ”nätgenerationen”. ”[R]esten av universitetet” har sämre möjligheter än bib-

liotekarierna att följa med i IKT-utvecklingen. Denna grupp avgränsas genom att de inte 

är bibliotekarier, det vill säga alla övriga på universitetet. Av ovanstående aktanter är 

det bibliotekarierna som framstår som karaktärer genom att deras monopol på aktuella 

IKT-kunskaper sätts i gungning av kollegor som inte hänger med i utvecklingen samt av 

de doktorander och studenter som är kunnigare om IKT. Men i slutändan väger biblio-

tekarierna erfarenheter av IKT över till deras fördel.  

 

Dekonstruktion 
Tystnader. I avsnittet framgår inte vilka kunskaper om IKT som bibliotekarierna besit-

ter. Handlar det om att följa utvecklingen i stort eller den delen av utvecklingen som 

gäller bibliotekets verksamhet – och vad är i så fall det? Huruvida studenterna och per-

sonalen på universitetet också har IKT som en del av sina redskap framkommer inte, då 

de inte kommer till tals.  

 

Metaforer. ”Att ligga i bräschen” tyder på att man är offensiv, framåt och målinriktad. 

Användandet av det begreppet associerar således till utveckling och rörlighet framåt, 
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uppåt längs en linjär tidsaxel. Att beskriva bibliotekarierna som liggandes ”i bräschen” 

indikerar att de har kontakt med framtiden.  

 

Avbrott och motsägelser. Bilden av bibliotekariernas kompetens inom IKT är inte enty-

dig då flera av dem ”sackar lite grann” samtidigt som en del studenter och doktorander 

är kunnigare på området. Det framkommer inte hur många bibliotekarier som ligger 

efter och hur många studenter och doktorander som ligger före.  

 

Dikotomin stillastående – utveckling. Generellt sett hänger bibliotekarierna med i den 

informationsteknologiska utvecklingen. Universitetslärarna och andra som åsyftas i fra-

sen ”resten av universitetet” tycks ha sämre förutsättningar att följa med i IKT-

utvecklingen, därmed kan de associeras med stillastående. Att förknippa bibliotekarier-

na med utveckling och ”resten av universitetet” med stillastående är dock inte självklart. 

Medan bibliotekariernas ställning som kunniga i IKT framstår som ostadig saknas be-

skrivningar av hur ”resten av universitetet” använder den tekniken. 

 

Uttryck för tid. Genom att bibliotekarier ställs mot ”studenter och doktorander” vilka 

sannolikt hör till de yngre generationerna framstår de förra som ”gamla”. I egenskap av 

sin ungdom kan man hävda att studenterna/doktoranderna har en närmare relation till 

framtiden än bibliotekarierna. Men då bibliotekarierna beskrivs med uttrycken ”i brä-

schen” och ”à jour” har de ändå en fot in i framtiden. 

 

Rekonstruktion. I följande rekonstruktion har budskapet blivit det omvända, att biblio-

teket håller på de traditionella verksamheterna istället för att hänga med i utvecklingen. 

 

Jag: Att hålla fast vid de traditionella verksamheterna. 

Annika: Mm. Där har vi alltid på biblioteket haft ett engagemang i vår historia. (Jag: 

Mm.) Att inte glömma de etablerade verksamheterna och förmodligen kommer det att 

vara så även om många av oss följer med i den tekniska utvecklingen. (Jag: Mm.) Det 

finns studenter och doktorander som hellre använder webben, men jag tror ändå att vi 

har goda förutsättningar att bedriva en verksamhet i enlighet med traditionella värden 

än resten av universitetet. (Jag: Mm.) Det är ju vår kompetens. 

 

Detta motsvarar antagligen en allmänt spridd uppfattning om biblioteket. Det bekräftas i 

intervjuerna där bilden av biblioteket inom universitetet är konservativ, det är en plats 

för att låna böcker och sitta och plugga. Det tycks vara problematiskt att uttala sig posi-

tivt om verksamheter som sker i överensstämmelse med traditioner och samtidigt fram-

stå som handlingskraftig. Denna rekonstruktion visar också på interaktionen mellan 

intervjuare och intervjuperson, genom att fråga om ett visst ämne pekar intervjuaren på 

ett problem och driver intervjupersonen att uttala sig om detta. 

5.3.2 Den pedagogiska rollen 
Narrativet ovan undersöktes utifrån bilden av biblioteket som en föregångare inom IKT 

– i jämförelse med resten av universitetet. Här finns också motsättningen stillastående – 

utveckling, fast skildringen av biblioteket är en annan: 

 

Barbro: Min grej är att vi måste få misslyckas någon gång, (Jag: Mm.) det är ok. För 

den som inte vågar satsa något kan inte heller vinna något. (Jag: Nej.) Att bara köra på 
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det gamla invanda, det håller inte. (Jag: Nej, just det.) Vi måste tänka oss lite andra 

[ohörbart]. (Jag: Mm.) Att exempelvis att ha en låneexpedition och informationsdisk är 

fullständigt ”bull”. Ut med oss i samlingarna. 

Jag: Mm. Hur tänker du då? 

Barbro: Jag tänker att det kan vara en liten ståterminal någonstans där man rör sig 

bland folk, liksom: (Jag: Mm.) ”hur går det här då, går det bra?”. 

Jag: Ja, just det. Att ni ska söka upp studenterna eller användarna istället? 

Barbro: Det ska finnas platser som de vet att de kan gå till. (Jag: Mm.) Och det märker 

man när man är ute i biblioteket, att det är då du får frågorna. Du får inte frågorna när 

du sitter i informationsdisken. (Jag: Nej, just det.) Utan vara mer som en barfotabiblio-

tekarie. (Jag: Mm.) Därför att du har en pedagogisk roll hela tiden i biblioteket. (Jag: 

Ja.) Även om vi hjälper dem med de [ohörbart]. (Jag: Ja.) Det är sättet du gör det på 

(Jag: Mm.) som speglar din pedagogiska grundsyn. (Jag: Mm.) Det slagord vi har an-

vänt oss av har varit ”hjälp till självhjälp”, för att man ska (Jag: Mm.) lära sig syste-

met. 

(Ur intervju med Barbro) 

 

Intriganalys 
(O)balans 1: Bibliotekarierna vågar inte pröva nya vägar.  

Agerande 1: De fortsätter arbeta i enlighet med etablerade arbetssätt. 

Komplikation 1: Det gör att verksamheten inte utvecklas (i enlighet med användarnas 

behov?). 

Balans 2: Informationsdisken borde göras om till en ståterminal som placeras ute i bib-

lioteket. Då är bibliotekarierna tillgängliga där studenterna har sin arbetsplats och kan 

dessutom söka upp dem. 

Agerande 2: Studenterna söker upp bibliotekarierna när de är ute i biblioteket. 

Komplikation 2: Bibliotekarierna får inga frågor i informationsdisken. 

Balans 3: Genom att söka upp studenterna kan bibliotekarierna fungera som pedagogis-

ka resurser. Det leder till att studenterna blir självgående. 

 

Aktanter i narrativet är bibliotekarier och studenter. Studenterna beskrivs utifrån sitt 

förhållningssätt till informationsdisken. Inledningsvis beskrivs bibliotekarierna som 

passiva men om de börjar söka upp studenterna kan deras yrkesroll utvecklas. Därmed 

genomgår bibliotekarierna en förändring.  

 

Dekonstruktion  
Tystnader. Det är flera röster som är ohörda i sekvensen: de andra bibliotekarierna och 

studenterna. När Barbro talar om bibliotekarierna är det otydligt om hon själv inklude-

ras. När ”vi” används i den första delen åsyftas sannolikt bibliotekarier inom LiUB, men 

det är otydligt om hon inkluderar sig själv. Barbro ingår i detta kollektiv, men distanse-

rar sig ifrån det genom sin kritik. Pronomina ”man” och ”du” avser gissningsvis Barbro, 

även det inte framgår vem eller vilka som inkluderas. I slutet av avsnittet används åter-

igen ”vi”. Frasen ”[d]et slagord vi har använt oss av har varit ’hjälp till självhjälp’…” 

tycks uttrycka en policy, vilket tyder på att det är samtliga bibliotekarier på LiUB som 

ingår i ”vi”. Sammantaget gör detta gör att det inte alltid är tydligt vems röst det är som 

hörs och huruvida Barbro ifrågasätter vissa kollegors agerande eller uttrycker självkri-

tik. 
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Dikotomin statisk – rörlig. Att ha en traditionell informationsdisk innebär här stillaståen-

de i dubbel bemärkelse. Arbetet vid disken är stillastående, man står still och väntar på 

att användarna ska komma dit. Men att ha en ståterminal ”ute i biblioteket” medför fy-

sisk rörelse ut i biblioteket dit användarna befinner sig. Denna förflyttning ger en bild 

av utveckling av verksamheten. När bibliotekarierna tar sig ut i biblioteket tycks de 

lämna servicerollen och få en pedagogisk roll. 

 

Tidsuttryck. Formuleringen ”[a]tt bara köra på det gamla invanda” framställer en verk-

samhet som kännetecknas av vanor och rutiner, vilket kan vara ett sätt att referera till 

cyklisk, stillastående tid. Motsatsen till cyklisk tid är föreställningen om linjär tid. For-

muleringen ”[u]t med oss i samlingarna” och förflyttningen av informationstjänsten, 

från disken till en ståterminal ”ute i biblioteket” kan ses som ett sätt att förhålla sig till 

linjär, rörlig tid.  

 

Metaforer. Att vara barfota kan betyda att man är opretentiös, jordnära, enkel. Min tolk-

ning är att en barfotabibliotekarie inte är beroende av de tekniska hjälpmedlen i infor-

mationsdisken utan söker hellre upp användarna där de är. Det tycks som en rätt märklig 

bild i sammanhanget, att vara barfota ger associationer till något naturligt, ursprungligt, 

traditionellt – vilket inte är vad man brukar förknippa med ett modernt universitetsbibli-

otek och är även en motsättning till det. 

 

Avbrott och motsägelser. Uttalandet om en ”ståterminal någonstans där man rör sig 

bland folk… ’hur går det här då, går det bra?’” är något oklart – ska bibliotekarien stå 

vid terminalen eller gå runt bland studenterna? 

 

Rekonstruktion. Här har de ord och formuleringar som har att göra med tanken att ut-

veckla verksamheten genom att arbeta ute i biblioteket bytts ut mot beskrivningar av 

biblioteket som traditionellt. 

 

Barbro: Min grej är att vi måste få stanna upp ibland, (Jag: Mm.) det är ok. För om 

man inte kan sin historia så vet man inte vem man är. (Jag: Nej.) Att bara gå nya vägar, 

det håller inte. (Jag: Nej, just det.) Vi måste tänka oss lite andra [ohörbart]. (Jag: Mm.) 

Att exempelvis att ha ståterminaler ute i biblioteket är fullständigt ”bull”. Tillbaks till 

informationsdisken med oss. 

Jag: Mm. Hur tänker du då? 

Barbro: Jag tänker att vi kan arbeta vid informationsdisken, där folk passerar liksom: 

(Jag: Mm.) ”hur går det här då, går det bra?”. 

Jag: Ja, just det. Att studenterna eller användarna ska söka upp er istället? 

Barbro: Det ska finnas platser som de vet att de kan gå till. (Jag: Mm.) Och det märker 

man när man sitter i informationsdisken, att det är då du får frågorna. Du får inte frå-

gorna när du är ute i biblioteket. (Jag: Nej, just det.) Utan vara mer som en traditionell 

bibliotekarie. (Jag: Mm.) Därför att du har en serviceroll hela tiden i biblioteket. (Jag: 

Ja.) Även om vi hjälper dem med de [ohörbart]. (Jag: Ja.) Det är sättet du gör det på 

(Jag: Mm.) som speglar din syn på service. (Jag: Mm.) Det slagord vi har använt oss av 

har varit ”våga fråga”, för att man ska (Jag: Mm.) veta att vi finns till för dem. 

 

I rekonstruktionen undersöks relationen mellan traditionella arbetssätt och service. Där-

igenom sätts likhetstecken mellan traditionellt referensarbete och service, något som 
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naturligtvis kan diskuteras. Ett syfte med att lyfta fram servicerollen är att uppvärdera 

den, att fråga sig om den är en motsats till den pedagogiska rollen. Det visar sig i analy-

sen av detta narrativ där det verkar som om det är att ge service när man bedriver refe-

rensarbete vid informationsdisken och att det finns en motsättning mellan servicerollen 

och rollen som pedagogisk resurs. Detta bekräftas i en annan passage där Barbro talar 

om servicerollen: ”[S]en är jag intresserad av att få biblioteket totalt integrerat på uni-

versitetet. Att de [bibliotekarierna] inte bara ger service.”  

5.3.3 Visionen om informationskompetens 
Följande sekvens handlar om hur bibliotekariernas och lärarnas yrkesroller inverkar på 

synen på informationskompetens (IK).  

 

Carl: Det är där problemet uppstår att vi tolkar in väldigt mycket där och tycker att det 

[informationskompetens] är en så (…) oerhört väsentlig del [av utbildningen]. (Jag: 

Mm) Medan lärarnas syn på det hela är, tror jag, väldigt pragmatisk. (Jag: Ja) Man ser 

inte det [informationskompetens] som något stort. När vi pratar om att vi vill få in det 

här som lärandemål, i praktiken ser lärarna det här som ganska underordnat. Det är en 

bra sak men det kan inte få ta någon stor plats. (Jag: Mm) Ofta beror det på att lärarna 

själva, då är man tillbaka vid tidspressen, har inte haft tid att orientera sig och är inte 

fullt uppdaterade. (Jag: Nej) Det bidrar också till att man inte har möjlighet att se alla 

möjligheter. (Jag: Mm) Men det är bilden att (…) det har att göra med livslångt läran-

de, det är en väsentlig del inte bara i utbildning utan även i yrkesliv och allt möjligt. 

(Jag: Mm) Med tanke på hur samhället ser ut. (Jag: Mm) (…) Men också konkret (…) 

att höja kvalitén på utbildningen. Det är där vi måste skjuta in oss, mer än den stora, 

vackra visionen om informationskompetens för den tycker jag inte riktigt har varit en 

framkomlig väg. (Jag: Nej) Utan jag tror att vi måste vara mer pragmatiska och kunna 

visa vad, på vilket sätt kan det bidra i det här konkreta fallet, i den här kursen eller ut-

bildningen. (Jag: Mm) Vad kan biblioteket bidra med där. (Jag: Mm) (…) Det ställer 

stora krav på oss att vi måste ha koll på hur utbildningarna ser ut, hur de är upplagda.  

(ur intervju med Carl) 

 

Intriganalys 
(O)balans 1: Bibliotekarierna tycker att IK är en central del av studenternas utbildning. 

Agerande: Enligt lärarna är IK en liten del av utbildningen. 

Komplikation: Lärarna är stressade och tycks okunniga om den betydelse informations-

kompetens kan ha för studenternas resultat. 

Balans 2: Bibliotekets undervisning i IK kan bidra till att höja kvalitén på studenternas 

utbildningar. För att genomföra det måste användarundervisningen vara integrerad i 

studenternas ämneskurser, vilket innebär att bibliotekarierna behöver ingående kunska-

per om utbildningarna. 

 

Aktanter är bibliotekarier och lärare. Lärarna beskrivs som tidspressade samtidigt som 

de har en pragmatisk syn på IK. I sekvensen föreslår Carl en förändring av bibliotekari-

ernas syn på IK, att de ska lämna ”den stora, vackra visionen om informationskompe-

tens” och istället närma sig lärarna och konkret visa hur IK kan höja kvalitén på utbild-

ningarna genom att integrera den i undervisningen. På så sätt genomgår de en utveck-

ling. 
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Dekonstruktion 
Tystnader. Tre röster framträder i avsnittet: bibliotekariernas, lärarnas och berättarens. 

Carl fungerar som allvetande berättare och ingår även i bibliotekariekollektivt. Emel-

lanåt tycks Carl göra en skillnad mellan sig själv och de andra bibliotekarierna, men 

andra gånger verkar han ingå i bibliotekariekollektivet. ”När vi pratar om att vi vill få in 

det här som lärandemål, i praktiken ser lärarna det här som ganska underordnat.” Här 

ger Carl röst åt bibliotekarierna, som han ser sig som del av genom användandet av 

”vi”. Därefter ger han röst åt lärarnas ståndpunkt: ”Det är en bra sak men det kan inte få 

ta någon stor plats.” Eftersom Carl ger röst åt båda yrkesgruppernas blir resultatet att de 

ställs emot varandra.  

 

Dikotomin visionär – pragmatiker. Lärarna skildras som pragmatiker, de ser inte infor-

mationskompetens som ”något stort” eller som en central del i undervisningen. En 

pragmatisk person är inriktad på nytta och resultat. Bibliotekarierna tycks ha en före-

ställning om ”den stora, vackra visionen om informationskompetens”, de är visionärer. 

Att vara visionär är att ha idealiserade föreställningar om framtiden eller att dröm-

ma/hallucinera. Om man ser till den sedan länge pågående kontaktbibliotekarieverk-

samheten som ett sätt att konkret föra ut bibliotekets uppdrag till institutionerna så 

framstår bibliotekarierna som pragmatiker snarare än visionärer.  

 

Avbrott och motsägelser. Framställningen av lärarnas syn på och kunskaper om infor-

mationskompetens framstår som motsägelsefull. Å ena sidan beskrivs lärarna som rea-

listiska, de ser inte informationskompetens som en central del av utbildningen. Å andra 

sidan är deras kunskaper om informationskompetens inte uppdaterade, de ser därför inte 

att det kan höja kvalitén på utbildningen.  

 

Tidsuttryck. Lärarna skildras som tidspressade, en beskrivning som återkommer i inter-

vjuerna: ”Ofta beror det på att lärarna själva, då är man tillbaka vid tidspressen, har inte 

haft tid att orientera sig och är inte fullt uppdaterade.” Här konstateras detta faktum, det 

uttrycks ingen önskan om att det bör ske en ändring. Bibliotekarierna däremot beskrivs 

inte som tidspressade, de ska istället hålla sig uppdaterade, vara aktiva och offensiva: 

”[V]i måste ha koll på hur utbildningarna ser ut.” Att de ”måste ha koll” är en reaktion 

på att lärarna inte är uppdaterade. Att bibliotekarierna behöver kunskaper om utbild-

ningarna uttrycks som ett krav.  

 

Rekonstruktion. I följande rekonstruktion har lärare och bibliotekarier helt enkelt bytt 

plats.  

 

Carl: Det är där problemet uppstår att lärarna tolkar in väldigt mycket där och tycker 

att det [informationskompetens] är en så (…) oerhört väsentlig del [av utbildningen]. 

(Jag: Mm) Medan bibliotekariernas syn på det hela är, tror jag, väldigt pragmatisk. 

(Jag: Ja) Man ser inte det [informationskompetens] som något stort. När de pratar om 

att de vill få in det här som lärandemål, i praktiken ser bibliotekarierna det här som 

ganska underordnat. Det är en bra sak men det kan inte få ta någon stor plats. (Jag: 

Mm) Ofta beror det på att bibliotekarierna själva, då är man tillbaka vid tidspressen, 

har inte haft tid att orientera sig och är inte fullt uppdaterade. (Jag: Nej) Det bidrar 

också till att man inte har möjlighet att se alla möjligheter. (Jag: Mm) Men det är bil-

den att (…) det har att göra med livslångt lärande, det är en väsentlig del inte bara i 
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utbildning utan även i yrkesliv och allt möjligt. (Jag: Mm) Med tanke på hur samhället 

ser ut. (Jag: Mm) (…) Men också konkret (…) att höja kvalitén på utbildningen. Det är 

där lärarna måste skjuta in sig, mer än den stora, vackra visionen om informations-

kompetens för den tycker jag inte riktigt har varit en framkomlig väg. (Jag: Nej) Utan 

jag tror att de måste vara mer pragmatiska och kunna visa vad, på vilket sätt kan det 

bidra i det här konkreta fallet, i den här kursen eller utbildningen. (Jag: Mm) Vad kan 

institutionerna bidra med där. (Jag: Mm) (…) Det ställer stora krav på dem att de mås-

te ha koll på hur bibliotekets verksamhet ser ut, hur den är organiserad.  

 

När bibliotekarierna tar lärarnas plats ter de sig nonchalanta och ointresserade, ett för-

hållningssätt som kan vara ett sätt att utöva makt. 

5.3.4 Om betydelsen av rutiner 
I avsnittet här ovan undersöktes dikotomin visionär – pragmatiker. Begreppet visionär 

återkommer i följande narrativ som handlar om bibliotekets introduktionsundervisning 

men ställs då mot ”ovisionär”.  

 

Jag: Då går vi vidare till framtiden. (Annika: Ja.) Om du skulle beskriva dina visioner 

för den pedagogiska verksamheten på det här biblioteket om tio år.  

Annika: (...) Ja, jag kan inte se att det behövs någon större förändring. Jag är så ovi-

sionär så det inte är klokt. 

Jag: Du får vara så visionär som du är. 

Annika: Jag tror att vi har betydligt bättre och obligatorisk undervisning för alla dokto-

rander. (Jag: Mm.) Att vi har plats i deras introduktionskurs. (...) Så att vi har mer flyt 

där. (Jag: Ja.) (...) Det är något som vi kommer att genomföra och förmodligen har 

genomfört inom ett år. (Jag: Mm.) Om tio år vet jag inte. Kanske vi inte har introduk-

tionsundervisning, det är något som de flesta lärosäten har övergett för annat (Jag: 

Mm.) som webbundervisning och sånt. (Jag: Ja, just det.) Det är väldigt många av oss, i 

och för sig är vi ganska gamla, som tycker att det är viktigt att ta hand om de nya [stu-

denterna] och hälsa dem välkomna och visa runt dem. (Jag: Mm) Vi tror att det har stor 

betydelse. (Jag: Mm, jo.) Men man kan göra det på olika sätt, man behöver inte ha två-

timmarspass som vi har haft tidigare. (Jag: Nej, just det.) Vi har gått över till att ha en 

timme eller 45 minuter.  

(ur intervju med Annika) 

 

Intriganalys 
(O)balans 1: Jag ber Annika att beskriva sina framtidsvisioner. 

Agerande 1: Annika beskriver sig som ovisionär och menar att hon inte tycker att det 

behövs några större förändringar av verksamheten. 

Komplikation 1: Genom att säga ”[d]u får vara så visionär som du är” tar jag upp tråden 

om visioner från min fråga. Innebörden i min replik är att jag, trots Annikas invänd-

ningar, vill att hon ska beskriva sina idéer om morgondagens verksamhet på LiUB. 

Balans 2: Annika berättar om bibliotekets undervisning för doktorander, vilket kommer 

att genomföras snart. 

(O)balans 3: Något som antagligen kommer att ske på sikt är avvecklandet av bibliote-

kets introduktionsundervisning. 

Agerande 2: Biblioteken vid andra lärosäten har ersatt den med webbundervisning. 
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Komplikation 2: Annika och flera av hennes kollegor tycker ändå att introduktionsun-

dervisningen har en viktig funktion, nämligen att visa och presentera biblioteket för nya 

studenter. 

Balans 4: Genom att introduktionsundervisningen kortas ner i tid kan den trots allt be-

rättigas. 

 

Ovanstående sekvens består av två parallella intriger, dels de inledande replikerna om 

”visionär” respektive ”ovisionär”, dels Annikas skildring av kommande omställningar. 

Aktanter i avsnittet är således jag, Annika, bibliotekarier (på LiUB), doktorander och 

studenter. Studenterna och doktoranderna agerar inte utan utsätts för handlingar, i detta 

fall bibliotekets undervisning. Annika och bibliotekarierna genomgår någon typ av för-

ändring eller utveckling. Till en början ger Annika uttryck för ett motstånd mot att tala 

om visioner, men sedan går hon med på att göra det. Bibliotekarierna är medvetna om 

att många UH-bibliotek har slutat med introduktionsundervisning, de vill behålla den 

men är beredda att låta den ta mindre tid i anspråk. 

 

Dekonstruktion  
Metaforer. Att vara visionär har inte enbart att göra med framtidsbilder att göra, utan 

även att idealisera, drömma. Annikas beskrivning av sig själv som ”ovisionär”, det vill 

säga motsatsen till ”visionär”, antyder en preferens för den nuvarande verksamheten 

snarare än morgondagens. ”Ovisionär” kan associeras till uttryckssättet ”med fötterna 

på jorden” och ”visionär” till ”huvudet bland molnen” där det senare begreppet får en 

negativ klang.  

 

Tystnader. Studenternas röst finns inte med, det framgår därför inte hur de ser på intro-

duktionsundervisningen. Bibliotekarierna vid andra lärosäten som har infört webbaserad 

undervisning kommer inte till tals, därav finns det inga exempel på hur sådan undervis-

ning kan se ut. 

 

Avbrott och motsägelser. Annika säger att ”[k]anske vi inte har introduktionsundervis-

ning” vilket sätts i relation till rådande tendenser på andra UH-bibliotek. Därefter fort-

sätter Annika att tala om betydelsen av introduktionsundervisning. I slutändan verkar 

det som om Annika vill att man behåller introduktionsundervisningen också i framtiden 

även om den begränsas något. 

 

Dikotomin naturlig/mänsklig – artificiell. I detta narrativ ställs den traditionella introduk-

tionsundervisningen mot den webbaserade, där den förra kan sägas stå för något natur-

ligt och den andra för något konstgjort. Introduktionsundervisningen framstår i sam-

manhanget som ett bättre alternativ än webbundervisning genom att bibliotekarierna 

välkomnar studenterna och ger dem ett personligt bemötande. Webbundervisningen 

beskrivs inte närmare, men ställd mot det personliga mottagandet i introduktionsunder-

visningen uppfattas den som dess motsats – opersonlig, formell och standardiserad. 

Denna dikotomi är skenbar, webben är ett medium för kommunikation. Därigenom kan 

även webbundervisning vara engagerande och välkomnande, om den är det har att göra 

med kvalitén på kommunikationen mellan bibliotekarier och studenter. 

 

Uttryck för tid. ”[I] och för sig är vi ganska gamla… viktigt att ta hand om de nya [stu-

denterna] och hälsa dem välkomna och visa runt.” Att vara ”gammal” framstår här som 
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positivt, det hör ihop med erfarenhet, kunnande och mognad. Bibliotekariernas beteen-

den gentemot studenterna ger associationer till förälder-barn-relationer, de tar hand om, 

visar runt och hälsar dem välkomna.  

 

Rekonstruktion. I följande rekonstruktion av den andra delen av narrativet har resone-

manget om de traditionella introduktionskurserna ersatts av webbaserade:  

 

Annika: /…/ Om tio år, då har vi slutat med introduktionsundervisning, det är något 

som de flesta lärosäten har övergett för annat (Jag: Mm.) som webbundervisning och 

sånt. (Jag: Ja, just det.) Det är väldigt många av oss, i och för sig är vi ganska gamla, 

som tycker att det är viktigt att ta hand om de nya [studenterna] och hälsa dem välkom-

na. (Jag: Mm) Vi tror att det har stor betydelse. (Jag: Mm, jo.) Men man kan göra det 

på nya sätt, man måste inte ha introduktionsundervisning på plats i biblioteket. (Jag: 

Nej, just det.) Istället kan man ha interaktiva kurser med studenter på webben. 

 

Här prövades möjligheten att bevara bibliotekariernas ambitioner att ”att ta hand om de 

nya [studenterna] och hälsa dem välkomna” men att flytta kurserna från det fysiska bib-

lioteket till det digitala. Syftet med webbkurserna blir att välkomna studenterna – inte 

att förbättra tillgängligheten eller att effektivera, vilket är argument som ibland används 

för att ersätta ”verklig” kommunikation med virtuell. 

5.3.5 Bibliotekets kärnverksamhet 
Detta avsnitt handlar också om förändringar inom biblioteket, nämligen hur kärnverk-

samheten kan förändras på sikt. 

 

Jag: Som jag förstår dig, biblioteket som arbetsplats och att man lånar böcker och så 

kanske inte kommer att vara lika viktigt om tio år. 

Carl: Nej. Det tror jag definitivt. 

Jag: Men däremot de pedagogiska bitarna (Carl: Ja) att ha kurser i informationssök-

ning och samarbeten med institutionerna. 

Carl: Det är en kärnverksamhet. 

Jag: Och sen bibliometri (Carl: Ja) och elektronisk publicering. 

Carl: Och i takt med att det framstår som att det här [användarundervisning, bibliome-

tri etcetera] alltmer kommer att vara kärnan i det vi tillhandahåller så kommer man att 

satsa mer på att vidareutveckla och förädla det. (Jag: Mm) Jag tror att det kommer att 

hända ganska mycket. (Jag: Ja) Men som det ser ut idag med den kompetens vi har och 

med den bild vi har av biblioteket så är det inte helt givet att vi kan gå in idag och till-

handahålla hela paketet med källkritik och (Jag: Nej) vetenskaplig publicering och… 

(Jag: Mm) Utan det kräver väldigt mycket mer. Men som sagt, satsas det där så kan jag 

tänka mig att bilden av bibliotekets roll också kan förändras. (Jag: Ja). Så därför är det 

rätt spännande just nu, eftersom det är ganska mycket i görningen.  

(ur intervju med Carl) 

 

Intriganalys  
(O)balans 1: Dagens biblioteksverksamhet med bland annat utlåningsverksamhet och 

arbetsplatser för studenter kommer inte att vara lika central om tio år. 

Agerande: Funktioner som elektronisk publicering, bibliometri och användarundervis-

ning kommer att bli mer centrala i verksamheten. 



 39 

Komplikation: Bibliotekarierna har inte den kompetens som krävs för att utveckla dessa 

tjänster. 

Balans 2: När bibliotekariernas kompetens vidareutvecklas så att man kan anpassa 

kärnverksamheten efter morgondagens behov förändras också bilden av biblioteket. 

 

Aktanter i detta narrativ är biblioteket/bibliotekarierna och universitetet. Även om uni-

versitetet (institutioner och studenter) inte uttryckligen finns med i narrativet så är det 

dem som biblioteket riktar sig till. Bibliotekets verksamhet behöver förändras, eftersom 

vissa av dagens kärnverksamheter inte kommer att vara lika betydelsefulla i framtiden 

så behöver bibliotekarierna vidareutveckla sina kompetenser så att verksamheten kan 

”förädlas”.  

  

Dekonstruktion 
Metaforer. ”[S]å kommer man att satsa mer på att vidareutveckla och förädla det.” Ge-

nom användandet av begreppet ”förädla” anges vilka förändringar som bibliotekets 

verksamhet behöver genomgå inför morgondagen. I andra sammanhang används ”föräd-

la” för att beskriva hur råvarors egenskaper omvandlas eller förbättras. Därmed framstår 

dagens verksamheter och kompetenser som ruffiga råmaterial som behöver förfinas och 

förbättras för att fungera i framtiden. 

 

Avbrott och motsägelser. Det är otydligt vilka de nya kärnverksamheterna är och vilka 

av dagens kärnverksamheter som kommer att få ge plats åt de nya. 

 

Tystnader. Användarna av bibliotekets verksamhet kommer inte till tals. Det gör inte 

heller bibliotekarierna som grupp, genom att de inte hörs är det svårt att bilda sig en 

uppfattning om den samlade kompetensen inom biblioteket. 

 

Dikotomin idag – imorgon. I narrativet tycks det finnas en skarp gräns mellan nutid och 

framtid. Det kan ha att göra med min fråga som kontrasterar nuet till tio år fram i tiden. 

Även den fortsatta beskrivningen av verksamhetens förändringar ställer dagens kompe-

tenser mot morgondagens.  

 

Uttryck för tid. Begreppen ”vidareutveckla”, ”förändras”, ”i görningen” syftar på sådant 

som kan komma att ske. Även om de inte uttrycker tid explicit så pekar de framåt i ti-

den. ”Vidareutveckla” och ”förändras” står för sådant som behöver omformas, omvand-

las inför framtiden medan ”i görningen” handlar om förändringar som väntar runt hör-

net. 

 
Rekonstruktion 

Jag: Som jag förstår dig, biblioteket som arbetsplats och att man lånar böcker och så 

kommer att vara lika viktigt om tio år. 

Carl: Ja. Det tror jag definitivt. 

Jag: Och de pedagogiska bitarna (Carl: Ja) att ha kurser i informationssökning och 

samarbeten med institutionerna. 

Carl: Det är en kärnverksamhet. 

Jag: Och sen bibliometri (Carl: Ja) och elektronisk publicering. 

Carl: Och eftersom det här [användarundervisning, bibliometri etcetera] är kärnan i 

det vi tillhandahåller så kommer man att satsa mer på att vidareutveckla och förädla 
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det. (Jag: Mm) Men jag tror att det kommer att vara ganska lugnt. (Jag: Ja) Som det ser 

ut idag med den kompetens vi har och med den bild vi har av biblioteket så är det givet 

att vi kan gå in idag och tillhandahålla hela paketet med källkritik och (Jag: Nej) veten-

skaplig publicering och… (Jag: Mm) Vi har det som krävs. Men som sagt, om vi fortsät-

ter satsa där så kan jag tänka mig att bilden av bibliotekets roll kan befästas ytterligare. 

(Jag: Ja). Så därför är det rätt tryggt just nu, eftersom det är stabilt. 

 

Här har beskrivningen av kärnverksamheten förändrats så att biblioteket inte behöver 

göra några större förändringar inför framtiden. Den här typen av skildringar av föränd-

ringar för bibliotekets verksamhet förekommer inte i intervjumaterialet. Däremot är 

behovet av utveckling inom biblioteket återkommande, något som kan uppfattas som 

självkritik. 

5.3.6 Rädslan att fastna 
I följande sekvens undersöks också beskrivningar av förnyelse och utveckling, men ut-

ifrån föreställningar om rum och förflyttning. På frågan om bibliotekets arbetsformer, 

hur man kommer att föra ut den pedagogiska verksamheten berättar Annika om svårig-

heten att etablera kontakter med institutionerna. 

 

Mm. (...) Jag känner en rädsla att vi ska fastna inom våra egna väggar. (Jag: Mm.) Att 

biblioteket är en sluten enhet för sig, att vi bjuder in [institutionerna] hela tiden. Jag 

tycker att det är ganska uppluckrat. (Jag: Mm.) Men tyvärr hänger det på personliga 

kontakter (Jag: Ja, just det.) med lärare. Det måste vi försöka bryta och få en bättre 

kontinuitet via högre chefer [inom universitetet], att vi kommer in den vägen. Förhopp-

ningsvis kommer vi att ha bättre samarbetet med den pedagogiska enheten på universi-

tetet, CUL, (Jag: Mm.) Centrum för undervisning och lärande. CUL ordnar kurser för 

alla anställda, det är de som står för kurserna i högskolepedagogik. (Jag: Ja.) De har 

flera fortbildningskurser inom pedagogik. Det är något vi har jobbat med de senaste 

åren, att få in en fot på CUL. (Jag: Ja, ok.) Delvis har vi gjort det genom att gå kursen 

där. Vi märks mer för de lärarna (Jag: Mm.) som jobbar där, det är lättare för oss att få 

till ett samarbete med dem.  

(ur intervju med Annika) 

 

Intriganalys 
(O)balans 1: Annika upplever att biblioteket är en isolerad och fristående enhet inom 

universitetet. 

Agerande 1: Det finns etablerade kontakter med institutionerna. 

Komplikation: Dessa kontakter bygger på personliga kontaktytor. 

Balans 2: Formaliserade kontakter med högre chefer inom universitetet kan ge ökad 

kontinuitet. 

Agerande 2: Bibliotekarierna vidareutbildar sig genom att gå kursen i högskolepedago-

gik på CUL. 

Balans 3: Bibliotekarierna och bibliotekets verksamhet blir kända för dem som arbetar 

på CUL vilket främjar samverkan med dem. 

 

Aktanter i avsnittet är bibliotekarier och personal på universitetet. Inledningsvis be-

skrivs bibliotekarierna som att de riskerar att fastna i biblioteket. Men genom strategiskt 

arbete med att etablera formaliserade kontakter med enheter inom universitetet underlät-
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tas samarbetet. Genom att läsa mellan raderna uppenbaras skildringarna av personalen 

på universitetet. De beskrivs utifrån vad de inte gör: lärarna bjuder inte in biblioteket, 

cheferna skapar inte kontinuerliga kontakter, lärarna på CUL hade inte uppmärksammat 

bibliotekarierna. 

 

Dekonstruktion 
Avbrott och motsägelser. Resonemanget går fram och tillbaka, å ena sidan är biblioteket 

en ”sluten enhet”, å andra sidan är det ”uppluckrat”. Beskrivningen av samarbetet som 

”ganska uppluckrat” tycks syfta på att det finns etablerade förbindelser mellan kontakt-

bibliotekarier och anställda på institutionerna. Samtidigt är situationen problematisk 

genom att samarbetet bygger på personliga kontakter. 

 

Dikotomin sluten – öppen. Avsnittet inleds med en beskrivning av biblioteket som slu-

ten, att bibliotekarierna ska ”fastna inom våra egna väggar”. Slutenheten bekräftas ge-

nom formuleringen ”[d]et måste vi försöka bryta och få en bättre kontinuitet via högre 

chefer”. Men det verkar snarare vara institutionerna som är slutna genom att det är svårt 

att etablera kontinuerliga kontakter med dem. I den andra halvan av narrativet beskrivs 

strategiska aktiviteter som syftar till att förbättra samarbeten med institutioner och CUL. 

Sammantaget ger det en bild av biblioteket som öppet och kontaktskapande.  

 

Tystnader. Personalen på universitetet skildras som en homogen grupp som delar sam-

ma syn på samverkan med biblioteket. Några exempel på lärare som tar kontakt med 

bibliotekarier framkommer inte här. 

 

Metaforer. Fraserna ”fastna inom våra egna väggar” och ”sluten enhet” frammanar bil-

der av höga väggar, stängda dörrar, begränsad insyn. På en sådan plats tycks tiden och 

därmed utvecklingen stanna. Denna skildring motsägs av frasen ”få in en fot”, genom 

att få in en fot på CUL förbättras bibliotekets ställning där. Det ger associationer till 

uttryck som ”ett steg i rätt riktning” och ”ta första steget” som tyder på förflyttning och 

initiativ. 

 

Uttryck för tid. För att inte biblioteket ska vara en sluten enhet vill Annika ”[f]örsöka 

bryta och få en bättre kontinuitet”. Det är att gå från cyklisk, stillastående tid till linjär, 

rörlig tid; som att sätta hjulen i rullning. Samtidigt har biblioteket en långsiktig strategi 

att förbättra samarbetet med CUL: ”Det är något vi har jobbat med de senaste åren, att 

få in en fot på CUL.” Det tycks som att det är strategiskt viktigt för biblioteket att sam-

verka med dem; kanske en väg ut ur den upplevda slutenheten och stillaståendet. 

 

Rekonstruktion. I rekonstruktionen har innehållet förändrats så att biblioteket har etable-

rade, formaliserade kontakter med universitetet. Den motsvarar så som Annika skulle 

vilja att samverkan med universitetet såg ut. 

 

Mm. (...) Jag känner mig trygg i hur vi för ut vår verksamhet. (Jag: Mm.) Att biblioteket 

är integrerat på universitetet, att vi har etablerade samarbeten [med institutionerna]. 

Jag tycker att det är ganska uppluckrat. (Jag: Mm.) Vi har en bra kontinuitet via högre 

chefer [inom universitetet], att vi kommer in den vägen. Därför hänger det inte bara på 

personliga kontakter (Jag: Ja, just det.) med lärare. Vi har ett samarbete med den pe-

dagogiska enheten på universitetet, CUL, (Jag: Mm.) Centrum för undervisning och 
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lärande. CUL ordnar kurser för alla anställda, det är de som står för kurserna i hög-

skolepedagogik. (Jag: Ja.) De har flera fortbildningskurser inom pedagogik. Det är 

något vi har jobbat med de senaste åren, att få in en fot på CUL. (Jag: Ja, ok.) Delvis 

har vi gjort det genom att gå kursen där. Vi märks mer för de lärarna (Jag: Mm.) som 

jobbar där, då är det lättare för oss att få till ett samarbete med dem.  

 

När narrativet ändrades så att Annika blev tillfreds med samarbetet med enheter inom 

universitetet så försvann också intrigen. Ändå finns en viss problematik kvar genom att 

det fortfarande är biblioteket som står för initiativen till kontakt. 

5.3.7 Det personliga nätverket 
Detta narrativ handlar också om etableringen av samarbeten mellan biblioteket och uni-

versitetet: 

 

Jag: Som jag förstår dig så är det inget stort motstånd mot biblioteket, (Barbro: Nej.) 

utan det är antingen att man [personal på institutionerna] har bristande kunskap om 

vad biblioteket gör (Barbro: Mm.) eller det kan vara andra saker.  

Barbro: Mm, mm. Jo, man har med sig den här [otydligt] stadsbibliotekstanken om tan-

ten (Jag: Mm.) med knut i håret, som inte kan något utan bara säger ”Hysch!”. Den 

tanken har de med sig in. Och sedan hur de har blivit bemötta på Ultuna, eller var de 

har varit. (Jag: Mm.) Med lite äldre bibliotekarier som… (Jag: Ja.) Det är inte säkert 

att det är vi själva som har kreerat det där motståndet, utan det kan vara från barnsben. 

(Jag: Ja, just det.) Men, jag tror att vi kommer att (…) lyckas. Vi har en väldigt bra ÖB 

[överbibliotekarie] som har oerhört många kontakter här. Och jag tror att det personli-

ga nätverket… (Jag: Mm.) Om man som jag har jobbat här hela mitt liv, jag känner ju 

alla eller känner till, jag känner ju inte alla. På [fakulteten] vet jag vilka de flesta är 

(Jag: Ja.) De flesta vet vem jag är också. Det är mycket lättare med samarbetet då. 

(Jag: Mm.) Det tar ett tag att etablera sig, det gör det.  

(ur intervju med Barbro) 

 

Intriganalys 
(O)balans 1: Det finns inget egentligt motstånd mot biblioteket bland personalen på 

institutionerna. 

Agerande: Men de har en negativ bild av bibliotekarier och ser dem som inkompetenta. 

Komplikation: Denna föreställning kan de ha förvärvat innan de kom till LiU. 

Balans 2: Bilden av biblioteket kan förändras genom att anställda på LiUB skaffar bra 

kontaktnät med enheter och anställda inom LiU.  

 

Aktanter i avsnittet är LiUB, andra bibliotek samt anställda på institutionerna. Persona-

len på institutionerna kan förändra sin uppfattning av biblioteket, från att vara negativa 

till att få en mer positiv bild när de får professionella kontakter med bibliotekarier på 

LiUB. Därigenom kan bibliotekarierna på LiUB förändras indirekt, när de bygger kon-

taktnät inom universitetet förändras bilden av biblioteket och möjligheterna att samarbe-

ta förbättras.   
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Dekonstruktion 
Avbrott och motsägelser. Det finns inget egentligt motstånd mot biblioteket, men ändå 

finns en negativ, stereotyp bild av bibliotekarier. Denna bild kan i praktiken fungera 

som ett hinder för samarbete. 

 
Metaforer. Att ha ett nätverk med många förbindelser kan vara ett sätt att komma förbi 

fördomarna om bibliotekarier. Enligt Barbros beskrivning av sina egna kontakter fram-

står hon som spindeln i nätet. Kontakterna verkar utgå ifrån henne, hon vet ”vilka de 

flesta är” och ”[d]e flesta vet vem jag är också”.  

 

Dikotomin schablon – individ. För att övervinna schablonbilden av bibliotekarier tycks 

den enskilda bibliotekarien behöva ett personligt nätverk så att man framstår som en 

mångfasetterad individ i förhållande till de anställda på institutionerna. Man kan se ste-

reotypen som en föreställning vilken drabbar bibliotekarier på ett strukturellt plan men 

där en lösning på detta problem verkar finnas på individnivå.  

 

Tystnader. De bibliotekarier, som enligt detta narrativ kan ha bidragit till att skapa den 

negativa bilden av biblioteket, kommer inte till tals. Även om bibliotekarier kan ha på-

verkat en del av de negativa föreställningar som förekommer, så kan de också komma 

från annat håll, till exempel uppfattningar som har med genus att göra. 

 

Uttryck för tid. De karaktärsdrag som personifierar fördomen är ”tanten med knut i hå-

ret” och ”äldre bibliotekarier”, de är äldre kvinnor. I egenskap av sin ålder tycks de fö-

reträda en föråldrad, konservativ och traditionsbunden verksamhet. En sådan bild står i 

motsats till förändring, utveckling och det strategiska arbetet LiUB bedriver för att upp-

rätta kontinuerliga kontakter med enheter och personal inom LiU. 
 
Rekonstruktion 

Jag: Som jag förstår dig så är det inget stort motstånd mot biblioteket, (Barbro: Nej.) 

utan det är antingen att man [personal på institutionerna] har bristande kunskap om 

vad biblioteket gör (Barbro: Mm.) eller det kan vara andra saker.  

Barbro: Mm, mm. Jo, man har med sig den här [otydligt] stadsbibliotekstanken om kil-

len (Jag: Mm.) med gympaskor, som inte kan något utan bara säger ”Hysch!”. Den 

tanken har de med sig in. Och sedan hur de har blivit bemötta på Ultuna, eller var de 

har varit. (Jag: Mm.) Med yngre bibliotekarier som… (Jag: Ja.) Det är inte säkert att 

det är vi själva som har kreerat det där motståndet, utan det kan vara från barnsben. 

(Jag: Ja, just det.) Men, jag tror att vi kommer att (…) lyckas. Vi har en väldigt bra ÖB 

[överbibliotekarie] som har oerhört många kontakter här. Och jag tror att det personli-

ga nätverket… (Jag: Mm.) Om man som jag har jobbat här hela mitt liv, jag känner ju 

alla eller känner till, jag känner ju inte alla. På [fakulteten] vet jag vilka de flesta är 

(Jag: Ja.) De flesta vet vem jag är också. Det är mycket lättare med samarbetet då. 

(Jag: Mm.) Det tar ett tag att etablera sig, det gör det.  

 

I ovanstående avsnitt förändrades kön och ålder på schablonbilden av bibliotekarien för 

att undersöka hur det påverkar den. Resultatet är att bilden av ”killen med gympaskor” 

framstår som besynnerlig och främmande i sammanhanget bibliotek. I andra situationer 

skulle en beskrivning av en ung kille som inte kan något annat än att hålla ordning fun-

gera, kanske skulle den kunna stämma in på en schablonbild av en ordningsvakt. Men 
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genom att orden ”bibliotek” och ”bibliotekarie” i rekonstruktionen i övrigt ger associa-

tioner till (”äldre”) kvinnor så uppstår ingen kontakt mellan dessa ord och killen i gym-

paskor. Det tycks som om schablonbilden av bibliotekarien är svår att komma undan 

genom att företeelsen bibliotek/bibliotekarie frammanar attribut (kvinna, medelål-

ders/tant) som återfinns hos schablonen. 

5.4 Sammanfattande kommentarer 

I formanalysen framkom att beskrivningarna av framtiden för den pedagogiska verk-

samheten inom LiUB är mångfasetterad. Det visar sig både i sätten att uttrycka framtid 

och förhållningssätten till densamma. Generellt tycks det vara viktigt att utveckla verk-

samheten, även om det finns exempel på motsatsen. Intriganalysen fördjupar förståelsen 

av de skeenden som återfinns i narrativen, det visar sig att kontaktbibliotekarierna gör 

en hel del utåtriktat arbete gentemot universitetet. Samtidigt tycks de ha svårt att få ge-

hör för bibliotekets verksamhet bland framför allt universitetslärarna.   
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6. KONKLUSIONER  
I följande kapitel kommer analysen att diskuteras utifrån frågeställningarna samt relate-

ras till litteraturen. Dessutom dryftas för- och nackdelar med den narrativa metoden. 

6.1 Besvarande av frågeställningarna 

Överordnad frågeställning: 

 

 Vilka berättelser om framtiden för den pedagogiska verksamheten förmedlas av 

bibliotekarier på Linköpings universitetsbibliotek?   

 

Underordnade frågeställningar: 

 

o Vilka språkliga uttryck används i berättelserna om framtiden? 

o Vilka förhållningssätt till framtiden förmedlas? 

o Vilka teman är centrala i berättelserna? 

 

6.1.1 Att uttrycka framtid 
I detta avsnitt kommer följande frågeställning att besvaras: Vilka språkliga uttryck an-

vänds i berättelserna om framtiden? 

6.1.1.1 Tid och rörelse 
I intervjumaterialet framkommer olika sätt att uttrycka cyklisk tid, stillastående. Två 

exempel på det är oron ”att fastna inom biblioteket” (Annika) och ”att bara köra på det 

gamla invanda” (Barbro). Den cykliska tiden används för att beskriva återkommande 

händelser som rutiner och sociala relationer. Dess motsats, linjär tid sammankopplas 

med utveckling och produktivitet (Comrie 1985, s. 4-5 och Bloch 1977, s. 284-285). Att 

referera till cyklisk tid blir, i relation till den i vår kultur dominerande uppfattningen om 

linjär tid, ett sätt att uttrycka stagnation. Ett annat sätt att uttrycka detta är den i materia-

let återkommande dikotomin stillastående – utveckling. Denna dikotomi och dess syno-

nymer är oftast negativt respektive positivt värdeladdade: 

  

Statisk – framåtskridande 

Stagnation – framsteg 

Regression – progression 

Cyklisk – linjär 

Orörlig – rörlig 

 

Exempel från intervjumaterialet på begrepp för utveckling är: att få in en fot, få mer 

flyt, jobba ganska offensivt, ligga före, hålla oss à jour. Några exempel på uttryck för 

stillastående: att sacka efter, det gamla invanda, rädsla att vi ska fastna, står och stam-

par. För att skapa sig en position inom universitetet tycks det nödvändigt för biblioteket 

att visa sin medverkan i utvecklingen. Att ge uttryck för motvilja till förändring av verk-

samheten och arbetssätten skulle sannolikt innebära svårigheter att legitimera verksam-

heten. Det tycks som att det i detta sammanhang är nästintill omöjligt att uttrycka sig 

positivt om traditioner. Detta förhållningssätt kan möjligtvis kopplas till tankegången 

om att det inom en profession finns en gemensam meningshorisont, det vill säga gränser 

för vad man kan och inte kan tala om (Schreiber 2006, s. 17-26).  Till viss del kan det 
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bero på mina frågor, bland annat genom användandet av begreppet ”vision”. Men san-

nolikt har det att göra med de, i vårt samhälle; dominerande föreställningarna om fram-

steg och utveckling. Den linjära tidsaxeln där tiden och utvecklingen ständigt fortsätter 

framåt uppåt är avgörande för vår förståelse av tid (Wallman 1992, s. 8-10). Vad gäller 

synen på traditioner är det rimligtvis av betydelse vilket UH-bibliotek och vilken hög-

skola man arbetar inom. På de äldre lärosätena som Lunds och Uppsala Universitet är 

det måhända mer positivt att värna om traditioner. Men inom ett universitet som Linkö-

pings, som är grundat på 70-talet och har traditioner av pedagogisk förnyelse kanske det 

är omöjligt (Linköpings universitet 2009-06-03). 

 

Det finns i analysen exempel på ett annat förhållningssätt till cyklisk tid, närmare be-

stämt i form av rutiner och traditioner. I avsnitt 5.3.4 där Annika talar om traditionell 

introduktionsundervisning framstår etablerade arbetssätt som mer relevanta än moderna 

undervisningsformer där IKT används. Tillsammans med formuleringar som ”jag kan 

inte se att det behövs någon större förändring” och ”många av oss, i och för sig är vi 

ganska gamla, som tycker att det är viktigt att ta hand om de nya” uttrycks här ett mot-

stånd mot framstegstanken. I detta avsnitt framstår hävdandet av rutiner som något posi-

tivt. 

6.1.1.2 Ålder i relation till tid 
I materialet finns olika beskrivningar av ålder, där det på olika sätt kan relateras till ut-

veckling och framtid. Utifrån teorin om personliga tidsaxlar kan personer ha olika rela-

tioner till historia, nutid och framtid. En äldre person kan följaktligen påstås ha mer hi-

storia och mindre framtid på sin tidsaxel än en yngre (Wallman 1992, s. 12). I avsnitt 

5.3.4, som diskuterades ovan, förekommer en beskrivning av de bibliotekarier som vär-

nar om den traditionella introduktionsundervisningen som ”gamla”. Deras ålder är i 

sammanhanget något positivt och associeras till erfarenhet, bibliotekarierna tycker att 

”det är viktigt att ta hand om de nya”. I avsnitt 5.3.7 som handlar om betydelsen av att 

etablera personliga nätverk finns det olika sätt att se på ålder. Å ena sidan finns den ne-

gativa schablonbilden av en bibliotekarie, en tant med knut i nacken. Å andra sidan 

finns en positiv bild av att vara ”äldre”, som Barbro själv utgör ett exempel på, eftersom 

det tar tid att bygga upp ett nätverk: ”Det är mycket lättare med samarbetet då. /…/ Det 

tar ett tag att etablera sig, det gör det”.  

6.1.1.3 Individers förhållande till utveckling 
Personer eller grupper kan associeras till motsatsorden stillastående – utveckling. Ett 

sätt att göra det är att framställa personer som traditionalister eller förnyare. I avsnitt 

5.3.3, ”Visionen om informationskompetens”, är beskrivningen av bibliotekarier och 

lärare rätt så komplex. Bibliotekarierna kan förknippas med utveckling genom sina in-

sikter om informationskompetensens betydelse medan lärarna representerar stillastående 

då de saknar dessa insikter. Samtidigt beskrivs bibliotekarierna som visionära, vilket i 

sammanhanget framstår som ett hinder för utveckling. Genom att bibliotekarierna när-

mar sig lärarna och blir mer pragmatiska kan de utvecklas. Ett annat exempel är avsnitt 

5.3.1, ”Biblioteket ligger i bräschen” där bibliotekarierna – till skillnad mot ”resten av 

universitetet” – har goda förutsättningar att hänga med i utvecklingen inom IKT. Att 

skildra konkurrerande yrkesgrupper som att de inte följer med i utvecklingen kan, ut-

ifrån professionsteori, vara en strategi för att förbättra sin status och därmed legitimera 

den egna gruppens handlande (Schreiber 2006, s. 17 och 26). 
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6.1.2 Förhållningssätt till framtid 
I detta avsnitt besvaras frågeställningen: Vilka förhållningssätt till framtiden förmedlas? 

6.1.2.1 Att hänga med 
Det finns i analysen ett flertal exempel på att det är viktigt att hänga med i utvecklingen, 

det är nödvändigt att utveckla och anpassa verksamheter till sådant som händer i om-

givningen. I narrativet, ”Den pedagogiska rollen” (5.3.2) skildras bibliotekarierna som 

rädda för misslyckanden: ”den som inte vågar något kan inte heller vinna något”. Men 

för institutioner som biblioteken kan relationen mellan tradition och förnyelse vara pro-

blematisk. Som Adam och Groves skriver så kan institutioner som bibliotek fungera 

som ankare i en föränderlig tid (Adam & Groves 2007, s. 5-10). Ett annat exempel är 

avsnittet om hur bibliotekets kärnverksamheter kan komma att förändras (5.3.5). Om 

bibliotekarierna ska kunna erbjuda tjänster som exempelvis elektronisk publicering be-

höver de vidareutbilda sig. Min tolkning är att man måste hänga med på framtidståget, 

annars halkar man efter – change or die. Denna beskrivning bekräftas av Odenbrings 

studie där den dominerande bilden har att göra med bibliotekens anpassning till omvärl-

den (Odenbring 2008, s. 46-47). Det tycks som att man måste följa med i framåtskri-

dandet, man kan inte sitta och vänta eller fortsätta med samma verksamheter som man 

alltid gjort. Gör man inte det kommer man så småningom att höra till historien. 

6.1.2.2 Att ha visioner 
Enligt intervjupersonernas reaktioner på frågorna om framtidsvisioner tycks det inte 

alltid vara positivt att vara visionär. Det är viktigt att hänga med i utvecklingen, men 

inte nödvändigtvis att vara visionär
16

 utan ibland verkar positionen ”ovisionär” eller 

pragmatisk mer passande. Att vara visionär behöver inte medföra perspektiv på framti-

den. Genom följande exempel på synonymer till motsatsorden visionär – pragmatiker 

klargörs dess bibetydelser: 

 

Visionär – pragmatiker 

Ideolog – praktiker  

Idealist – realist 

Drömmare – verklighetsmänniska  

 

Orden till vänster har att göra med idéer och de till höger med verkligheten. Även om 

man ofta talar om framtidsvisioner verkar det som att de inte behöver ha en direkt kopp-

ling till utveckling och vetenskap. En annan sida av visionerande har att göra med me-

ningsskapande. För att skapa mening och förstå världen använder man tidigare kunska-

per vilka fungerar som referensramar, det är en retrospektiv aktivitet (Czarniawska 

2005, s. 53). Utifrån dessa referensramar skapas bilder av framtiden, kunskaper från det 

förflutna används för att skapa framtid. Detta kan leda till att det blir svårt att förhålla 

sig fritt till framtiden. Liljekrantz Yaiche bekräftar detta och menar att det kan vara 

svårt att ha visioner om en verksamhet som man ingår i (Liljekrantz Yaiche 2004, s. 46-

47). 

                                                 
16

 I Göran Hägglunds uppmärksammade debattartikel ”Sveriges radikala elit har blivit den nya överhe-

ten” ställs ”överheten” mot ”verklighetens folk”. Den kan ses som ett exempel på uppfattningen att det 

kan vara ofördelaktigt att vara visionär (DN 2009-09-17). Inga jämförelser i övrigt med intervjumateria-

let. 
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6.1.3 Centrala teman 
Här besvaras den tredje frågeställningen: Vilka teman är centrala i berättelserna? 

 

Intriganalysen synliggjorde de medverkande aktanternas egenskaper och handlingar 

samt pekade på centrala händelseförlopp. De viktigaste aktanterna är bibliotekarier på 

LiUB, lärare (och ibland också andra universitetsanställda) på LiU samt studenter på 

LiU. Där beskrivs lärarna som stressade och oinformerade om IK:s betydelse för att 

höja kvalitén på studenternas utbildning. De har inget egentligt motstånd mot bibliote-

ket men de bjuder sällan in till samarbeten med bibliotekarier. Studenterna är föremålet 

för bibliotekets undervisning fast vissa av dem är har bättre kunskaper om IKT än bibli-

otekarierna. Bibliotekarierna tycker att IK är en central del av studenternas utbildningar 

därför är de angelägna om kontinuerliga kontakter med lärare. De kommer att behöva 

vidareutveckla sina kompetenser samtidigt som de är motvilliga till förändringar. Av 

dessa tre grupper är bibliotekarierna de enda som genomgående fungerar som karaktärer 

eftersom de genomgår olika typer av utvecklingar. De förefaller å ena sidan kunniga, 

uppdaterade, aktiva och initiativtagande, men å andra sidan behöver de vidareutbildning 

och är ibland traditionalister. Lärarna och studenterna är föremål för bibliotekariernas 

handlingar, därigenom framstår de som passiva.  

6.1.3.1 Samarbeten mellan lärare och bibliotekarier 
I intriganalysen fungerar lärarna som bibliotekariernas motpart och ibland också mot-

sats. Det kan relateras till professionsteori, där yrkeskollektivet skapas bland annat ge-

nom dess avgränsning mot omvärlden samt befästandet av ett eget kunskapsområde 

(Schreiber 2006, s. 17-26). Detta kommer till uttryck i några av narrativen där lärarnas 

handlande och egenskaper kan definieras som det bibliotekarierna inte gör eller är. Ett 

exempel är i avsnitt 5.3.6, ”Rädslan att fastna”. Där skildras kontaktbibliotekariernas 

utåtriktade arbete med att etablera kontakter med ”högre chefer” och Centrum för un-

dervisning och lärande (CUL). Skildringarna av de senare framträder mellan raderna, 

genom att de inte gör det kontaktbibliotekarierna gör: institutionerna formaliserar inte 

kontakterna med biblioteket, lärarna på CUL har tidigare inte sett bibliotekarierna. 

 

En typ av intrig som visar sig i analysen handlar om bibliotekariernas befästande av sin 

professionella expertis. Den handlar om deras kunskaper om IKT, insikten om informa-

tionskompetensens betydelse för studieresultaten, att agera som en pedagogisk resurs 

samt att värna om etablerade verksamheter som introduktionsundervisningen för nya 

studenter. Samverkan med institutionerna/lärarna är en annan viktig intrig som gäller 

kontaktbibliotekariernas utökande och formaliserande av sina nätverk och ökad integre-

ring av undervisningen i informationssökning. 

 

I intervjuerna återkommer åsikten att det egentligen inte finns något motstånd på institu-

tionerna – men varför finns det inget större intresse då? Varför går det inte att få till mer 

långtgående samarbeten? Kanske handlar det om bibliotekariernas respektive universi-

tetslärarnas expertis och status på universitetet. Bibliotekarierna är generalister medan 

högskolelärarna är ämnesexperter. Hedman beskriver ett problem i samspelet mellan 

bibliotekarier och forskare, nämligen att bibliotekarier ser som sin uppgift att förmedla 

information även när användarna är ämnesexperter (Hedman 2005, s. 5-7). En annan 

förklaring kan finnas i UH-bibliotekens relation till högskolan, sedd i ett historiskt per-

spektiv. Då biblioteken fram till 70-talet var autonoma i förhållande till sina moderor-
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ganisationer är det möjligt att historien fortfarande präglar relationen mellan högskola 

och universitet (Lidman 2008, s. 5-9; Gellerstam 2001, s. 33). Detta faktum kanske gör 

att de anställda på LiU inte ser biblioteket som en samarbetspartner. 

 

I intervjupersonernas berättelser är bibliotekarierna/biblioteket och lärarna/institution-

erna de viktigaste aktanterna. Studenterna är också en aktant, men de utsätts för olika 

handlingar snarare än har en aktiv roll. Att studenterna inte har en mer framträdande roll 

kan också ha att göra med UH-bibliotekens verksamhet historiskt. Fram till 80-talet 

hade, enligt Gellerstam, biblioteken vid de gamla lärosätena och vid de nya högskolorna 

olika målsättningar. Universitetsbiblioteken skulle sörja för forskarnas tillgång till re-

surser och tjänster, medan biblioteken vid de mindre högskolorna främst såg till studen-

ternas behov av kurslitteratur (Gellerstam 2001, s. 13-14). Denna återblick visar att 

verksamheterna vid UH-biblioteken kan riktas mot studenter och/eller forskare. Kan-

hända har LiUB traditioner liknande de gamla lärosätena parallellt med nyare traditioner 

av pedagogisk förnyelse. 

6.1.3.2 Serviceroll eller pedagogisk resurs? 
Att ha pedagogisk kompetens är en ny sida av bibliotekariers yrkesroll. Schreiber hänför 

denna förändring till 80-talet då bibliotekens tjänster fick konkurrens, något som fram-

kallade behov av att utvidga bibliotekariekompetensen (Schreiber 2006, s. 34). I avsnitt 

5.3.2, ”Den pedagogiska rollen” ställs service mot pedagogiskt tänkande. Även om inte 

begreppet ”service” nämns explicit så verkar det vara en rimlig motsats till rollen som 

pedagog. Även om den pedagogiska rollen är central för intervjupersonerna så talar de 

om inte bibliotekarien som pedagog. På en direkt fråga om bibliotekarien ska ”vara en 

pedagog” svarar Barbro att bibliotekarien istället ska vara en ”pedagogisk resurs”. Talet 

om bibliotekarien som pedagogisk resurs kan vara ett uttryck för kunskapsanspråk. I 

detta fall, att man inte vill göra anspråk på att vara pedagog. Att vara pedagog skulle 

kunna ses som en typ av auktoritet. Som Wilson menar så är rollen som auktoritet något 

andra tillskriver en (Hedman 2005, s. 5-7). Enligt min tolkning har inte bibliotekarierna 

fått ett erkännande som pedagoger, därför nöjer de sig med att ha en stödfunktion. 

6.1.3.3 Bilden av biblioteket 
I intervjuerna finns motstridig bild av bibliotekets roll. Å ena sidan verkar inte bibliote-

ket ha en självklar roll inom universitetet. Å andra sidan tycks intervjupersonerna vara 

övertygade om att deras idéer om framtiden kan förverkligas. Så de tycks ha en grund-

murad tro på bibliotekets verksamhet, att biblioteket har en roll att fylla, som att höja 

kvalitén på utbildningarna. Samtidigt uttrycks farhågor inför framtiden som har att göra 

med samarbeten med lärare och institutioner.  

 

En av intervjupersonerna (Barbro) beskriver hur generationsskiftet på institutionerna 

kommer att underlätta för bibliotekets samarbete med lärarna och institutionerna. När 

doktorander från LiU, som är vana vid ett integrerat bibliotek, själva blir lärare så kom-

mer bilden av biblioteket att förändras. I nuläget tycks många lärare ha en förlegad syn 

på bibliotekarier. Gellerstam beskriver en osäkerhet från högskolornas sida i förhållande 

till sina bibliotek. Det yttrar sig exempelvis i en konservativ bild av bibliotekets verk-

samhet där biblioteket framför allt är en boksamling och arbetsplats för studenterna 

(Gellerstam 2001, s. 33-34). 
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I intriganalysen motsägs de negativa bilderna av biblioteket av det utåtriktade arbete 

som biblioteket bedriver. Ett exempel är Annikas beskrivning av bibliotekets strategiska 

arbete gentemot en avdelning inom LiU, Centrum för undervisning och lärande. I en 

annan intervjupassage talar Annika om att bibliotekarierna inte kan ”ligga på sofflock-

et”. Speciellt utifrån vad Annika berättar så är frågan om det är biblioteket som är trögt 

och isolerat, det verkar snarare som det är institutionerna som är traditionstyngda och 

som har en konservativ bild av biblioteket.  

6.2 Den narrativa teorins för- och nackdelar 

Intriganalysen syftar till att få fatt på vad som händer i en berättelse och vem som gör 

vad. Den fördjupar förståelsen av skeendet: konflikt, utveckling och samspel mellan 

aktanter. I intervjumaterialet återkom en självkritisk bild av bibliotekarierna. Men efter 

intriganalysen förändrades den genom att bibliotekariernas handlingar synliggjordes. 

Dessutom visade det sig att intrigstrukturen var lämplig för att undersöka hur man reso-

nerar. Det är vad intervjupersonerna framför allt gör, de vill övertyga mig, intervjuaren, 

om sin tolkning och uppfattning av den pedagogiska verksamheten. Intrigens struktur 

där tillstånd av balans omkullkastas för att sedan återkomma är central för hur man be-

rättar och fångar lyssnarens intresse. Under intervjuerna vill deltagarna fånga mitt in-

tresse, de vill att jag ska engageras av de intriger som engagerar dem. Intervjupersoner-

na skapar dessa berättelser i förhållande till mig – utomstående, student från BHS. Det 

förhållandet mellan mig och dem skapar en särskild sorts berättelse. 

 

Att göra intervjuer för att samla in material är en komplex och sofistikerad metod. I de 

flesta av de metodböcker jag har använt (Czarniawska 2004, Kvale 1997, Thomsson 

2002, Johansson 2005) beskrivs, enligt mig, ideala förutsättningar för intervjuer. Några 

av dessa (Czarniawska 2004 och Thomsson 2002) beskriver dock svårigheter som de 

själva upplevt i intervjusituationer. Att de delar med sig av sina erfarenheter har varit 

betydelsefullt för mitt eget arbete. Men även om jag hade läst på om ämnesområdet och 

förberett mig noggrant inför intervjuerna så kunde jag inte förutse de olika svårigheter 

som följer med intervjusituationen. En sådan svårighet är att formulera frågor som re-

sulterar i berättelser om konkreta situationer snarare än allmänna beskrivningar av verk-

samheter. Och även om jag lyckas med att formulera sådana frågor så gäller det att in-

tervjupersonerna uppfattar att jag är ute efter berättelser om konkreta situationer. Som 

Czarniawska beskriver så kan intervjuarens och intervjudeltagarnas intressen kollidera. 

Intervjuer av medlemmar inom en organisation resulterar ofta i formella, abstrakta be-

skrivningar av verksamheten. Det är en form som många hellre delger intervjuaren än 

konkreta berättelser om händelser (Czarniawska 2004, s. 52-53). I narrativa intervjustu-

dier är det just sådana konkreta berättelser om självupplevda händelser som är syftet 

med intervjuerna, enligt Czarniawska är det sådana berättelser som är narrativ (Czarni-

awska 2004, s. 55). Att hantera denna typ av situationer vid intervjuer fordrar sannolikt 

erfarenhet hos intervjuaren. Bristen på konkreta narrativer i materialet påverkar natur-

ligtvis analysen av intervjuerna och även studiens validitet. Samtidigt var intervjuerna 

givande för mig i min framtida yrkesroll. Det var väldigt lärorikt och intressant att få ta 

del av intervjupersonernas kunskaper och erfarenheter och att få inblick i verksamheten 

på ett universitetsbibliotek. Därmed var mötet med intervjupersonerna ett viktigt steg i 

min socialisering in i yrkesrollen som bibliotekarie. 
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Man kan fråga sig huruvida det är nödvändigt att diskutera generaliserbarhet i en upp-

sats som utgår ifrån narrativ teori. Ändå finner jag den diskussionen relevant här. Möj-

ligheten att generalisera utifrån materialet i denna uppsats har att göra med förhållandet 

mellan individ och kontext. Intervjupersonerna i denna studie är medlemmar av samma 

organisation, som de har arbetat inom 10-35 år. De har socialiserats in i denna organisa-

tion och den kontext som utgörs av universitets- och högskolebibliotek i Sverige och 

Västvärlden. För att intervjupersonernas berättelser ska bli meningsfulla – för dem själ-

va, mig och läsarna av uppsatsen – relateras de till omgivande berättelser. Samspelet 

mellan subjektiva och omgivande berättelser gör således slutsatserna till viss del genera-

liserbara. Thomsson beskriver det som att ”utvidga tillämpningsområdet”, resultatet från 

en studie kan utvidgas till att gälla liknande situationer (Thomsson 2002, s. 33).  

 

Sammanfattningsvis finns det vissa problem med den narrativa metoden, som i denna 

studie yttrade sig i svårigheter att erhålla konkreta narrativer vid intervjuerna. Men för-

delarna väger tyngre än nackdelarna. Framför allt har analysen möjliggjort nyanserade 

tolkningar vilka visar komplexiteten i berättande och meningsskapande. 

6.3 Avslutande kommentarer 

Här sammanfattas diskussionen i några generella slutsatser. Dessutom presenteras några 

funderingar och slutsatser som har kommit upp under arbetet med uppsatsen. 

 

En generell slutsats är att analysen har resulterat i både flertydiga och motsägelsefulla 

tankar om framtiden. Analysen skulle med andra ord kunna diskuteras utifrån en mängd 

aspekter. En slutsats är att föreställningen om framsteg är dominerande i materialet vil-

ket antagligen är föga förvånade. Utifrån det begränsade materialet tycks idén att vi be-

finner oss i en post-progress-era inte vara giltig i denna studie. Fortfarande verkar upp-

fattningen om progression och utveckling vara central för vårt sätt att se på framtiden.  

 

Min förståelse av framtiden som företeelse har förändrats under uppsatsarbetet. Inled-

ningsvis hade jag en relativt oreflekterad syn på framtiden. Det visade sig under inter-

vjuerna där det inte alltid var tydligt om syftet var att erhålla visionära beskrivningar 

eller prognoser om framtiden. Mina intentioner i det skedet var att var att ta del av in-

tervjupersonernas visioner – fria och kreativa bilder av framtiden. Men det visade sig att 

de hellre, med utgångspunkt i dagsläget, gjorde realistiska förutsägelser än målade upp 

utopiska bilder av morgondagens bibliotek. Hur detta kommer sig kan jag bara spekule-

ra om. Kanske handlar det om svårigheten att visualisera något som ännu inte hänt. El-

ler kanske är det svårt att skapa visioner om en helt annan typ av biblioteksverksamhet 

än den man ingår i; man är så påverkade av den organisation man ingår i att det inte är 

möjligt att tänka bort den. 

 

Inför intervjuerna var mina förväntningar att de skulle komma att handla om den fram-

tida pedagogiska verksamheten och hur den förs ut gentemot studenterna. Det visade sig 

att intervjupersonernas förståelse av den pedagogiska verksamheten handlade om hur 

bibliotekarier samverkar med institutioner och universitetslärare kring den pedagogiska 

verksamheten. Från att studenterna stått i fokus för studien hamnade de i periferin.  
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6.4 Förslag till vidare studier 

Den narrativa metoden är lämplig för att studera samspel mellan intervjuare och inter-

vjuperson. I en studie om exempelvis bibliotekariers yrkessocialisering skulle det vara 

spännande att undersöka interaktionen mellan intervjuaren, en bibliotekariestudent, och 

intervjupersonerna, yrkesverksamma bibliotekarier. 

 

Att i en intervjustudie undersöka tankar om framtiden kan vara problematiskt eftersom 

det kan vara för svårt för intervjupersonerna att konkret beskriva verksamheter som 

ännu inte finns. Utifrån exempelvis Saunders studie där experter fick ta ställning till 

framtidsscenarion för undervisningen i IK skulle man kunna utveckla en liknande metod 

som kanske skulle underlätta för intervjudeltagare att förhålla sig till framtiden. 
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7. SAMMANFATTNING 

Tankar om framtiden är ständigt närvarande i bibliotekssammanhang, vilket har att göra 

med stora förändringar som biblioteken står inför såsom utvecklingen inom IKT och 

nya former för finansiering. Målet med denna studie är inte att ställa framtidsprognoser 

utan att undersöka föreställningar om framtiden. Problemområdet har ringats in utifrån 

tre antaganden: Det första handlar om att verksamheten gentemot användarna kommer 

att vara betydelsefull för framtidens bibliotek. Ståndpunkten att framtid ofta skapas ge-

nom språkliga handlingar utgör det andra antagandet. Det tredje rör språkets roll för 

samspelet mellan människor och deras omgivning. 

 

Det övergripande syftet är att undersöka några universitetsbibliotekariers tankar om 

framtiden. Ett grundläggande antagande för uppsatsen är att genom att studera de språk-

liga uttryck som används för att skapa framtid kan underliggande meningar träda fram. 

Utifrån problemområde och syfte formuleras följande frågor: 

 

Överordnad frågeställning: 

 

 Vilka berättelser om framtiden för den pedagogiska verksamheten förmedlas av 

bibliotekarier på Linköpings universitetsbibliotek?   

 

Underordnade frågeställningar: 

 

o Vilka språkliga uttryck används i berättelserna om framtiden? 

o Vilka förhållningssätt till framtiden förmedlas? 

o Vilka teman är centrala i berättelserna? 

 

Bakgrunden tecknas med hjälp av texter som ger en allmän bild av universitets- och 

högskolebibliotekens kontext. De senaste 50 åren har UH-biblioteken genomgått en hel 

del förändringar som framför allt beror på högskolans snabba expansion. Bibliotekarier-

nas yrkesroll och expertis har också förändrats vilket bland annat kommer till uttryck 

genom nya roller, som den pedagogiska. Dessutom presenteras några teorier om fram-

tidsföreställningar. I den västerländska kulturen är uppfattningen om linjär och framåt-

skridande tid dominerande, vilket inverkar på synen på framtiden. 

 

Då syftet med denna uppsats är att problematisera framställningar av och föreställningar 

om framtid hamnar språket i fokus. Eftersom den narrativa teorin undersöker just språk, 

närmare bestämt i form av berättelser så är den passande för ändamålet. Den narrativa 

teorin bygger på antagandet att berättande är en viktig del i de sociala och kulturella 

sammanhang som människor ingår i. Genom att studera narrativer kan man få syn på 

hur människor uppfattar sin omvärld, hur de skapar mening. 

 

För att realisera uppsatsens syfte genomfördes intervjuer med tre bibliotekarier vid Lin-

köpings universitetsbibliotek (LiUB). Alla tre arbetar som kontaktbibliotekarier vilket 

innebär att de är kontaktpersoner för biblioteket gentemot någon eller några institutioner 

och/eller program. Intervjumaterialet analyserades dels i sin helhet utifrån dess innehåll 

och dels utifrån dess språkliga form. Innehållsanalysen ledde fram till sammanfattningar 

av intervjupersonernas tankar om framtiden för den pedagogiska verksamheten inom 
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LiUB. Sju kortare sekvenser analyserades utifrån sin form med hjälp av intriganalys och 

dekonstruktion. Denna analys leder fram till slutsatser som relateras till uppsatsens frå-

geställningar:  

 

I formanalysen är den mest frekventa uppfattningen om tid den linjär och rörlig, vilken 

hör ihop med framstegstanken. Motsatsen är cyklisk, stillastående tid som ofta används 

för att uttrycka frånvaron av utveckling och förändring. Även om det finns exempel där 

motstånd till förändring framstår som något positivt skildras framåtskridande överlag 

som konstruktivt och nödvändigt. Att vara positiv till utveckling är sannolikt betydelse-

fullt för att framstå som trovärdig i förhållande till kollegor och till samarbetspartners 

och andra inom och utom Linköpings universitet. Personer eller grupper kan också as-

socieras till motsatsorden stillastående – utveckling. Ett exempel på det är att biblioteka-

rierna förknippas med utveckling genom att de har insikter om informationskompeten-

sens betydelse medan universitetslärarna representerar stillastående då de saknar dessa 

insikter. När bibliotekarier skildrar konkurrerande yrkesgrupper, som universitetslärare, 

som att de inte följer med i utvecklingen kan det ses som en strategi för att förbättra 

statusen för den egna yrkesgruppen. 

 

Det finns i analysen ett flertal exempel på att det är viktigt att hänga med i utvecklingen, 

det är nödvändigt att utveckla och anpassa verksamheter till sådant som händer i om-

givningen. Däremot tycks det inte alltid vara positivt att vara visionär. Det är viktigt att 

hänga med i utvecklingen, men att vara visionär behöver inte medföra perspektiv på 

framtiden.  

 

Intriganalysen synliggjorde tre centrala aktanter: bibliotekarier på LiUB, lärare (och 

ibland också andra universitetsanställda) på LiU samt studenter på LiU. I skildringarna 

är lärarna och studenterna föremål för bibliotekariernas handlingar, därigenom framstår 

de som passiva. Bibliotekarierna däremot är framför allt aktiva och initiativtagande. 

Lärarna fungerar som bibliotekariernas motpart och ibland också motsats. Två centrala 

intriger framträder: bibliotekariernas befästande av sin professionella expertis och sam-

verkan med institutionerna/lärarna. Bibliotekarierna visar sin kompetens genom att för-

medla att informationskompetensen har betydelse för studieresultaten, vilket exempelvis 

sker i kontakt med universitetslärare. Att samverka med institutionerna/lärarna handlar 

om arbeta för att biblioteket i högre grad ska integreras i universitetet, ett arbete som 

bland annat försvåras av att en del lärare har negativa eller konservativa uppfattningar 

om biblioteket och bibliotekarierna. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Brev till högskolebibliotek 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Frida Frimodt och jag studerar på Bibliotekshögskolan i Borås. Under våren 

och hösten skriver jag min magisteruppsats, med anledning av detta ber jag dig om 

hjälp. 

 

Min uppsats handlar om bibliotekariers tankar om framtidsscenarion för högskolebiblio-

tekens pedagogiska verksamhet. Det gäller framför allt den verksamhet som riktas mot 

studenter. För min studie planerar jag att intervjua fyra bibliotekarier, varav en till en 

pilotintervju. Jag söker därför bibliotekarier som arbetar med kurser i informationssök-

ning, kontaktbibliotekarieverksamhet, utformandet av webbguider på nätet, utveckling 

av referenstjänster och liknande verksamheter. 

 

Jag skulle vara mycket tacksam om du vill hjälpa mig att komma i kontakt med biblio-

tekarier, t ex genom att vidarebefordra deras mailadresser till mig. 

 

Min handledare på BHS heter Magnus Torstensson, mailadress: XXX 

 

Du kan kontakta mig via: 

 

Mailadress: XXX 

Mobil: XXX 

Hem: XXX 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Frida Frimodt 
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Bilaga 2. Brev till intervjupersoner  

 

Södertälje 2009-04-23 

 

Hej! 

 

Jag heter Frida Frimodt och studerar Biblioteks- och informationsvetenskap på Borås 

Högskola. Under våren och hösten skriver jag min magisteruppsats, som handlar om 

bibliotekariers tankar om framtidsscenarion för högskolebibliotekens pedagogiska verk-

samhet. Inom ramen för uppsatsen planerar jag att intervjua några bibliotekarier på 

högskole- och universitetsbibliotek. Det är med anledning av detta som jag kontaktar 

dig. 

 

Inom biblioteksvärlden finns en pågående diskussion om framtiden som kommer till 

uttryck i bland annat tidskriftsartiklar, facklitteratur, bibliotekens egna måldokument 

och delphistudier. Detta har skapat ett intresse och en nyfikenhet hos mig att närmare 

undersöka några framtids-scenarion för bibliotek. Syftet med min uppsats är att studera 

hur bibliotekarier ser på framtiden för den egna yrkesrollen och arbetsuppgifterna och 

högskolebibliotekens utveckling med avseende på de pedagogiska verksamheterna. 

Inom min studie planerar jag att intervjua bibliotekarier som arbetar med kurser i infor-

mationssökning, kontaktbibliotekarieverksamhet, utformandet av webbguider på nätet, 

utveckling av referenstjänster och liknande verksamheter. Jag skulle vara mycket tack-

sam om du, som verksam inom något av dessa områden, vill ställa upp på en intervju 

 

Om du väljer att ställa upp innebär det att vi kommer att ses för en intervju som tar max 

en timme på en plats som du valt. Du kommer att vara anonym i uppsatsen, men jag vill 

kunna ange ålder, kön och vilka arbetsuppgifter du har. Jag kommer att spela in inter-

vjun med en mp3-spelare för att få med allt du säger och för att kunna koncentrera mig 

på vårt samtal. Det är bara jag som kommer att ha tillgång till intervjumaterialet, när 

uppsatsen är slutförd kommer inspelningar och utskrifter att förstöras. I uppsatsen 

kommer citat att användas, du kommer att få möjlighet att granska mina utskrifter från 

intervjun.  

 

Om du vill delta i studien eller har några frågor kan du kontakta mig på: 

 

Mailadress: XXX 

Mobil: XXX 

Hem: XXX 

 

Min handledare på BHS heter Magnus Torstensson, mailadress: XXX 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Frida Frimodt 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 
Om uppsatsen  
Tack för att du vill delta i min studie! 

 

Om intervjun: 

- Vilka visioner du har för den pedagogiska verksamheten här på LiUB 

- Visioner = hur du vill att det ska se ut 

- Vilka arbetsformer? 

- Vilka former för samarbeten inom högskolan? 

- Vilka kunskaper i IK kommer studenterna att behöva? 

- Vilken kompetens behöver bibliotekarierna? 

 

Pedagogisk verksamhet, definition:  

utveckla och stödja studenternas informationssökning (och informationsanvändning),  

t ex referensarbete, ämnesguider på webben, kurser i informationssökning. 

  

Återkoppling: 

- Jag hör av mig när utskrifter är klara 

- Förslag: återkommer när analys är klar för möjlighet att ge feedback. Intresse-

rad? 

 

Några frågor? 

 

Intervjufrågor 
 
Om intervjupersonen  
 
Ålder? 

 

Hur länge arbetat som bibliotekarie? 

 

Hur länge arbetat här? 

 
IDAG 
(Inspelning börjar) 

 

Nuläget för den pedagogiska verksamheten  
Vad har du för arbetsuppgifter nu? 

 

Hur ser den pedagogiska verksamheten på LiUB ut idag? Organisering, enheter? 

 

o Vad är bra och vad behöver förbättras? 

 

o Vilken syn på informationskompetens grundas verksamheten på?  
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FRAMTIDEN 
Visioner för detta bibliotek 
 

Kan du beskriva dina visioner för den pedagogiska verksamheten på detta bibliotek om 

tio år? 

 

o Vilka arbetsformer?  

 

o Vilken syn på IK kommer att ligga till grund för verksamheten?  

 

o Vad kommer studenterna att behöva lära sig? 

 

o Kommer studenterna att kunna påverka verksamheten? Hur? 

 

 

o Kommer biblioteket att samarbeta med institutionerna? Hur? 

 

o Kommer biblioteket att samarbeta med annan personal på LiU? Vilka? 

Hur? 

 

o Hur kan bibliotekarier och annan personal komplettera varandra?  

 

 

o Vad kommer bibliotekarierna att kunna bidra med i studenternas utbild-

ning? 

 

o Vilka kunskaper kommer bibliotekarier att behöva? 

 

o Vilka arbetsuppgifter kommer bibliotekarierna ha? 

 

 

Sammanfattande: Vilken är den viktigaste skillnaden mot idag? 

 
Relationen till universitetet 
Är det möjligt att förverkliga dina visioner med tanke på den nuvarande situationen här 

på universitetet och biblioteket?  

 

o Vilka hinder och möjligheter finns för ditt scenario? 

 

Faktorer som kan påverka:  

 

Resursfördelning, Bibliotekets status, IKT-utveckling, Studenternas syn på 

biblioteket, Undervisningsmetoder på universitetet  

 

 
Avslutning 
Ytterligare synpunkter? Frågor? 

 


