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Abstract:           

 

The point of departure for this thesis was an article written by Christer Hermansson (2008). 

He thinks that librarians, following the development of Library 2.0 and the change of public 

libraries, have strayed away from what he believes should be the focus of the library: 

Literature. The aim of this thesis is to study how librarians in six Swedish libraries perceive 

their occupational roles. How does the increased user control, which is seen as part of Library 

2.0, affect the tasks of libraries and librarians? The material used in this study was acquired 

using a qualitative interview technique in which six librarians working in public libraries with 

experience of IT, mediation and purchase of literature partook. The interviews were analyzed 

by comparing the empirical material to theories of librarian models (Klasson 1991) 

respectively Community of practices (Sundin 2003). The results showed that there are 

different conceptions among the participating librarians regarding whether their occupation 

roles and the public library activity has changed/been affected by Library 2.0. Some librarians 

thought that the occupation role has changed, but not because of 2.0. Others meant that the 

core of the occupation role has not been changed; they use old working methods in new ways. 

It´s still too early to tell how the development of Library 2.0 will affect libraries and the tasks 

of librarians, the technology has not developed far enough yet in most Swedish public 

libraries.      
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1. Inledning och bakgrund 
De senaste åren har det varit en relativt flitig debatt om Bibliotek 2.0 i bibliotekssverige och 

hur man ska förhålla sig till denna nya företeelse. Det var i augusti 2005 som Michael Casey 

(2007), Information Technology Director för folkbiblioteket i Gwinnett, Atlanta, myntade 

detta begrepp på sin blogg Library Crunch. Library 2.0 (Bibliotek 2.0 på svenska, i 

fortsättningen även benämnt 2.0) blev en förklarande term för diskussionen bland 

bibliotekarier om den pågående förnyelsen på biblioteken. Det har gjorts många försök att 

definiera Bibliotek 2.0 men ingen definition har blivit accepterad av alla. På grund av 

begreppets korta historia blir det fortfarande vidareutvecklat. Bibliotek 2.0 bygger på de nya 

interaktiva webbtjänster som går under beteckningen Web 2.0 (exempelvis Facebook, 

Myspace). Bibliotekarier använder sig av dessa interaktiva webbtjänster i den dagliga 

biblioteksverksamheten för att få kontakt med användare. Användarna bjuds in att vara med 

och forma biblioteksverksamheten på lika villkor som bibliotekarierna. Genom Bibliotek 2.0 

har teknologi intagit en självklar plats på svenska folkbibliotek, men den teknologiska 

utvecklingen har även lett till att folkbiblioteken i högre utsträckning har börjat utvärdera och 

om nödvändigt omvärdera de tjänster de erbjuder utifrån användarnas behov. Genom 2.0 får 

användarna en chans att själva kunna delta i bibliotekets utveckling. Användarnas deltagande 

i förändringen av biblioteket är kärnan i begreppet, teknik är bara ett sätt att ta sig dit, menar 

Casey. 

När man läser det som uttrycks i artiklar och på bloggar uppstår känslan av att Bibliotek 2.0 är 

något revolutionerande och bara för bibliotek och bibliotekarier att anpassa sig till. En som 

inte är övertygad om detta är Christer Hermansson (2008), författare och kulturchef i 

Strängnäs. Han anser att folkbiblioteken har glömt bort litteraturen och att de bör satsa på att 

lyfta fram den kvalitativa skönlitteraturen istället för att oroligt fråga sig vad det omgivande 

samhället efterfrågar. Demokrati och medinflytande för användarna är viktigt, anser han, men 

biblioteken varken kan eller ska försöka konkurrera med nätbokhandlare eller sociala medier 

på webben. Litteraturen bör sättas i centrum igen, är hans budskap.  

Denna artikel blev en utgångspunkt och inriktning för min uppsats. Jag är intresserad av hur 

bibliotekarier på svenska folkbibliotek ser på användarnas ökande inflytande över 

verksamheten. Tror de att deras yrkesroll kommer att förändras och i så fall hur? Det finns 

olika inställningar till användarstyrning bland svenska bibliotekarier, går dessa skilda 

uppfattningar att finna även hos informanterna i denna undersökning?  
 

Är det en identitetskris för folkbiblioteken vi bevittnar? De senaste åren har inflytandet för 

användarna på folkbiblioteken ökat. Det har till och med blivit en del av bibliotekariernas 

kompetens. På Saco:s sida om att välja yrke står det till exempel (Saco 2007):  

 
Bibliotekariens speciella kompetens ligger i att hantera och organisera  

information och att tänka utifrån användarens perspektiv.  

 

En del hävdar att 2.0-verksamheten först och främst är ett ideologiskt förhållningssätt och ett 

sätt att nå nya användare. Andra hävdar att biblioteken alltid sökt kontakt med befintliga och 

nya användare. Att komma i kontakt med nya grupper av användare har dock möjligen blivit 

enklare och effektivare genom webben och det nya informationssamhälle vi lever i.  

Utlånen på folkbiblioteken minskar, framförallt utlåning av skönlitteratur till vuxna 

(Kulturrådet 2008). I det läget väljer biblioteken att satsa på en uppdatering av verksamheten i 

form av Bibliotek 2.0. Samtidigt är bibliotekens roll under förändring. Arbetet med 
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skönlitteratur och litteraturförmedling anses ha fått en svagare ställning på svenska 

folkbibliotek. Ingen av de fem biblioteksutbildningarna i Sverige har obligatoriska 

kursmoment i litteraturförmedling och därmed verkar bibliotekariernas skönlitterära 

kompetens ha kommit i skymundan, menar nätverket NÄFS där bland annat bibliotekarier, 

litteraturvetare, Sveriges Författarförbund och Svenska Akademins Nobelbibliotek ingår. Detta 

trots att skönlitteraturen fortfarande står för 50 % av utlånen på folkbiblioteken (NÄFS 2007).  

 

1.1 Problemformulering 
Jag är intresserad av hur svenska bibliotekarier uppfattar sin yrkesroll, hur de ser på sin 

yrkesidentitet och på förändringen av folkbiblioteken. Jag vill dels ta reda på vilken 

uppfattning bibliotekarierna har om sin yrkesroll, dels om de ser några eventuella 

konsekvenser för folkbibliotekets verksamhet och deras egen yrkesroll med den 

användarstyrning
1
 som anses vara en logisk följd av att införa Bibliotek 2.0. Ett användarstyrt 

förvärv utmanar bibliotekariens traditionella roll som den som väljer vilket material som ska 

köpas in. Medieförvärv är naturligtvis bara en del av allt som ingår i bibliotekariens yrke, men 

likväl en viktig del. Idén om (och effekterna av) att användarna ska ha stort inflytande över 

vilka medier som köps in och att de ska vara medskapande i bibliotekets förändring, är något 

som tenderar att visa sig särskilt tydligt när folkbiblioteken arbetar enligt 2.0-idéer. Därför är 

denna del av bibliotekets uppdrag och bibliotekariens roll något som blir särskilt tydligt och 

intressant att undersöka och diskutera. Att användarna styr utvecklingen av biblioteken ses av 

en del som ett försök att demokratisera biblioteksverksamheten. De samhällsfinansierade 

folkbiblioteken bör naturligtvis vara demokratiska, men en långsiktig analys verkar saknas av 

vad användarstyrningen kan få för konsekvenser för folkbibliotekens mångfacetterade 

verksamhet.  

 

Det finns de som menar att det nya teknologiska samhället kräver att folkbiblioteken intar en 

ny roll där biblioteket i än högre grad anammar en filosofi som fokuserar på hur man på bäst 

sätt ger service som motsvarar användarnas förändrade behov. Folkbiblioteken står här vid ett 

vägskäl: Hur ska man gå in i det expanderande informationssamhället och samtidigt behålla 

sin folkbildande roll? Står Bibliotek 2.0 och dess fokus på informationsteknologi och 

användarstyrning av biblioteksverksamheten i motsatsställning till den traditionella 

folkbildande och litteraturförmedlande bibliotekarien? 

 

I den förändringsprocess som är igång, med den eventuella omformulering av yrkesrollen som 

Bibliotek 2.0 kan innebära, är det ett fullbordat paradigmskifte från folkbildning till 

upplevelseförmedling som har skett? Det behövs en diskussion bibliotekarier emellan om 

vilken roll de ska ha i framtidens bibliotek. Vilken roll ska bibliotekarierna ha och vilken roll 

ska användarna ha? Genom att försöka belysa den bredd av åsikter som verkar finnas i 

bibliotekariekåren (som i denna uppsats får företrädas av de sex informanterna) är min 

målsättning att kunna bilda mig en uppfattning om hur olika bibliotekarier ser på sin egen 

yrkesroll och på bibliotekets framtid. En förhoppning är att denna uppsats kan användas som 

utgångspunkt för diskussioner bibliotekarier emellan om biblioteket och bibliotekariens 

nuvarande och framtida roll.   

   
I den pågående förändringen av folkbiblioteket, som 2.0 verkar syfta till, är det viktigt att 

fråga sig vilket uppdrag biblioteket bör ha. Med de många uppdragen som folkbiblioteken har 

                                                           
1
 Begreppet användarstyrning innebär att användarna i hög grad styr inköpen och utbudet av medier. Efterfrågan 

(inköpsförslag) styr därmed bibliotekens inköp och service. Bibliotekens anpassning till efterfrågan kan vara ett 

led i en överlevnadsstrategi till följd av bibliotekens mindre resurser, menar Jonsson (2003, s.120f). Därför 

eftersträvas att folkbiblioteket ska ”användas så mycket som möjligt av så många som möjligt”. 
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att uppfylla och med de krympande resurser som bland annat Jonsson (2003) vittnar om, 

skulle det vara bra att välja en inriktning bland dessa uppdrag? I bibliotekslagens andra 

paragraf redogörs för folkbibliotekets uppdrag (Bibliotekslagen, 1996):  
       

      Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information,  

upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt  

skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sex stycken utvalda bibliotekarier på svenska 

folkbibliotek uppfattar sin yrkesroll i relation till utvecklingen av 2.0-tjänster. Jag vill försöka 

förstå yrkesrollens utveckling och förändring de senaste decennierna. Frågeställningarna 

riktar in sig på om och i så fall hur Bibliotek 2.0 påverkar bibliotekariernas yrkesidentitet, 

men även hur de intervjuade bibliotekarierna ser på de eventuella effekter 2.0 kan få för 

folkbibliotekets verksamhet och uppdrag på längre sikt: 

 

       

      Bibliotekarierna: 

 Innebär Bibliotek 2.0 någon förändring av bibliotekariens yrkesroll? På vilket sätt?  

 Ska det vara bibliotekariernas uppgift att göra urval vid medieinköp även i 

fortsättningen?  

    

Folkbiblioteket: 

 Innebär Bibliotek 2.0 någon förändring av folkbibliotekets verksamhet? På vilket sätt?  

 Finns det något framtida huvuduppdrag för folkbiblioteket?    

       

 

1.3 Avgränsning  
Bibliotek 2.0 är ett ganska vittomfattande begrepp trots att det är en mer avgränsad del av 

Web 2.0. Jag har därför valt att fokusera på om, och i så fall hur, 2.0 påverkar 

bibliotekariernas yrkesroll och i förlängningen bibliotekets roll i samhället till följd av nya 

arbetssätt. Jag väljer att utelämna uppfattningar från användarna själva. Detta för att jag 

primärt är intresserad av hur bibliotekarierna ser på sin yrkesroll. Jag tänker mig att många 

användare inte har reflekterat i lika hög grad och inte på samma sätt över den nya inriktningen 

på biblioteken som bibliotekarierna. Intervjuer av användare skulle därmed antagligen inte ge 

ett tillräckligt bra underlag för min undersökning. Jag går inte heller in på de tekniska 

aspekterna av Bibliotek 2.0, eftersom det är de kommunikativa aspekterna som möjliggörs 

genom tekniken som jag är intresserad av.   

 

1.4 Disposition 

I nästa kapitel presenterar jag tidigare forskning och relevant litteratur som jag läst och 

förhållit mig till. Kapitel tre redogör för de teorier jag utgått från i min analys. Kapitel fyra 

presenterar vilken metod som använts i analysen. I Kapitel fem redovisas resultatet av 

undersökningen. I Kapitel sex analyserar jag resultaten. Kapitel sju innehåller diskussion och 

slutsatser och slutligen sammanfattas uppsatsen i kapitel åtta.    
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2. Tidigare forskning 
Reflektion över morgondagens och framtidens utmaningar blir fattig utan en historisk 

förankring. I bakgrundsavsnitt 2.1 går jag igenom en del av forskningen och litteraturen som 

behandlar folkbibliotekens ideologiska och demokratiska roll i samhället. Detta för att få en 

djupare förståelse för folkbibliotekens historiska roll och hur utvecklingen mot dagens (och 

framtidens) Bibliotek 2.0 kan förklaras. Med hjälp av en kort översikt över folkbibliotekens 

roll under de senaste decennierna (1960-talet och framåt) vill jag visa både på de avgörande 

förändringar som skett och på den relativa kontinuitet som kan skönjas. I avsnittet benämnt 

Bibliotekariens yrkesroll tar jag upp olika aspekter på yrkesrollen och framför allt hur den har 

påverkats av olika slags förändringar.  

 

Utöver det tar jag upp hur biblioteken och bibliotekariens yrkesroll har påverkats av 

användarstyrningen, detta i avsnittet om Bibliotek 2.0. Det finns fortfarande relativt lite 

forskning på Bibliotek 2.0 på grund av dess korta historia, därför har jag delat upp översikten 

i tre avsnitt, vilket har gjort att de till viss del går in i varandra. Detta kapitel gör inte anspråk 

på att omfatta all forskning eller litteratur som hade kunnat ha relevans för denna uppsats, 

långt därifrån. Istället tar jag upp det material som jag tolkar som mest relevant för att kunna 

ge mig själv och andra större kunskap i ämnets olika delar, och till sist kunna besvara mina 

frågor.     

 

2.1 Bakgrund till folkbibliotekens utveckling  

Joacim Hansson (1998, 141ff), lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö 

universitet, skriver att folkbiblioteken tenderar att följa den rådande politiska hegemonin i 

samhället snarare än att upprätthålla en egen ideologi.  Han ser en ideologisk länk i den 

transformation som skedde från sockenbibliotek till folkbibliotek. Med kunskap om relationen 

mellan folkbiblioteken och den samhälleliga idéutvecklingen kan man, enligt Hansson, 

möjliggöra att folkbiblioteken kan överleva i tider när ideologierna som bidrog till dess 

skapande håller på att ersättas av nya.  

 

Geir Vestheim (1999, 183f), forskare vid Bibliotekshögskolan i Borås, menar att 

folkbildningstanken som fördes fram av folkbiblioteken från 1930-talet till 1960-talet passade 

perfekt in i det dåvarande samhället som ville skapa kompetenta och bildade medborgare. 

Folkbildningen formades av och gav legitimitet åt välfärdspolitiken. Under denna tid (från ca 

1930 fram till slutet av 60-talet) var det klart uttalat att folkbiblioteken hade som uppdrag att 

vara folkbildande. Från slutet av 60-talet fram till idag har, enligt Vestheim, en gradvis 

förändring skett. Under 1970- och 80-talet försvagades folkbildningsrörelsen. Det sammanföll 

med ideologiska och ekonomiska förändringar i samhället som också påverkade biblioteken. 

Reformer av nyliberalt snitt genomfördes under denna tid. Perioden från slutet av 1960-talet 

till idag kan, enligt Vestheim, beskrivas som en uppbrottstid där självklara sanningar alltmer 

ifrågasätts.  
 

Under denna uppbrottsperiod i välfärdsområdet Norden har det, enligt Vestheim (185ff), 

funnits en principiell överenskommelse om att kulturen ska nå alla. Däremot har det funnits 

olika uppfattningar om vilken slags kultur som ska prioriteras, vissa betonar den traditionella 

bildningskulturen som värderar kvalitet och andra föredrar den deltagarorienterade 

aktivitetskulturen med sociala värden, som Bibliotek 2.0 kan anses vara en del av. 

Strukturförändringarna i välfärdssamhället har lett till en utbildningsexplosion som har 

underminerat argumenten för folkbildning. När allt större del av befolkningen får någon slags 

utbildning genom exempelvis vuxenutbildning, kan det hävdas att behovet för traditionell 

folkbildning inte längre behövs.  
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Joacim Hansson (2005, s.50) anser att folkbiblioteket har skiftat fokus från att bilda kulturellt 

och ekonomiskt missgynnade grupper i samhället till att istället försöka knyta till sig 

(potentiellt) starka samhällsmedborgare som studenter och teknikkunniga ungdomar. Detta 

skedde dock inte helt utan motstånd inom folkbiblioteksinstitutionen, enligt Vestheim. Under 

1980- och 90-talet ledde konflikten fram till ett dilemma som i högsta grad också kvarstår 

idag: Vad ska ett folkbibliotek egentligen vara?  

 

2.1.1 Folkbibliotekets uppdrag 

Många teoretiker har under de senaste trettio, fyrtio åren hävdat att mycket har förändrats i 

samhällsstrukturen sedan folkbiblioteket etablerades och att det därför är relevant att tala om 

en ny era. Man kan tala om en strukturförändring, en anpassning till den förändring som 

samhället i övrigt har genomgått. Mycket i samhället har onekligen förändrats, och 

folkbiblioteket ställs inför nya utmaningar som förändrar kontexten för dess uppdrag. När 

studenterna gjorde sitt intåg som folkbiblioteksanvändare blev det en omvälvning för 

biblioteket och kanske var det detta som planterade ett frö till dagens användarlyhörda 

folkbibliotek. Vestheim (1999, s.188) frågar sig om folkbiblioteket som institution ska stå för 

en helhetssyn, eller ska man specialisera sig och rikta in sig på vissa områden? Ska 

folkbiblioteket förmedla kunskap till kollektivet, eller ska de förmedla och ge specialtjänster 

till enskilda individer? Det är angeläget att prata om folkbiblioteket och dess relation till 

resten av samhället, och man kan hävda att folkbiblioteket har ett viktigt uppdrag, ett uppdrag 

som inte minst är viktigt för demokratin, menar han (s.194). 

 

Bosse Jonsson (2003, 121ff), vid Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap, 

Mälardalens Högskola, beskriver i sin doktorsavhandling vilka nya uppdrag som 

folkbiblioteken har fått på senare år. Genom intervjuer med bibliotekschefer får han veta att 

de medier som efterfrågas av kunderna och inte finns tillgängliga ska levereras så snart som 

möjligt. Biblioteket ska också vara öppet så mycket som möjligt för att tillmötesgå kundernas 

behov, dess värde mäts i graden av brukande. Vidare ska biblioteket utveckla en nisch där 

tjänsten som erbjuds ska vara bättre än hos eventuella konkurrenter, det blir ett sätt att nå nya 

och därmed fler användare. Genom att användarna får vad de vill ha från början öppnas 

möjligheten att de efterhand söker sig vidare och hittar det de inte visste att de ville ha. Detta 

är den pedagogiska diskursen som Jonsson finner hos cheferna. Genom att ge folk vad de vill 

ha kommer dessa att självmant leta sig vidare till bibliotekets ”kvalitativa innehåll” och 

därmed utveckla sig själva från snäva individualister till delaktiga samhällsmedborgare. De 

enda begränsningar i urvalet av medier som ska finnas är material med rasistiska budskap. 

Besökaren bestämmer vad den vill bli erbjuden. Folkbiblioteket har alltså inte längre som 

uppdrag att vara smakdomare över vad folk ska läsa, folkbildningen har reducerats till att 

tillhandahålla kvalitetslitteratur eftersom den emellanåt efterfrågas, menar Jonsson.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att folkbiblioteket har förändrats ganska radikalt från 1960-

talet fram till idag precis som övriga samhället, med olika inriktningar under nästan samtliga 

decennier. Många av förändringarna har skett under 80- och 90-talet, det vill säga innan 2.0 

introducerades som begrepp. Att 2.0-rörelsen ropar på förändring av bibliotek och 

bibliotekarier kan i det sammanhanget möjligen uppfattas som lite förvånande eftersom stora 

förändringar redan har skett. Bibliotekets uppdrag har förändrats från att främja folkbildning 

till att omfatta nya grupper som exempelvis studenter. Samtidigt har användarna fått en helt 

ny roll, där bibliotekarierna måste förhålla sig till enskilda användares behov istället för att 

serva användargruppen som en helhet. Hur ser bibliotekarierna på den nya situation där 

användarna förväntas styra bibliotekets förändring, och hur tror de att användarstyrningen 

påverkar utvecklingen av biblioteksverksamheten? Vestheim, Hansson och Jonsson visar på 
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tendenser till konflikter som kan skönjas rörande bibliotekets utveckling. Det finns de som 

menar att biblioteken måste hänga med i samhällsutvecklingen och den förändring detta 

innebär. Samtidigt finns det de som befarar att bibliotekets strävan att tillgodose så många 

människors krav som möjligt riskerar att försvåra bibliotekens målsättning, nämligen att 

fullgöra det demokratiska uppdraget för samhället som helhet.  

2.2 Bibliotek 2.0                      

De virtuella bibliotekens och enligt somliga det fysiska bibliotekets framtidshopp har sedan 

ett par år benämnts Bibliotek 2.0. Vad begreppet innebär är under diskussion inom 

biblioteksvärlden. Bibliotek 2.0 har sina rötter i begreppet Web 2.0 (som bland annat innebär 

utveckling och användande av sociala medier) och anses innebära förbättrad kommunikation 

mellan bibliotekarien och användaren, bland annat genom att bibliotekarierna använder 

sociala medier i en bibliotekskontext. Användarens behov och perspektiv står här i fokus 

(Casey & Savastinuk 2007). Syftet är att skapa tjänster som är enkla att använda och där 

användarnas deltagande i kunskapsproduktionen är en viktig del. Kunskapen utgår alltså inte 

från bibliotekarien som tidigare (åtminstone inte i första hand) utan utgår från användarna. 

Detta, menar vissa, utgör en stor förändring och utmaning för bibliotekarierna i och med att de 

antas tappa kontrollen till förmån för användarna. Hur denna nya situation inverkar på 

bibliotekariens roll och identitet, men även på bibliotekets utveckling på längre sikt är det som 

är intressant i sammanhanget. Casey & Savastinuk har gett förslag på en definition av 

Bibliotek 2.0:  

 Bibliotek 2.0 handlar om ständig och målmedveten förändring som stärker användarnas roll 

genom deltagande och användarstyrda tjänster. Genom att uppfatta och genomföra 

förändringar som motsvarar användarnas behov ska förbättrad service kunna ges till 

nuvarande, men även potentiella användare. Förändringarna ska motsvara de ständigt 

föränderliga behoven hos användarna (Casey & Savastinuk 2007, s.5)  

 

Den förändrade inriktningen för bibliotekariens yrkesroll har, enligt Casey (s.8f), gjort att 

många bibliotekarier har hamnat utanför sin ”bekvämlighetszon”. Vissa bibliotekarier fruktar 

att deras tjänster ska bli överflödiga i takt med att tekniken blir en allt viktigare del av 

biblioteken, samtidigt som de yngre användarna som biblioteken vill nå, i allmänhet lär sig ny 

teknik snabbare än bibliotekarierna. Lösningen på samma problem, menar Casey, är dock att 

skapa nya tjänster och förändra de som biblioteket redan har för att bibliotekarierna ska återfå 

sitt självförtroende.  

Samma författare (s.3ff) hänvisar till en undersökning som OCLC (Online Computer Library 

Center) gjort som visar att med allt fler virtuella användare och potentiella sådana har 

bibliotekens tjänster fått konkurrens. Genom moderna Internettjänster som Google och 

Amazon och både kommersiella aktörers tjänster och gratistjänster till förfogande hamnar 

bibliotekets hemsida och biblioteket som fysisk plats långt ner i rangordningen av 

besöksdestinationer, framförallt bland unga. Detta har medfört olika förslag på förändringar 

som kan göras för att utveckla biblioteken och möta användarnas nya behov. I en tid av 

nedskärningar inom bibliotekssektorn och där allt större krav ställs på effektivitet hos 

biblioteken och bibliotekarierna menar Casey att lösningen på detta är enkel: Bibliotek 2.0. 

Genom att kombinera traditionella och nya tjänster och där tjänsterna bygger på respons och 

medskapande från användarnas sida, kan biblioteken både tillfredsställa befintliga användare 

och nå icke-användare.   
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Genom att regelbundet lyssna på användare, icke-användare och bibliotekspersonal kan 

biblioteket få idéer till nya tjänster, men Casey menar även att det är nödvändigt att låta 

nämnda tre grupper utvärdera befintliga tjänster med jämna mellanrum för att se om det finns 

tjänster som kan behöva ändras eller till och med tas bort för att kunna använda tid och 

resurser där de behövs bättre. Genom en plan för regelbundna utvärderingar (till exempel 

enkäter, fysiska eller på webben eller genom att skapa en blogg där användarna kan 

kommentera eller komma med förslag till biblioteket) kan man se till att påbörjade 

förändringar inte avstannar. Detta eftersom utvärderingen tydligt kommer att visa detta och 

helst ska utvärderingen också kunna ge förslag på hur man kan vitalisera icke-fungerande 

tjänster (s.30ff, 51f). I anslutning till denna utvärdering av bibliotekens tjänster efterlyser 

Casey att fler bibliotek borde ha en tydlig vision, mission eller formulering där bibliotekets 

grundvärderingar synliggörs. Denna bör både sättas upp väl synligt i det fysiska biblioteket 

och publiceras på bibliotekets hemsida, just för att tydligt visa för bibliotekets användare hur 

biblioteket ämnar betjäna dessa och hur kursen framåt mot Bibliotek 2.0 ser ut. Med en tydlig 

vision kan man lättare avgöra vilka tjänster som är viktigast för att betjäna bibliotekets 

användare, en vision som bör vara föränderlig för de bibliotek som betjänar en föränderlig 

befolkning, menar Casey (s.25).  

2.2.1 Samtida folkbildning 

Den yrkesroll som bibliotekarier har haft traditionellt sett utmanas nu på svenska bibliotek av 

vad man kallar ”Bibliotek 2.0”. Detta begrepp signalerar att det är dags att ge användaren 

mycket större utrymme än tidigare att vara med och forma biblioteksverksamheten, på lika 

villkor. Enligt Åke Nygren (2008, s.5), projektledare på Kista bibliotek och lärcenter, kommer 

biblioteken i framtiden vara platser där ”läsningens positiva konsekvenser kanaliseras”. Det 

fysiska biblioteket kommer i detta sammanhang att fungera som ett forum för konversation 

och diskussion. Alla möjliga typer av virtuella gemenskaper kommer i biblioteken att finna 

sin fysiska form. I takt med att biblioteken öppnar upp sina lokaler för nätbaserade 

gemenskaper kommer vi att se exempel på den medskaparkultur som efterlyses i 2.0-visionen, 

menar Nygren.  

 

Nygren anser att Bibliotek 2.0 skulle kunna ses som samtida folkbildning och att det i detta 

finns en ny radikalitet, nämligen att ge användaren större utrymme än tidigare att vara med 

och utforma biblioteksverksamheten, på lika villkor som bibliotekarierna. Detta skulle vara en 

utmaning för den traditionella bibliotekarierollen som hittills har, menar han, utgått ifrån en 

premiss om att informations- och kunskapsproduktion främst utgår ifrån biblioteken och 

bibliotekarierna, och att användarna är passiva mottagare av bibliotekens tjänster. I 2.0 

inbjuds användarna istället att vara aktiva medskapare av bibliotekens innehåll tillsammans 

med bibliotekspersonalen.     
 

2.2.1.1 Försök till alternativa definitioner av Bibliotek 2.0                          
Anklagelser om att folkbiblioteken inte klarar att följa med i samhällsutvecklingen kommer 

från många håll. Enligt den brittiske sociologen Frank Webster (2002, s.178), har högerkrafter 

som står nära Margaret Thatcher gjort gällande att de engelska biblioteken är fixerade vid 

böcker snarare än att leverera digital information. Dessa människor anser att Internet bör vara 

ensamt fokus för folkbiblioteken i framtiden. Biblioteken bör moderniseras genom att 

investera i IKT och göra sig av med gammal litteratur och konservativa bibliotekarier som 

föredrar böcker framför teknologi. Ökade krav från allmänheten, minskade resurser, tekniska 

innovationer och mer kritik mot folkbibliotekens filosofi, allt detta har lett till en annan 

uppfattning om information och tillgången till denna. Att ta betalt för bibliotekets tjänster har 

till och med blivit alltmer accepterat. Den fria tillgången på information blir utmanad och 
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hotad genom en ny definition som lyder att information endast ska tillhandahållas på 

marknadsmässiga grunder. Detta leder, enligt Webster, till att folkbibliotekens grundidé (fri 

information till alla) ändras till att användarna ses som kunder som ska betala för sig (s.180ff).              

 

Liksom många andra försöker sig Jack Maness (2006), assisterande professor vid University 

of Colorado, på att definiera begreppet Bibliotek 2.0. Han värjer sig mot Caseys försök till 

definition som gör gällande att 2.0 är bredare än teknologisk innovation och service. Istället 

bör termen begränsas till webbaserade tjänster för att undvika förvirring och göra begreppet 

mer användbart. Att använda arbetssätt i den ”traditionella”, fysiska yrkesrollen som utgår 

från 2.0 är välkommet men bör omnämnas med ett annat språkbruk, anser Maness. Han anser 

att 2.0 innehåller följande grundelement:  

 

Användarcentrering, där produktionen och konsumtionen av innehåll är rörlig, vilket gör att 

bibliotekarierna respektive användarnas roller blir oklara.  

Kommunikationen mellan bibliotekarie och användare är omfattande, vare sig den är direkt 

eller indirekt. 

Biblioteket är en samhällsservice som när samhället förändras måste vara innovativt och 

komma på nya sätt för medborgarna att finna och använda sig av information. Användarna 

måste tillåtas att vara medskapande i att förändra biblioteket. 

 

 

Både webben och biblioteket kommer att fortsätta att förändras under en tid framöver vilket 

med nödvändighet gör att förutsägelser om framtiden blir till spekulationer, menar Maness. 

Trots att denna förändring passar bra ihop med bibliotekets historia och dess uppdrag, 

kommer det ändå att bli ett stort paradigmskifte: 2.0 kommer att revolutionera 

bibliotekarieyrket eftersom det ger användarna tillgång till den kontroll som bibliotekarierna 

under lång tid har haft ensamrätt på, anser Maness.       

 

Walt Crawford (2006, s.2f, 7ff), skribent i bland annat biblioteks- och teknologifrågor, 

påpekar att folkbiblioteken aldrig har varit förstavalet för människor som söker information 

och han undrar varför detta behov har uppstått just nu? Om inte 2.0-debattörerna mer 

ingående redovisar vad de tycker att biblioteket bör vara eller skulle kunna vara blir det svårt 

att sätta deras syn på Bibliotek 2.0 i perspektiv, menar Crawford. Anser de att bibliotek bara 

handlar om information är det lättare att förstå att de känner sig hotade av nya Internettjänster. 

I själva verket har människor alltid använt sig av en mängd medier för att fylla sina vardagliga 

informationsbehov. Han är inte mot att nya bibliotekstjänster utvecklas men han undrar om 

användarna verkligen behöver dessa. Biblioteket kan inte erbjuda all information som 

människor behöver, det skulle innebära att personal och andra resurser skulle bli för tunna för 

att kunna utveckla tjänsterna på ett bra sätt. Det kommer alltid att finnas behov för 

förbättringar av biblioteksservice, men de flesta bibliotek och bibliotekarier har eftersträvat 

detta under många år och är alltså inte alls så hierarkiska och förändringsobenägna som deras 

belackare gör gällande, anser Crawford.   

 

2.2.1.2 Magisteruppsatser 

Magisteruppsatser är en typ av studie som är relevant att ta upp i en sådan här undersökning, 

främst eftersom tidigare magisteruppsatser i liknande ämnen ofta kan vara användbara som 

uppslag till idéer för uppsatsskribenter. Följande tre uppsatser, två svenska och en 

amerikansk, har varit särskilt betydelsefulla för mig i och med att de behandlar i stort sett 

samma frågor som jag. 
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I sin magisteruppsats försöker Michael Habib (2006, s.5f), student vid University of North 

Carolina, ge en definition av begreppet Bibliotek 2.0, samt dess relation till Web 2.0. Han ger 

också förslag på hur Web 2.0-tjänster kan användas på universitets- och forskningsbibliotek 

(academic libraries). Trots att han har detta som fokus (i min uppsats tittar jag på 2.0 ur ett 

folkbiblioteksperspektiv) är hans uppsats till nytta för mig. Dels kartlägger han tjänster som, i 

det stora hela, kan användas av bibliotekarier oavsett bibliotekstyp. Dels är hans definitioner 

av 2.0-tjänster och förslagen på användning av dessa tjänster värdefulla. Habib förklarar vad 

det kan bero på att många bibliotekarier har tagit en avvaktande inställning eller helt avvisat 

termen Bibliotek 2.0. Detta har, menar han, att göra med att bibliotekarierna (felaktigt) tolkar 

2.0-begreppet som att det ”gamla” biblioteket ska bytas ut helt och hållet. Tvärtom är både 

Web och Bibliotek 2.0 uppdaterade versioner och således inte helt nya funktioner. Bibliotek 

2.0 (om än omfattande mer än webbtjänster) kom, enligt Habib, till på grund av de 

förändringar som Web 2.0 innebar. 2.0-tjänster bygger på och ges som ett komplement till 

nuvarande tjänster och värderingar på bibliotek, och ämnar alltså försöka kombinera det 

gamla med det nya. Skulle så inte vara fallet skulle ordet bibliotek inte alls användas i 

sammanhanget, menar han.  

 

I sin definition av detta begrepp menar Habib (s.8ff) att Bibliotek 2.0, för att kunna anses vara 

ett unikt koncept, måste existera utanför Web 2.0 å ena sidan, och de vanliga biblioteken å 

den andra. En helt unik servicemodell måste således uppstå när bibliotek tar in Web 2.0-

tjänster i sin verksamhet. För att kunna betecknas som Bibliotek 2.0 ska det vara en tjänst som 

svarar mot de användarbehov som uppstått som en följd av Web 2.0-tjänster. Web 2.0 är, 

enligt Habib, en kommersiell term som har som syfte att göra profit på tjänsten. I en 

bibliotekskontext handlar det dock om att förbättra kvaliteten på bibliotekstjänsterna.  

 

Bernhem och Kuster (2007, s.44f), studenter vid Högskolan i Borås, undersöker hur några 

bibliotekarier ser på olika aspekter av 2.0 och hur det påverkar deras yrkesroll. Författarna 

kommer fram till att 2.0 är en ny ideologi, ett nytt sätt att tänka och att påverkan på 

yrkesrollen är stor, dock varierar uppfattningarna om hur den påverkar. De finner att 

bibliotekariens yrkesroll blir alltmer pedagogisk och att fokus läggs vid användarinflytande 

och närmare kontakt mellan bibliotekarie och användare. Yrkesrollen förändras när man 

öppnar upp för användaren men en sådan service är en del av yrket. De finner flera 

uppfattningar i sitt material som går på tvärs med forskningen. En av dessa är att 

bibliotekarien i allt större utsträckning går mot att bli mer individualiserad och profilerad, 

vilket är något författarna tycker är en intressant utveckling av yrkesrollen. Att forskningen 

inte hittar sådana belägg tror de beror på att den är institutionsfokuserad och inte 

bibliotekariefokuserad. De skillnader i uppfattningar om 2.0 bibliotekarier emellan som 

författarna hittar, det vill säga om yrkesrollen förändras i grunden eller inte, tror de beror på 

om man ser på 2.0 som en teknik eller en ideologi. Ses 2.0 främst som en teknik verkar man 

ha lättare att anpassa sig och jobba vidare än om förhållandet är det motsatta. 

 

Björn Odenbring (2008, s.46ff), student vid Högskolan i Borås, har genomfört diskursanalyser 

av hur framtiden för bibliotekarieyrket och biblioteket ter sig i bibliotekstidskrifter, vilket 

skiljer sig åt från mitt tillvägagångssätt. Men det han har kommit fram till är ändå intressant 

för min uppsats, i vilken jag också tar upp en del av bibliotekariediskursen, dock utan mer 

ingående analys. Enligt Odenbring är det en, som han uttrycker det, oroväckande bild av 

biblioteket och bibliotekarien som tonar fram. Om biblioteken inte snabbt anpassar och 

utvecklar sig kommer de snart inte att finnas kvar, är en uppfattning som kommer fram. Även 

om artiklarna uttrycker olika syner på den kommande förändringen är det ingen som talar 

emot att förändring kommer och bör ske, menar Odenbring. Han uppfattar det även som att 
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bibliotekariens auktoritet och kompetens hamnar i bakgrunden, de som ges inflytande över 

bibliotekariens identitet är framför allt användarna och marknaden. Han tolkar texterna som 

att det i framtiden inte blir lika viktigt med en akademiskt utbildad personalstyrka på 

biblioteken. Att eftersträva lyhördhet och formbarhet hos bibliotekarierna och låta användarna 

få styra verksamheten i hög utsträckning riskerar i själva verket att leda till ett populistiskt 

bibliotek där kortsiktiga mål blir viktigare än långsiktiga, menar han. En utveckling mot 

populistiska bibliotek riskerar att förvärra eventuella identitetskriser, menar Odenbring, men 

riskerar också att försvåra möjligheterna att befästa den demokratiska funktion som 

biblioteken kanske i allt högre utsträckning kommer att ha i framtiden.   

 

För att sammanfatta forskningen och litteraturen om Bibliotek 2.0 kan sägas att det ges en hel 

del definitioner och uppfattningar om vad begreppet står eller ska stå för. Det kan sägas stå för 

förändring av bibliotekens verksamhet och lyhördhet för användarnas behov bland mycket 

annat. De flesta välkomnar utvecklingen, medan vissa ifrågasätter vissa aspekter av den. Det 

har skrivits en del magisteruppsatser om begreppet där definitioner har getts och där 

genomgångar har presenterats av hur förändringen påverkar bibliotekets verksamhet och 

bibliotekariens yrkesroll, därför har jag tittat närmare på dessa. 

  

2.3 Bibliotekariens yrkesroll 

Bibliotekariens yrkesroll är mångfacetterad. Den rymmer många moment och mycket ska 

hinnas med under arbetsdagen. Olika bibliotekarier har också olika uppgifter, på större 

bibliotek är arbetsuppgifterna ofta strikt uppdelade mellan de olika bibliotekarierna och 

biblioteksassistenterna. I denna uppsats väljer jag dock att fokusera på den del av yrket som 

innehåller medieinköp. Medierna i biblioteket är trots allt det som är grunden i varje 

biblioteksverksamhet, utan medier inget bibliotek (om man ska hårddra det). När det gäller 

utvecklingen av Bibliotek 2.0 är erfarenheten från de bibliotek som har inlett ett sådant arbete 

att användarna får ett avgjort större inflytande över biblioteksverksamheten och då framförallt 

över vilka medier som ska köpas in. Därför riktar jag här in mig på vilka effekter 

användarstyrning av medieinköp kan komma att få för bibliotekariens yrkesroll.  
 

2.3.1 Inköpsansvar 

Det är först med en klart preciserad målsättning som biblioteksledning och bibliotekarier har 

en fast grund att stå på, menar Bengt Hjelmqvist (1993, s.18, 23, 26), tidigare chef på 

Skolöverstyrelsens bibliotekssektion. Vilken målsättning ska då biblioteken ha? Den bör vara 

föränderlig – liksom medlen att genomföra den med. Nya media dyker ständigt upp, nya 

kommunikationsmedel mellan människor. Nya uppgifter växer fram efter de nya krav som 

ställs. Bibliotekens uppgifter ger också ramen för bibliotekarieutbildningen. Uppgifterna 

förändras och kommer att förändras, därför måste biblioteksutbildningen ses som en livslång 

utbildning. När det gäller var man ska sätta gränsen för vilka böcker som biblioteket ska köpa 

in ser Hjelmqvist att det råder delade meningar. En riktning menar att man inte kan motsätta 

sig önskningar från låntagarnas sida oavsett dess karaktär. En annan riktning menar att man 

inte ska använda allmänna medel för inköp av klart undermåligt material, även om det är 

efterfrågat.      

                                                                                                                        

Ragnar Audunson (Audunson & Lund 2001, 219ff), professor i biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Oslos universitet, har gjort en undersökning av norska användare, 

politiker och bibliotekariers inställning till efterfrågan kontra kvalitet. Den visade att 

användarna var mest positivt inställda (betydligt mer positiva än bibliotekarierna) till 

efterfrågansstyrning, men att denna idé var mindre populär än förväntat. Både bland 

bibliotekarierna och bland befolkningen i allmänhet finns de mest hängivna 

efterfrågansanhängarna bland de yngre, som också är mer skeptiskt inställda till bibliotek i 
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allmänhet. Traditionella inställningar till kvalitetsurval verkar alltså vara på reträtt bland (de 

yngre) bibliotekarierna. Men detta får konsekvenser, menar Audunson. Om biblioteken ska 

vara efterfrågansstyrda blir det svårt att värja sig mot krav på att användarna ska betala för 

tjänsterna. Ska biblioteket däremot förmedla kvalitativ information och litteratur blir det 

svårare att argumentera för en sådan utveckling. Undersökningen visade också att det bland 

politiker och allmänhet råder stor uppslutning kring att bibliotekarierna även i 

informationssamhället ska vara kulturförmedlare snarare än enbart informationsnavigatörer.              

 

En grundläggande utgångspunkt för dagens folkbiblioteksverksamhet, skriver Geir Vestheim 

(1997, s. 116) i sin doktorsavhandling, är att vara till för och anpassa sin verksamhet till alla 

medborgare. Förenklat kan utvecklingen av biblioteken, enligt Vestheim, beskrivas som en 

rörelse från betoning av fostran, upplysning och folkbildning till högre grad av 

uppmärksammande av användarna och deras behov och önskemål. Han menar att det ökade 

intresset för användarna har medfört att bibliotekariernas roll i förhållande till dessa har blivit 

mer problematisk. Eftersom användarna är en divergerad grupp med varierande behov krävs 

det att bibliotekarier kan anpassa sig till varje användare, både i mötet med dem och i 

utformningen av samlingarna.  

 
2.3.2 Framtidens bibliotekarie 

Trine Schreiber (2006, 40ff), forskare vid Danmarks biblioteksskola, har tittat på hur 

bibliotekarieyrket har utvecklat sig från 1960-talet fram till idag. Schreiber hänvisar till en 

svensk undersökning av hur bibliotekariernas värderingar ser ut. Den visar att bibliotekarierna 

kombinerar en del 60-talsvärderingar med intryck från 80- och 90-talet. Det kan betyda, 

menar hon, att bibliotekarierna står inför ett svårt val: antingen betonar de 60-talets 

värderingar och utgår från att de, i folkbildningens namn, vet vad folk behöver med risk för 

att framstå som användarnas förmyndare, eller också accentuerar de 80- och 90-talets 

efterfrågansdiskurs där användarna vet vad de behöver och därmed ska ha det. Detta är en 

pedagogisk paradox, menar Schreiber: Hur kan man tro att man kan lära användarna något om 

de ska växa på egen hand? Att kombinera äldre värderingar med nya kan förstås genom att 

bibliotekarierna försöker definiera nya uppdrag och problemområden, den äldre kunskapen 

används för att ta reda på vilka nya uppdrag som kan bli aktuella framöver. Enligt Schreiber 

finns det dock en tredje väg som härstammar från 70-talets bibliotekarieinriktning, där 

bibliotekarierna går i dialog med användarna i vissheten om att en ny, gemensam 

kunskapsutveckling är nödvändig. Den mångskiftande självförståelse som ryms inom 

bibliotekarieyrket är komplex och problematisk, menar Schreiber, men kan samtidigt leda till 

utvecklande och dynamiska organisationer.     

  

I boken Expectations of librarians in the 21st century ger en mängd praktiserande 

bibliotekarier sina individuella uppfattningar om hur framtidens bibliotekarier bör vara. De 

visar på en mängd möjliga infallsvinklar. Jag ger här exempel på tre olika röster:  

 

Philip Swan, verksam vid The Huntington Library (2003, s.7ff) noterar att i dessa tidevarv 

med stark konkurrens från datorer och Internet måste bibliotekarierna argumentera för yrkets 

relevans som aldrig förr. Han menar att vi därför måste omdefiniera begreppet information. 

Användare som använder information som kan utvinnas från Internet på en kvart liknar han 

vid att äta snabbmat. Därför måste bibliotekarier erbjuda nyttigare föda. Människor går till 

fina restauranger för att maten är bättre och mer varierad, och för att personalen är omtänksam 

och behandlar dem som individer. Bibliotekarier måste, menar han, fortsätta att använda sig 

av fysiska resurser och inte enbart av elektroniska. Både användaren och bibliotekarien kan 

därmed ge sig ut på en ömsesidig intellektuell upptäcktsfärd. Bibliotekarierna måste vara 
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intensivt och genuint intresserade av att besvara användarnas frågeställningar. De måste vilja 

bygga relationer till brukarna. Det är avgörande att se till att biblioteken är ett attraktivt 

alternativ till en kväll framför tv:n eller datorn, anser Swan. 

 

Marie Jones (2003, s.11f), studiebibliotekarie vid East Tennessee State University, menar att 

bibliotekarier i ett bibliotek utan väggar måste vara flexibla, innovativa och vara medvetna 

om nya trender och användarnas intressen. Hon menar att det är samma kunskaper/egenskaper 

som bibliotekarier alltid har haft: Tjänstvillighet, kritiskt tänkande och lojalitet mot 

bibliotekets användare. Bibliotekarier måste uppdatera sina tekniska kunskaper i takt med 

förändrade behov, menar hon. De måste kunna balansera mellan traditionella yrkesuppgifter 

och den nya inriktning där användaren ”äger” allting och bibliotekarier enbart fungerar som 

guider. Varje bibliotek kommer att ha olika lösningar på denna utveckling vilket gör att 

kritiskt tänkande/kritisk värdering blir viktigt för bibliotekarierna, för att de ska kunna avgöra 

i vilken riktning deras bibliotek bör gå, menar Jones. Bibliotekens kanske viktigaste uppdrag 

är att minska informationsklyftan mellan användare. Om människor inte aktivt uppsöker 

biblioteket måste personalen därför mer aktivt ge service och marknadsföra biblioteket på nya 

sätt, anser hon. Bibliotekarierna måste vara optimistiska, framåttänkande och innovativa, 

proaktiva helt enkelt.  

 

Kenneth A. Smith (2003, s.13f), referensbibliotekarie på ett universitetsbibliotek, menar 

däremot att teknologi och tekniska kunskaper är övervärderade i biblioteksvärlden. Han 

trycker istället på egenskapen nyfikenhet. Att vara nyfiken, kreativ och associerande är 

viktigare än att känna till nya trender. Om bibliotekarieyrket begränsas till teknik kommer 

teknologin att ersätta bibliotekarierna, är hans uppfattning.                                          

 

Slutligen har även Michael Gorman, dekan vid Henry Madden Library (2000, s.3ff, 35ff) i sin 

bok Our Enduring Values funderat över bibliotekets och bibliotekariernas framtid. Han menar 

att människor i alla tider har upplevt att de levt i en tid av förändring. Bästa sättet att planera 

för förändring är, anser han, att ta utgångspunkt i de värderingar som bibliotekariernas arbete 

har byggt och fortfarande bygger på, tjänstvillighet och intellektuell frihet bland annat. Dessa 

värderingar är fortfarande hållbara menar han. Inte heller förändras de uppgifter som 

bibliotekarien utför. Att skapa webbsidor är bara ett nytt medel att uppfylla bibliotekariens 

uppdrag med. Gorman diskuterar de utmaningar som det fysiska biblioteket, bokläsningen och 

bibliotekarieyrket står inför, att de riskerar att i det stora hela försvinna. Men, vänder han på 

det, kommer detta inte att hända eftersom människor behöver ha biblioteken att gå till för att 

möta andra människor, få hjälp av bibliotekarier med mera. Biblioteken behövs för att de gör 

livet och samhället bättre, därför måste vi när biblioteken är hotade söka stöd hos bibliotekets 

”naturliga” supporters; äldre människor, lärare, forskare, biblioteksvänliga politiker och inte 

minst alla vanliga biblioteksanvändare, menar han.                                          

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att utvecklingen av bibliotekariens yrkesroll 

kännetecknas av viss osäkerhet, men även av möjligheter. Yrkesrollens förändring i och med 

betoningen av användarnas individuella behov gör att personalens arbete tenderar att bli 

osäkrare, men kanske även mer omväxlande. Utvecklingen av Internet har även det lett till en 

förändring av yrkesrollen, bland annat när det gäller möjligheterna till förmedling av 

skönlitteratur. Det senaste decenniet har ett nytt fora för litteraturförmedling tillkommit 

genom tillväxten av diskussionsforum om skönlitteratur på nätet.  
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2.3.3 Virtuell kulturförmedling 

Med Internet öppnas helt nya vägar för bibliotekariens yrkesskicklighet. En innehållsrik 

interaktivitet med biblioteksanvändarna växer nämligen fram över nätet. Jan Ristarp, 

översättare och ordförande i Författarförbundets biblioteksråd och författaren Lars G. 

Andersson (Ristarp & Andersson 2001, s.228ff) menar att den traditionella 

bibliotekarierollens trygghet bör kombineras med god beredskap att gå utanför denna 

trygghet. Bibliotekarierna bör bygga upp stigar att följa för användarna till den värdefulla 

informationen på Internet, vilket hänger väl samman med den klassiska folkbildande och 

lässtimulerande ideologin. Att kompensera de svagaste i informationssamhället och motverka 

kommersialismens negativa verkningar blir härigenom aktuellt på nytt, menar de. Genom att 

låta Internet bli en utvidgning av bibliotekets tjänster kan biblioteken behålla och kanske till 

och med stärka sin aktiva roll mitt i samhället. 

  

Karsten Alnäs (2001, s.17-20), tidigare ordförande i Norska författarföreningen, hänvisar till 

en fransk undersökning som visade att användningen av datorer och Internet hade inspirerat 

användarna till att läsa mer böcker, vilket skulle kunna innebära att investering i IT på 

biblioteken skulle vara en kulturgärning. IKT innebär en annan kommunikationsform och 

uppfordrar till medskapande från användarnas sida. Historiskt har folkbiblioteken dock haft 

som uppdrag att välja ut den litteratur man erbjuder. Biblioteket skulle bilda människor, göra 

dem myndiga och självständiga. Det fanns dock en tydlig pekpinne i att visa på vad som 

ansågs som kommersiell triviallitteratur och vad som var kvalitetslitteratur. Sedan 1960- och 

70-talet har denna definition blivit utmanad. Utvecklingen har allt mer gått mot att möta olika 

användargrupper på deras egna premisser vilket har banat väg för så kallad 

underhållningslitteratur. Uppfattningen om att folkbiblioteken skulle erbjuda kvalitetslitteratur 

behöll sitt grepp, enligt Alnäs, men inte alls lika starkt, vilket ökade mångfalden på 

biblioteken.  

 

Dock har utvecklingen när det gäller bokutlåning gått mot en centrering runt allt färre titlar. 

Det är därmed ingen mening med att biblioteken förstärker detta genom att fokusera på 

bästsäljarna. Istället bör de, menar Alnäs (s.21-23), lyfta fram förbisedda titlar. 

Skönlitteraturen bör få en större roll på folkbiblioteken i framtiden än idag för att motverka 

specialiseringen och fragmentiseringen av kunskapen. Den nya teknologin innebär både 

utmaningar och möjligheter för läsningen, digitala texters betydelse kommer att öka, liksom 

de nya metoder som kommer att användas för att förmedla litteratur på. Hur folkbiblioteken 

väljer att prioritera kommer att ha stor betydelse. Det är inte för sent, anser Alnäs, att hejda 

nedmonteringen av läskulturen.      
 

Dagens informationssamhälle kan vara på väg att förändra formerna för bibliotekariens 

yrkesroll. Petra Söderlund (2002, s.82), docent i Litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, 

har studerat Internethemsidor där människor tipsar varandra om böcker, för att hjälpa till att 

navigera i det stora flödet av nyutkomna böcker. På nätet är det inte bara bibliotekarier som 

fungerar som navigatörer, utan även bokklubbar, bokcirklar, diverse recensenter med flera. 

Alla är de ”instanser i det litterära systemet” som gör det enklare för konsumenterna när det 

gäller val av böcker. Enligt Söderlund ökar populariteten för nätplatser med boktips om de 

förmår ge välgrundade omdömen och effektivt förmedlar information om litteratur. De kan 

även fungera som en alternativ värderingsinstans och därigenom påverka vad besökarna väljer 

att läsa. Dessa hemsidor kan, enligt Söderlund, ses som ännu en reklamplats för redan 

storsäljande böcker, men de kan även ses som en möjlighet för bokläsare att vara aktiva och 

interagerande och därigenom kan även verk som ännu inte nått kommersiell framgång spridas 
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effektivt. Böcker kan nu spridas genom det medium som har påståtts kunna ta död på den 

fysiska boken som medium (s.90f).  

 

Internet har öppnat nya vägar för att utbyta lästips och diskutera litteratur vilket Söderlund 

(2004, s.11, 53) sammankopplar med den tyske sociologen Jürgen Habermas begrepp (med) 

borgerlig offentlighet. Detta är ett uttryck för människors makt att påverka samhället. 

Habermas är dock betydligt mer kritisk än Söderlund till de förändringar som innebär att 

människor kan mötas och kommunicera på nya sätt genom webben, eftersom han menar att 

människor idag mer konsumerar litteratur än diskuterar den. Även om Söderlund inte nämner 

bibliotekarier särskilt tydligt som en möjlig resurs för detta ändamål så är det inte långsökt att 

se bibliotekarien som en spridare av litteratur över nätet. Bibliotekarierna kan diskutera 

litteratur med användare över nätet, men också bjuda in läsarna till bokcirklar och litterära 

samtal på det fysiska biblioteket. Enligt Söderlund värdesätter nöjesläsare omdömen från 

andra nöjesläsare (vänner och bekanta) högre än omdömen från professionella 

litteraturkritiker. Bibliotekarier anses befinna sig mellan litteraturkritiker och vanliga läsare 

och kanske därmed kan vara en brygga mellan dessa världar?  

 

I IT-samhället blir folkbibliotekets kulturförmedlande roll och förmedlare av motkultur 

viktigare än någonsin, anser Karsten Alnäs (2001, s.10ff, 20). Surfande på nätet kan lätt bli en 

passiv verksamhet i motsats till den mer djupgående kunskapstillägnelse som läsning av 

skönlitteratur kan ge. När det gäller folkbibliotekets centrala uppdrag är demokratiargumentet 

bland de viktigaste, läsning av skönlitteratur kan nämligen underlätta människors deltagande i 

demokratin. Alnäs menar att IKT-utvecklingen (Informations- och kommunikationsteknologi) 

innebär stora möjligheter att sprida litteratur. De fysiska biblioteken kan använda 

skönlitteratur som en utgångspunkt för debatt och diskussion. Här har de sin styrka, som 

mötesplatser där människor kan dela sina läsupplevelser med andra.  

 

2.4 Debatten om Bibliotek 2.0 och bibliotekariens yrkesroll 
För att visa på hur den pågående diskussionen om Bibliotek 2.0 och den eventuellt förändrade 

yrkesrollen kan se ut presenteras nedan ett antal röster ur bibliotekstidskriften Biblioteksbladet 

som ger, om inte en heltäckande, så i alla fall en fingervisning om hur debatten ser ut 

bibliotekarier och biblioteksdebattörer emellan. Anledningen till att jag har fokuserat på 

debatten i just Biblioteksbladet är att denna skrift är den mest kända bibliotekstidskriften i 

Sverige och lockar både läsare och skribenter från de flesta läger. Därför ger den en relativt 

sett mångfacetterad bild av opinionsläget bland bibliotekarier och branschfolk. Det 

förekommer säkerligen intressanta och alternativa perspektiv i andra tidskrifter. Viss debatt, 

med något skiftande ingångar, om Bibliotek 2.0 har förts i bland annat BiS (Bibliotek i 

samhälle) och Ikoner, men så vitt jag vet har denna varit ganska begränsad. Diskussion har 

naturligtvis också förekommit i utländska tidskrifter, men eftersom jag huvudsakligen är 

intresserad av debatten i Sverige föll sig valet naturligt. Jag har gått igenom de artiklar i 

Biblioteksbladet som behandlat fenomenet Bibliotek 2.0 mellan januari 2006 och december 

2008.    

 

Joacim Hansson (2008, s.3ff), lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö 

universitet, frågar sig om vi bevittnar en identitetsförskjutning hos dagens bibliotek. 

Folkbiblioteken har lämnat folkbildningen för att bli en del av samhällets utbildningsstruktur, 

menar han. De är alltför ivriga att följa med i utvecklingen av den nya 

kommunikationsteknologin, och i takt med utformningen av Bibliotek 2.0 lämnar man därmed 

de kritiska samtalen för att istället ägna sig åt småprat.  
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Lisbeth Thorsén (2008, s.20), bibliotekschef i Karlskrona, anser att biblioteken bryr sig allt 

för mycket om dagstrender och besöksstatistik. Det enda som motiverar offentligt stöd är att 

hitta sin egen nisch; fokusera på litteratur och läsande, rädda kvalitetslitteraturen från 

informationsfloden, samt att motverka okunskap.    

 

Nätverket för skönlitteratur på bibliotek kämpar just för att stärka litteraturens roll på 

biblioteken i de digitala tidevarven, när besök och utlån minskar. Henriette Zorn (2007, s.16), 

chefredaktör på Biblioteksbladet, frågar sig vem som ska tala för denna vara som är gratis, om 

inte bibliotekarierna. Något som försvåras, menar hon, i och med att inte alla bibliotekarier 

har kunskap om skönlitteratur, eftersom det knappt utbildas i denna viktiga kompetens på 

dagens biblioteksutbildningar. Zorn hänvisar i artikeln till Maria Ehrenberg, bibliotekschef i 

Östra Göinge, som anser att bibliotekarierna måste ha självförtroende och mod att våga tro på 

att de har kunskap om skönlitteratur. Om urval och inköp av böcker dessutom läggs på 

entreprenad kan närheten till böckerna på hyllorna helt försvinna. Skönlitteraturen mår kanske 

bra, men hur mår bibliotekarierna, avslutar Zorn.   

 

Tomas Lidbeck (2008, s.18), bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek och 

fackboksförfattare, frågar sig om dagens bibliotekarier ska ges förutsättningar att påverka 

valet av litteratur eller om de endast ska titta på besöks- och utlåningssiffror? Han vill att 

bibliotekarierna ska stå upp för varumärket bibliotek istället för att lyfta upp det kosmetiska 

Bibliotek 2.0. Lidbeck frågar sig även om skattemedlen verkligen ska användas till att bygga 

upp ett efterfrågansstyrt upplevelsecentrum.  

 

För Peter Alsbjer, länsbibliotekarie i Örebro län och biblioteksbloggare, handlar Bibliotek 2.0 

om radikal tillit, det vill säga att ge andra chansen att ta sitt individuella ansvar. Begreppet 

handlar inte bara om teknik utan om att bjuda in användarna att vara med och påverka hur 

bibliotekslokalerna ska se ut eller vilka medier som ska köpas in. Peter Giger, bibliotekarie på 

Blekinge tekniska högskola, har skapat ett nätverk om Bibliotek 2.0 och myntat begreppet 

”engagerad delaktighet”. Han tror att bibliotekarierna måste möta användarna ute i 

verkligheten. Detta ställer krav på bibliotekarierna eftersom tekniken utvecklas snabbare än 

utbildningen (Ekström 2007, s.26).  

 

Peter Alsbjer (2008) sammanfattar sin personliga uppfattning om diskussionen som pågår om 

Bibliotek 2.0. Han tolkar Christer Hermansson som att kampen för läsning av skönlitteratur är 

kopplad både till en kvalitetsdiskussion och till folkbildning. Hermansson lutar sig mot Mats 

Myrstener som anser att boken är central som bildningsmedel, genom skönlitteraturen kan 

man få nya tankar och idéer, kunskaper man inte får på samma sätt genom andra medier. 

Alsbjer anser att nya tekniska lösningar som bloggar och wikis utmanar traditionella experter 

(bibliotekarierna) med en kollektiv kunskap, även kallat ”massans kunskap”. Han menar att i 

och med förändrade kulturvanor behövs ett annat förhållningssätt till medier, teknik och 

människor. Det innebär att biblioteken måste vara där människor är - i sociala nätverk på 

Internet men även ute i lokalsamhället. Det betyder också att det sker en maktförskjutning 

från bibliotekariens expertfunktion till att biblioteket och dess användare går igenom samma 

läroprocess.       

                                   

Alsbjer anser att Hanssons och Hermanssons kritik mot ett ökat brukardeltagande hör hemma 

i en elitistisk kritik mot egalitära krafter, som han menar att 2.0-rörelsen är. Han jämför med 

Nick Carter-debatten för hundra år sedan och med 1970-talets Enid Blyton-debatt och 

konstaterar att det sker en förskjutning i kvalitetsbegreppen med tiden. Det som ansågs som 

fult igår accepteras eller till och med hyllas idag. Han hittar också intressanta motsättningar i 
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debatten. Idealistiska intellektuella ställs mot pragmatiska bibliotekarier. Kulturkonservativa 

som framhåller pappersböcker som folkbibliotekens kärnverksamhet, möter postmodernister 

som fokuserar på individ istället för samhällsgrupp. Slutligen reflekterar Alsbjer över att det 

är kvinnor som hittar andra arenor för sina tankar än debattartiklar. De intellektuella 

idealisterna, som skriver debattartiklar och därmed syns i bibliotekstidskrifterna, är män.  

 

2.4.1 Umeå – framtidens bibliotek? 

Ett av biblioteken som har anammat Michael Caseys vision om Bibliotek 2.0 och praktiserar 

dessa idéer i den dagliga biblioteksverksamheten är Umeå. Enligt projektledaren Lars 

Eriksson (Björnberg 2007, s.20f) eftersträvar de att göra biblioteket till både en fysisk och 

virtuell mötesplats, via webbsidan minabibliotek.se. Besökarna kan få lästips, inspiration och 

nyheter, men även se omslagsbilder på böcker och filmer. Webbsidan kan även fungera som 

en virtuell mötesplats där diskussionsgrupper kan skapas mellan användarna. Via 

betygsättning kan användarna få förslag på böcker de skulle tycka om baserat på tidigare läst 

litteratur. Men hemsidan innebär även en ny roll för bibliotekarierna. De kan skriva krönikor 

eller ge boktips på webben, men de måste även släppa kontrollen. Att låta användarna 

diskutera och delta på samma villkor blir ett helt nytt förhållningssätt för personalen, menar 

Eriksson.   

 

Många försök till definitioner av Bibliotek 2.0 har gjorts, ofta med innebörden att det handlar 

om ett paradigmskifte, att det är revolutionärt, att kunskaps- och informationsflöden går från 

att vara enkelriktade till att vara dubbelriktade, menar Jacob Harnesk (2006, s.14-15), som 

bland annat är frilansjournalist och konsult. I Umeå bidrar bibliotekarierna med sin 

professionella kompetens och fördjupar diskussionerna, men avsikten är främst att locka fram 

kunskapen och intresset hos låntagarna. Det är långt ifrån säkert att det är bibliotekarierna 

som kan mest, är uppfattningen.     
 

Bibliotek 2.0 innebär att bibliotekarierna måste ge upp en del av kontrollen, vilket Inger 

Edebro Sikström, bibliotekschef i Umeå, anser är en möjlighet att utveckla yrkesrollen. Det 

kan dock innebära en omformulering av bibliotekariens yrkesroll, men personalen har enbart 

varit positiv enligt Sikström. Umeå, som samarbetar med Stockholms stadsbibliotek, jobbar 

med temawebbar som personalen skapat utifrån sina egna intressen och specialkunskaper. 

Mats Hernvall på Stockholms stadsbibliotek säger att bibliotekarierna nu äntligen kan arbeta 

med sitt uppdrag: att skapa lust och intresse att läsa. Bibliotekets målsättning är att få 

användarna att diskutera och dela med sig, menar han. Jakob Harnesk frågar sig om Bibliotek 

2.0 är något nytt. Biblioteken har väl länge strävat efter att hitta nya sätt att möta användarnas 

behov? Webben har dock förändrat människors sociala liv och genom den förändrade 

tekniken kan fler använda den. Han konkluderar med att biblioteken, om de vill nå dagens 

unga, måste befinna sig på nätet på allvar. Annars är ”sotdöden” en överhängande risk.                                          

 

2.4.2 Sammanfattning av debatten om Bibliotek 2.0 

För att göra ett försök att sammanfatta denna debatt kan sägas att åsikterna är mycket delade 

om begreppet 2.0 och vad det kan komma att innebära för bibliotekariernas yrkesroll. Trots 

detta är inte diskussionen så livlig som man kanske hade kunnat förvänta, och den förs, som 

nämns ovan, hittills främst av män, åtminstone den offentliga debatten. Det återstår att se hur 

utvecklingen kommer att se ut och hur diskursen kommer att formera sig framöver. 

I den professionella diskussionen som förs i Biblioteksbladet kan man skönja ganska olika 

inriktningar och syn på hur yrkesrollen och biblioteksverksamheten bör se ut i framtiden. De 

tre bibliotekariemodellerna (som presenteras i nästkommande kapitel) får anses vara 

representerade här i någon mån. Diskussionen är ganska svartvit och kategorisk, antingen 
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tillhör man ”förnyarna” (den participatoriska modellen), eller också tillhör man 

”bakåtsträvarna” (förmyndarmodellen) som ”förnyarna” benämner sina kritiker. Dessa 

polariserade bilder försvårar, som jag ser det, möjligheten att föra en nyanserad diskussion om 

bibliotekets framtid, vilket är väldigt viktigt. Situationen kan också kompliceras av att det är 

ganska få personer som deltar i den officiella debatten, vilket kanske försvårar möjligheterna 

till en nyansering.    

 

I det här kapitlet har jag gått igenom hur utvecklingen av bibliotekarieyrket och 

folkbiblioteket som institution har sett ut, med början i 1960-talets situation och ända fram till 

där vi befinner oss idag. Biblioteks- och bibliotekariedebatten har förändrats men har ändå 

haft en viss kontinuitet. I nästa kapitel tittar jag på två för mig relevanta teorier att använda i 

analysen, nämligen Maj Klassons bibliotekariemodeller samt Olof Sundins teori om bland 

annat praxisgemenskap och yrkesidentitet. 
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3. Teori 
3.1 Bibliotekarien 

Maj Klasson (1991, s.80-90), professor vid Bibliotekshögskolan i Borås, har undersökt och 

analyserat forskningen om bibliotekarieyrket och den professionella utbildningen. Hon 

kommer fram till att den har varit (och fortfarande är) väldigt mager. Hon anser att det behövs 

mer kunskap om hur man bör utforma professionen men även att bibliotekarierna behöver en 

pedagogisk grund att stå på med den utveckling som sker och kommer att ske under 2000-

talet. Klasson betonar behovet av att förnya bibliotekariens yrkesroll. I sin forskning har hon 

funnit tre olika sorters rolluppfattningar bland bibliotekarier: Förmyndarmodellen, 

marknadsmodellen samt dialog- eller participatoriska modellen.  

 

I Förmyndarmodellen ser bibliotekarien att dennes roll är att upprätthålla god forskning och 

att kämpa för den kvalitativa litteraturen vars definition är en, enligt bibliotekarien, universellt 

delad uppfattning, med flera liknande hållningar i andra frågor. I denna modell är kunden 

objekt och bibliotekarien subjekt. 

 

Marknadsmodellen utgår från att kunden tolkar och bestämmer vad denne vill ha utifrån sina 

specialintressen. Biblioteket marknadsför sina tjänster och kunden köper, om inte sådant 

intresse existerar erbjuds inte tjänsten. Personliga värderingar erkänns inte. Klasson ser en 

möjlighet att bibliotekarien blir objekt och kunden subjekt. Verksamheten kan bli splittrad. 

  

Den participatoriska eller samspelsmodellen är en dialogmodell där bibliotek och kund har ett 

jämställt partnerskap där den fulla kompetensen som båda aktörerna besitter kan utnyttjas. 

Personliga ideologier och värderingar ses här som acceptabla grunder att basera sitt handlande 

på i yrkesrollen.  

 

Enligt Klasson är rollerna dock inte renodlade och kan av samma individ alterneras beroende 

på fall. Vilken modell som används hänger oftast ihop med vad personen ifråga ser som 

bibliotekariens uppgift och roll, samt med individens värderingar. Den pedagogiska grunden 

som nämndes ovan är, enligt Klasson, viktig inom flera bibliotekstyper, inte minst på 

folkbiblioteken där bibliotekarierna har en pedagogisk roll i form av att vara kulturförmedlare. 

Att utveckla yrkesrollen blir viktigt i och med de krav som samhällsförändringarna ställer, 

menar hon. Dock ser bibliotekarierna själva inte några större förändringar mot deras 

nuvarande sysslor när de ombeds att måla upp hur yrket kan utvecklas. I en förändring av 

rollen måste man tränga in på nya områden, något som enligt Klasson kan innebära konflikter. 

Dock är det inget alternativ att stanna kvar i en föråldrad yrkesroll, menar hon, det kan bli 

hämmande. En livslång, ständig lärandeutveckling blir aktuell för bibliotekarierna, både i 

förändringen av den egna rollen och som kulturförmedlare, lärare, eller handledare för olika 

studerandegrupper, menar Klasson.   

  

3.1.1 Folkbildning 

I boken Folkbildning och Bibliotek? diskuterar Klasson (1997) bibliotekens förhållande till 

begreppen folkbildning respektive livslångt lärande och där beskriver hon också mer ingående 

innehållet i de tre bibliotekariemodellerna. Hon uppfattar det som att folkbildningen har 

kommit i skymundan och anses som ett förlegat eller ideologiskt belastat begrepp. Detta kan 

kanske ha att göra med att folkbildningen anses syfta till social och kulturell förändring och 

mobilisering samt ofta är kollektiv till naturen. Folkbildning tolkas, enligt Klasson, olika 

beroende på om man har ett uppifrån- eller nedifrånperspektiv. Med ett uppifrånperspektiv 

syftar folkbildningen till att förmedla mäktiga gruppers värderingar och uppfattningar till dem 

som inte har lika hög utbildning och därmed en sämre position i samhället. Med 
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uppifrånperspektivet kan bibliotekarien komma att inta en förmyndarroll och fokuserar då på 

att värna om god litteratur och kultur. I ett underifrånperspektiv ska individer och grupper 

istället själva skapa sin egen, kollektiva kunskap. Bibliotekarierna intar då en dialogroll med 

dessa användargrupper (s.7, 11ff).  

 

Med en snabb samhällsförändring kan folkbildningen förändras från att utgå från individers 

eller gruppers egna behov till att utgå från arbetsmarknadsorienterade krav och därmed 

påtvingas den utifrån. Biblioteksutbudet kan då, enligt Klasson (s.15f), komma att ses som en 

marknadsvara vilket gör att bibliotekariens yrkesroll intar formen av en marknadsmodell. 

Klasson refererar till Habermas som pratar om systemvärlden och livsvärlden, vilket är två 

olika sätt att se på människans plats i världen. Makt och resurser är fokus och det enda giltiga 

slutmålet i systemvärlden, medan människors göranden existerar på egen grundval i 

livsvärlden, vilket innebär att kommunikativt handlande och dialog är centralt. En del menar 

att livsvärlden blir koloniserad av systemvärlden. Enligt Klasson existerar båda dessa världar 

inom biblioteken och kämpar om utrymmet.  

 

När det gäller det livslånga lärandet, som Klasson (s.16f) menar är mer accepterat på 

biblioteket än folkbildningen, kan lärandet vara utvecklande och samhällsförändrande, men 

även bli samhällsbevarande. När biblioteken får en viktig roll i det livslånga lärandet och då 

främst syftar till att utbilda arbetskraft för nya jobb, frågar sig Klasson om 

folkbibliotekarierna är kulturbevarare eller kulturförnyare. Om målet inte är förändring av 

samhället utan en anpassning till samhällets tryck blir biblioteken neutrala, menar hon. Är 

detta anledningen till att folkbiblioteken lättare omfamnar det livslånga lärandet än 

folkbildningen, frågar hon sig?    

 

3.1.2 Diskussion av Klassons modell:  

Klasson såg redan på 90-talet att bibliotekariens yrkesroll i hög utsträckning kommer att 

handla om ständiga omförhandlingar och att inta en mer pedagogisk och dialogisk roll 

gentemot användarna. Klassons forskning går bakåt i tiden där hon beskriver yrkesrollens 

förändring från folkbildningstanken till det livslånga lärandet. Men hennes teori pekar också 

framåt i tiden i och med att hon ser att yrkesrollen kommer att förändras under 2000-talet och 

erbjuder därför en möjlig förklaringsmodell för att kunna se vilka olika åsiktsriktningar som 

existerar inom bibliotekariekåren. De tre bibliotekariemodeller som Klasson menar finns är 

lika aktuella idag som på 90-talet. Som vi har sett tidigare så menar Åke Nygren (2008) att 

Bibliotek 2.0 i själva verket är modern folkbildning där det livslånga lärandet är en viktig del 

av bibliotekariekårens pågående kunskapsutveckling i dialog med användarna. I detta ljus kan 

Klassons diskussion om den förändrade inriktningen på bibliotekariens yrkesroll från 

folkbildning till livslångt lärande tjäna som en bakgrund till denna utveckling och en 

möjlighet för mig att bättre förstå denna process. Teorin om bibliotekariemodellerna är 

användbar för att kunna förstå och analysera de utsagor som informanterna gör. I det 

kommande diskussionskapitlet (kapitel 7) relateras uppsatsens frågeställningar till de 

teoretiska modellerna (både Klassons och Sundins teorier). 

 

Klasson förordar den dialogiska/participatoriska bibliotekariemodellen och detta stämmer 

överens med hur 2.0-filosofin ser på yrkesrollen idag. Hon kommer, liksom Sundin, in på 

frågan om maktrelationer och diskuterar hur folkbildning kan ses ur ett uppifrån- eller 

nedifrånperspektiv. Med ett nedifrånperspektiv bör man, menar hon, inta en dialogroll som 

bibliotekarie och låta användarna delta på lika villkor i kunskapsproduktionen. Hur detta kan 

komma att inverka på bibliotekariens yrkesroll på längre sikt kan jag inte se att Klasson 

reflekterar över, vilket är en brist anser jag. Hon vill se att bibliotekarierna är folkbildare, men 
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samtidigt verkar hon inte i någon större utsträckning erkänna bibliotekariernas 

yrkeskompetens som en grund för att sprida kunskap till användarna, till exempel genom att 

ge tips om smal litteratur. Det måste finnas något mellanting mellan att inta en förmyndarroll 

och att endast erkänna den kunskap som bibliotekarierna får genom att lyssna på användarna. 

  

Från att ha tittat på Klassons teori om bibliotekariemodeller och folkbildning går jag vidare 

till Olof Sundins modell. Klasson diskuterar som sagt begreppet folkbildning som går relativt 

långt bakåt i folkbibliotekshistorien. Sundins avhandling ligger längre fram i tiden och 

diskuterar hur man kan se på organisatoriska förändringar inom folkbiblioteket. Han refererar 

också bakåt till Klassons forskning. Att kombinera dessa båda teorier är relevant för mig för 

att kunna förstå hur man kan se på nämnda förändringar i biblioteksvärlden och mer eller 

mindre synliga konflikter mellan bibliotekarier. Det ger mig en koppling mellan historien och 

framtiden. Den förändrade inriktningen i bibliotekarieyrket som Klasson diskuterar kan 

närmare förstås genom Sundins förklaring av bland annat begreppen semiprofession och 

yrkesidentitet. Hans teori förklarar hur en profession förhåller sig till förändringar, i 

bibliotekariernas fall genom det närmande som har skett till informationsvetenskap samt 

fokus på användarnas behov.  

 

3.2 Professionella gemenskaper 

Olof Sundin är universitetslektor och docent vid både Lunds universitet och 

Bibliotekshögskolan i Borås. I sin doktorsavhandling (2003, s.35) tar han upp begreppet 

professionella gemenskaper. Med det menas deltagande i en mer eller mindre homogen social 

praktik, till exempel en yrkespraktik. Inom en sådan social praktik blir det viktigt att de 

enskilda deltagarna förstår den kommunikativa gemenskap de verkar inom. Sundin har ett 

sociokulturellt perspektiv vilket betyder att man har enskilda individer som analysenhet, men 

att den sociala miljön ses som en avgörande påverkansfaktor på dessa individer. Han studerar 

människors handlande med hjälp av historiska, kulturella och institutionella 

förklaringsmodeller som får belysa varför människor handlar som de gör (s.37).  

 

En yrkespraktiks verksamhet formas kollektivt genom de fysiska och intellektuella redskap 

som yrkespraktikens medlemmar har tillgång till. Hur dessa redskap används avgör hur dessa 

människor tolkar sin omvärld. Redskapen kan både vara resurser och begränsningar för 

handlande. Redskapen är inte neutrala, de ger ett visst perspektiv på verkligheten och 

innehåller därför maktutövning. Det kan uppstå konflikter inom en yrkespraktik med resultat 

att två olika konkurrerande diskurser bildas. Sundin (s.39) menar att en diskurs ofta får en 

dominerande ställning, vilket innebär att de som marginaliseras tvingas anpassa sig till den 

dominerande gruppen. Det kan inkludera användning av redskap som passar den dominerande 

gruppen bättre.         

 

Ibland gör dock den marginaliserade gruppen motstånd. Sundin (s.40) refererar till Maj 

Klasson som har forskat på hur etablerade kunskapssyner får företräde i informationssystem. 

Den marginaliserade gruppen utvecklar då alternativa kommunikationsvägar till de officiella. 

Redskapen som yrkesgruppen har till sitt förfogande kan också användas på olika sätt. Sundin 

använder sig här av de motsatta begreppen bemästrande och appropriering, något som han 

lånar från James V. Wertsch, professor vid pedagogiska institutionen på Washington 

University, St. Louis, Missouri. Bemästring innebär att människor kan använda 

konkurrerande redskap samtidigt utan att internalisera kunskapen.  

 

3.2.1 Community of practice 
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Begreppet praxisgemenskap (community of practice) undersöker kommunikation mellan 

individer som kommunicerar muntligt och som har nära kontakter med varandra, till exempel 

i kontakten mellan personal på en arbetsplats. Men kommunikation kan också innefatta att 

delta i gemenskaper med geografiskt spridda medlemmar som verkar i institutionaliserade 

nätverk. I dessa nätverk sker utbyten av formell information snarare än vardagligt samtalande. 

Nätverken kan skapa gemenskaper som binder samman människor i ett yrke, av Sundin 

(s.210f) betecknat yrkesgruppsgemenskap. Fysiska redskap som kan användas för att 

kommunicera och skapa gemenskap mellan geografiskt spridda yrkesgruppsgemenskaper är 

bland annat e-postlistor och webbgemenskaper, vilket är ett exempel på det som Sundin kallar 

kommunikativt deltagande. Kommunikativt deltagande kan ske både på arbetsplatsen och i 

yrkesgruppsgemenskapen. Det är ett sätt att göra de individuella erfarenheterna gemensamma. 

De intellektuella redskapen utgörs av det gemensamma kunskapsområdet, med gemensam 

identitet, normer, värderingar och förväntningar kring yrket.  

 

3.2.2 Yrkesidentitet 

Yrkesidentiteter definierar Sundin som (2003, s.43): 

 

Sociala identiteter som skapas, upprätthålls och förändras genom individers 

och gruppers identifiering av sig själva i relation till hur de blir 

kategoriserade av andra. 

 

Individerna relateras till en yrkesgemenskap genom yrkesidentiteten, som i själva verket kan 

bestå av en dominerande identitet inom yrkesgruppen och en annan på arbetsplatsen. Att 

navigera mellan och bemästra olika identiteter blir möjligt om man inte fullt ut tillgodogör sig 

dem. Sundin förklarar detta med att nämna andra identiteter som vi också har samtidigt, som 

till exempel könsidentitet eller politisk identitet. Tillsammans bildar identiteterna de 

komplexa individer som vi alla är. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan yrkesidentitet 

dock inte skapas enbart genom egen identifiering och omvärldens värdering, utan måste 

kompletteras med att delta aktivt i olika gemenskaper (s.43ff).  

 

3.2.3 Semiprofessioner 

Bibliotekarier är en av de yrkesgrupper som anses tillhöra semiprofessionerna, det vill säga 

yrken som inte fullt ut kan särskiljas från andra yrken. Yrken behöver ha en koppling mellan 

utbildning, forskning och praktik. Saknas detta och yrket dessutom befinner sig i 

konkurrenssituation med andra yrkesområden när det gäller kompetens, är risken för 

ifrågasättande, från närliggande yrkesområden och allmänhet, stor. Om inte yrkesgruppens 

kunskap blir accepterad i samhället blir den svår att använda sig av i yrket.  

Detta gör att semiprofessionerna strävar efter att få kunskapsmonopol på sin verksamhet. De 

vill uppnå status som professionella yrkesgrupper och genom att visa att de har en egen bas 

för kunskapsutveckling kan de få makt. Innehavandet av makt ökar möjligheten att göra 

anspråk på kunskap. Maktrelationer skapas och upprätthålls genom språkliga diskurser, 

människors sätt att tala och skriva har därmed inbyggda maktrelationer (s.46ff).              

 

Professioner är dock inte homogena, menar Sundin (s.52). Internt kan det finnas konflikter 

mellan medlemmar som har olika status, värderingar och intressen. De individer som kan 

använda sig av professionens kunskapssystem i det dagliga arbetet får en högre status än de 

som inte kan det. De som underordnas i denna process kan dock använda sig av olika 

inkluderande strategier för att få delta i den dominerande professionen, menar Sundin. Här tar 

han hjälp av den brittiska sociologen Anne Witz begrepp inclusionary and dual closure 

strategies. Med det menas att olika ”grupper” inom en yrkeskategori slåss om makten och den 
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dominerande ställningen inom professionen. Men den uteslutna gruppen strävar inte efter att 

integreras i den uteslutande, dominerande gruppen utan mobiliserar för att befästa sin unika 

position inom yrket. Detta kan ske genom att för egen del exkludera och utestänga andra 

grupper, till exempel genom att utveckla ett eget språkbruk.   

 

3.2.4 Kognitiv auktoritet 

Det abstrakta kunskapssystemet hos professionsutövare blir konkret i mötet med dem som är i 

behov av tjänsten. Sundin (s.53) refererar till Patrick Wilson, bibliotekarie och professor vid 

University of California, Berkeley, som använder sig av begreppet kognitiv auktoritet. Det 

betyder att den som har tolkningsföreträde när det gäller vilken kunskap som är riktig och 

vilken professionspraktik som är lämplig i samhället, avgörs av experter på området men även 

av samhället i stort. Institutioner eller personer som förfogar över kunskap som vi litar på, blir 

våra kognitiva auktoriteter. Den kognitiva auktoriteten är inte enbart erkänd inom sitt område 

utan har också blivit accepterad av omgivningen. Om medlemmar från olika 

kunskapsområden möts på en arbetsplats innebär det en konkurrenssituation mellan kognitiva 

auktoriteter, menar Sundin. Inom ett heterogent kunskapsområde, där påståenden står i stark 

kontrast till varandra, ökar både osäkerheten och valfriheten att välja konsultationskälla. Detta 

kan göra att informationens innehåll inte får lika stor betydelse som till exempel personliga 

rekommendationer och det blir därmed en fråga om maktrelationer.  

 

Begreppet kognitiv auktoritet kan jämföras med det som Olof Sundin & Jenny Johannisson, 

forskare vid Bibliotekshögskolan i Borås (2005, s.13) kallar gemenskapsrättfärdigande 

(Community of justification). De vill, liksom Wilson, ta reda på hur värdet av viss kunskap 

bestäms. De kritiserar Wilson för att inte i tillräcklig utsträckning diskutera frågor rörande 

makt, konflikter och skilda intressen mellan grupper. Författarna diskuterar hur 

sociokulturella verktyg används inom sociala praktiker, exempelvis yrken, vid utvecklande av 

kunskap. Dessa verktyg, till exempel språkliga, används ofta omedvetet utan att människor 

inser att de är sociala konstruktioner och inte objektiv verklighet. 

 

Dels kan kollektivt utvecklad kunskap anammas av individuella utövare av en profession även 

om professionen innehåller kontradikterande kunskapssyner, dels kan användare internalisera 

kunskap som ter sig som självklar trots att det är en vinklad bild av kunskap, sanning och 

värderingar, menar Sundin & Johannisson. En stor del av att lära sig ett yrke, menar 

författarna, är att delta i en gemenskap där olika former av rättfärdigande; normer, värderingar 

och förväntningar på yrket, ingår. I en yrkesgemenskap delar man en yrkesidentitet, ju 

starkare identiteter man kan skapa i gruppen, desto mer deltar medlemmarna i en intern 

kommunikation. Men ju starkare dessa band blir, desto mer tenderar individerna att ta hänsyn 

till vad den övriga gruppen godkänner som giltig kunskap. På detta sätt kan det vara 

hämmande för kunskapsutvecklingen om vetandet i en grupp blir alltför konsensusbetonat, 

kommunikationen blir då en manifestation av delade uppfattningar (s.14ff).  

 

3.2.5 Diskussion av Sundins teori:  

Sundin refererar till Klasson och bygger en del av sin teori på hennes arbete. Medan Klasson 

går in mer specifikt på yrkesgruppen bibliotekarier, behandlar Sundin 

yrkesgruppsgemenskaper mer allmänt. Hans teori kan appliceras på undersköterskors likväl 

som bibliotekariers yrkesuppgifter. Det skulle därmed kunna bli en alltför generell teori men 

jag anser ändå att den är användbar. Att han tar upp frågan om maktrelationer och att såväl 

yrkesaktiva som användare omedvetet kan internalisera kunskap som gynnar vissa 

särintressen, är ett givande och intressant perspektiv. Samtidigt som en sådan 

kunskapsutveckling kan bli tvingande och hämmande genom att individer gör kollektivets 
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överenskomna kunskap till sin egen, finns där en möjlighet till frigörelse genom att de som 

inte håller med om den dominerande kunskapssynen utvecklar egna, alternativa 

informationskanaler. Detta skulle kanske kunna göras genom att en grupp bibliotekarier 

startar en blogg eller något annat diskussionsforum där man kan utveckla en alternativ 

kunskapssyn inom ett område? Hur Sundin (eller Klasson) tänker sig att detta kan komma att 

se ut ser jag dock ingenting om i deras texter. I en möjlig konflikt som den som kan vara på 

väg att utvecklas inom bibliotekariekåren mellan ”traditionella” litteraturförmedlare och 

folkbildare på ena sidan, och informationsspecialister och 2.0-entusiaster å den andra kan det 

bli en strid mellan de olika falangerna, en strid som i slutändan kanske leder till att det blir två 

vitt skilda yrken. Det blir i så fall en strid som den Sundin beskriver i sin diskussion om 

semiprofessioner där han menar att det kan finnas konflikter inom professioner där olika 

grupper har olika värderingar eller intressen. Den kommer då att stå mellan de tre olika 

bibliotekariemodellerna som Klasson identifierar. Den dominerande dialogmodellen som 

utgörs av 2.0-förespråkarna utmanas då av förmyndar- och marknadsmodellen. De olika 

falangerna strävar åt väldigt olika håll, vilket är något som kan göra det svårt att skapa 

gemensamma värderingar och identiteter som kan staka ut den framtida vägen för 

bibliotekariekåren. Det man kommer att tvista om är framför allt vilken uppgift/inriktning 

yrkesrollen ska ha och vilket uppdrag som folkbiblioteket ska ha. Debatten i Biblioteksbladet 

kan tyda på att de olika falangerna försöker inmuta ett avgränsat område där de försöker 

skaffa sig vad som närmast kan betecknas som ett kunskapsmonopol. Om dessa strävanden 

kommer att lyckas och vad som blir resultatet får framtiden utvisa.   

 
3.2.5.1 Diskussion av begreppet Semiprofession 

Sedan 1960-talet har bibliotekarieyrket strävat mot att bli ansett som en profession. En 

semiprofession, som bland andra bibliotekarieyrket har setts och fortfarande ses som, anses av 

professionsforskare grunda sig på akademisk forskning som inte har skaffat sig ett tillräckligt 

starkt kunskapsmonopol. På grund av detta har ”semiprofessionerna” storsatsat på att skapa 

akademiska utbildningar för att möta kraven som ställs på yrken som vill bli ansedda som 

professioner. Men på 1980-talet förändrades den vetenskapliga förståelsen av 

professionsbegreppet, det ansågs nu vara svårt att skilja mellan professioner och andra yrken. 

Detta gjorde att det inte längre fanns någon klar målbild som semiprofessionerna kunde sträva 

mot, och de erkända professionerna kunde utan svårighet behålla sitt anseende och sin status. 

Det här menar Jan Nolin (2008), docent och vetenskapsteoretiker vid Bibliotekshögskolan i 

Borås. Han anser att man nu bör kvalitetsförstärka relationen mellan akademisk utbildning 

och praktik.  

 

Bibliotekarieyrket, liksom andra yrken såsom sjuksköterskor och lärare, har en stark 

anknytning till offentlig sektor. Sedan 1960-talet har det offentliga (liksom bibliotekarieyrket) 

befunnit sig i omvandling i och med en ökad konkurrens om allmänna medel, och kanske kan 

det vara en orsak till att de ovan nämnda yrken har definierats som ”semi-professioner”. Men 

semiprofessionsstatusen har även fört något gott med sig: de yrkesgrupper som har fått en 

stämpel som semiprofessioner leder idag utvecklingen när det gäller forskning på 

professionsbegreppet. Det negativa för bibliotekarieyrket är att en av de mer centrala 

kompetenser som bibliotekarier har byggt sitt yrkeskunnande runt, informationssökningen, 

har blivit allmän egendom de senaste 15 åren. Detta har gjort att informationskompetensen 

(bland annat att kritiskt värdera information) har blivit ett viktigt inslag i yrkeskunnandet.  

 
Bibliotekarierna behöver inte en målbild av profession. Utvecklingen av yrket fortgår ändå. 

I framtiden kan det bli så att det främst är de studenter som vill jobba på folkbibliotek som ser 

ett behov av att skapa sig en specifik bibliotekarieidentitet. Frågan är hur denna ska se ut.    



                                                                                                                               

                                                                                                                                            

 

27                                                                                                           

4. Metod 

Nedan följer en presentation av och diskussion kring den metod jag har valt. 

 

4.1 Val av insamlingsmetod 

I min undersökning försöker jag belysa hur sex stycken praktiserande bibliotekarier ser på 

användarnas ökande inflytande över verksamheten och om och i så fall hur det påverkar deras 

yrkesroll och bibliotekets verksamhet. Kvalitativa intervjuer använder man sig av för att få 

kunskap om en intervjupersons uppfattningar och erfarenheter av ett fenomen. De kvalitativa 

intervjuer jag genomför i min undersökning ger mig en uppfattning om vilka strömningar som 

finns i bibliotekariekåren (de sex informanterna är, om än inte uttömmande, exempel på 

detta). Jag är inte ute efter att generalisera mitt resultat och väljer därför bort kvantitativ 

metod. De kvalitativa intervjuerna ger mig en möjlighet att studera hur några bibliotekarier 

ser på sin yrkesroll i ljuset av den förändring som yrket, enligt vissa, befinner sig i. Kvales 

(1997, s.13) definition av forskningsintervjuer är:  

 

”En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.”  
 

Tanken och avsikten är att bibliotekarierna, genom intervjuerna, ska reflektera över vilken roll 

de och folkbiblioteket kan komma att få under de närmaste åren.  

 

Att använda intervjun som forskningsmetod är att föra ett samtal med struktur och som 

innehåller ett syfte. Genom att noggrant utforma och ställa frågor kan intervjuaren skaffa sig 

gedigna kunskaper om ett ämne. Genom samtal får vi ta del av andra människors erfarenheter 

och känslor, menar Kvale (s.13). Forskaren ingår dock inte i samtalet som jämbördig med 

informanten, utan denne kontrollerar samtalet genom att välja ämne och ställa kritiska 

följdfrågor. Trots vissa dokumenterade problem med kvalitativa intervjuer känns det ändå 

som ett val av metod som lämpar sig bra för min undersökning, eftersom det är 

intervjupersonernas uppfattningar av sin yrkesvardag som jag vill komma åt.  

 

Jag har valt ut sex informanter som får representera varsitt bibliotek. Det handlar om bibliotek 

i tre olika svenska län, Dalarna, Kronoberg samt Stockholm, varav två i varje. Detta 

tillvägagångssätt har jag valt för att få en geografisk spridning på informanterna. Även om 

detta inte nödvändigtvis ökar undersökningens tillförlitlighet tänker jag mig att det kan ge en 

viss spridning i åsikterna, olika uppfattningar hos de intervjuade bibliotekarierna, i och med 

bland annat bibliotekens olika storlek och spridda geografiska läge. Att biblioteken har olika 

storlek och är spridda geografiskt innebär att de nästan uteslutande har kommit olika långt 

med (den tekniska) utvecklingen av Bibliotek 2.0. Det ger mig olika angreppssätt på detta 

begrepp. De olika uppfattningarna och utgångspunkterna bör således kunna ge ett bra 

analysunderlag för min undersökning.  

 

Jag har alltså sex intervjuer till grund för min analys. Samtliga intervjudeltagare arbetar som 

bibliotekarier vid folkbibliotek. Jag intervjuade fyra män och två kvinnor i varierande åldrar. 

Jag är först och främst intresserad av bibliotekariernas uppfattningar och variationerna av 

dessa, men vissa variabler som till exempel vilka arbetsuppgifter informanten har, hur länge 

denne har jobbat som bibliotekarie, hur stort biblioteket som informanten jobbar på är och hur 

långt den givna arbetsplatsen har kommit med arbetet mot Bibliotek 2.0, är aspekter som kan 

visa på intressanta skillnader i resultatet. 
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I nästa kapitel återges de citat som bäst beskriver de olika uppfattningarna som informanterna 

gav uttryck för. För att kunna anonymisera deltagarna använder jag mig av en bokstav inom 

parentes för varje intervjudeltagare, från A till F. För att läsaren ska få ett bättre begrepp om 

vilka de olika informanterna är, och kanske få viss klarhet i varför de svarat som de gjort, 

tänkte jag här presentera dessa lite närmare var för sig: 

 

A: Informanten blev färdig med bibliotekarieutbildningen 1978. Är ansvarig för 

vuxenavdelningen, låneexpeditionen och har övergripande IT-ansvar. Biblioteket har en total 

personalstyrka på 28 personer, varav 10 bibliotekarier, och är alltså ett medelstort bibliotek i 

en mellanstor stad. Biblioteket har nyss anställt en bibliotekarie med rätt kompetens för att 

kunna utveckla en bra 2.0-verksamhet. Biblioteksledningen är positiv till att utveckla 2.0 men 

kommunen har ekonomiska problem, vilket sätter stora hinder i vägen.   

  

B: Informanten var klar med utbildningen 2006, har jobbat tre år som bibliotekarie och två år 

som assistent. Informanten jobbar bland annat med läsfrämjandeverksamhet och är också en 

del i bibliotekets arbete med att utveckla 2.0-relaterade tjänster. Informanten jobbar på ett 

stort bibliotek i en storstadsregion, biblioteket har totalt flera hundra anställda. 

Biblioteksledningen är positivt inställd till 2.0, och storleken på biblioteket samt staden torde 

innebära att resurser kan vara lättare att skaffa fram än i små kommuner. Det arbetas aktivt 

med utveckling av 2.0-verksamheter, ett exempel på detta är bibliotekets nya hemsida som är 

inriktad på att tillhandahålla olika 2.0-tjänster. Målsättningen är att besökarna ska göras 

delaktiga och få en bättre service. Personalen ges möjlighet att skriva och tipsa om medier 

(bland mycket annat) på hemsidan, vilket synliggör deras kompetens. 

 

C: Informanten har jobbat som bibliotekarie i samma stad sedan 1971, och är chef på sitt 

bibliotek. Biblioteket ifråga har cirka 20 anställda, varav 8 bibliotekarier, det är ett mindre 

bibliotek i en mindre stad. Informanten har precis varit på kurs om 2.0, vilket innebär att 

denne fått information om vad begreppet innebär och hur folkbiblioteken bör jobba för att 

närma sig 2.0. Detta innebär att det är tänkt att också detta bibliotek ska jobba efter den 

modell som biblioteken som idag jobbar enligt den existerande ”svenska 2.0-modellen” 

använder sig av. Biblioteket finns med på Facebook och var tidigt ute med att erbjuda sina 

användare e-musik. Detta enskilda bibliotek är för litet för att det ska vara ”lönt” eller 

attraktivt att satsa på 2.0-verksamhet, däremot ingår biblioteket och staden i ett nätverk där 

andra bibliotek i länet ingår vilket på sikt kan ge tillräckliga resurser för att sjösätta planerna. 

På detta sätt kan en satsning på Bibliotek 2.0 underlättas. Den gemensamma plattformen är 

tänkt att leda till en interaktiv webbsida.  

 

D: Informanten, som är enhetschef på sitt bibliotek, är inte utbildad bibliotekarie men var 

med om att starta upp biblioteket denne jobbar på, detta för åtta år sedan. Informanten har 

jobbat på kommunala bibliotek i nästan trettio år. Biblioteket är litet (det har sex anställda 

varav hälften har bibliotekarieutbildning) men ligger i en storstadsregion. Biblioteket har ett 

uttalat kundfokus och informanten menar att biblioteket redan befinner sig i 3.0, det vill säga 

att de har uppdaterat kundtillvändheten ytterligare ett steg längre. Biblioteket var redan vid 

starten 2002 ett 2.0-anpassat bibliotek, enligt informanten. 

 

E: Informanten har jobbat på sitt bibliotek sedan 2003 och arbetar som ungdomsbibliotekarie, 

med ansvar för skön- och ungdomslitteratur. Biblioteksenheten har cirka 60 anställda, vilket 

innebär att det är ett relativt stort bibliotek även om det inte ligger i någon ”riktig” 

storstadsregion. Biblioteket har som mål att vara tillgängligt 24 timmar om dygnet, och för att 
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kunna vara det vill man vara en viktig fysisk mötesplats såväl som att vara en betydande 

virtuell arena. Nytänkande är en viktig del i verksamheten. Biblioteket vill ha ett bra utbud av 

interaktiva tjänster och digitala medier, man följer utvecklingen av modern teknik aktivt och 

medverkar i att arbeta för att utveckla tjänsterna på området.  

 

F: Informanten blev klar med utbildningen 1991 och har jobbat som bibliotekarie sedan 

1992. Informanten är inköpsansvarig på sitt bibliotek. Biblioteket har ett 30-tal anställda, 

varav 16 bibliotekarier, det får alltså sägas vara ett medelstort bibliotek i en mellanstor stad. 
2.0 nämns inte som begrepp i bibliotekets styrdokument, däremot finns det ett uttalat mål om 

att bli ett 24-timmarsbibliotek där interaktiva tjänster ska kunna ges till användare dygnet 

runt. Nya resurser till e-medier och mer personal som kan jobba med att utveckla tjänsterna 

måste dock till.  
 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafonfunktionen på min MP3-spelare. De 

transkriberades i sin helhet. Längden på intervjuerna varierade men den längsta höll på i en 

timme, den kortaste tog 20 minuter. Intervjulängderna ges dock ingen betydelse, samtliga 

intervjuer tillmäts samma dignitet och samtliga gav information av värde.  

 

4.2 Val av Analysmetod 

För att strukturera intervjumaterialet använder jag mig av meningskategorisering där 

kategorierna härleds ur de olika åsikter eller distinktioner som görs av informanterna.  

Utsagorna i intervjuerna kommer sedan att analyseras genom att anknytas till användbara 

modeller som de tre bibliotekariemodellerna (Klasson 1991) samt begrepp som 

semiprofession och yrkesidentitet (Sundin 2003). Detta är tänkt att ge mig ett bra underlag för 

att kunna analysera informanternas utsagor. De teoretiska modellerna ger ett vidare perspektiv 

på intervjumaterialet. Nämnda teorier och modeller hjälper mig att åskådliggöra materialet 

lättare och kunna tolka de olika fenomen som framkommer. Vilka åsikter och attityder finns 

bland de undersökta bibliotekarierna? Dock måste man alltid vara försiktig med att tolka in 

allt för mycket i det som sägs. Jag kan aldrig vara säker på att jag tolkar den intervjuade på ett 

”korrekt” sätt. Missförstånd är alltid möjliga vid ett sådant här tillvägagångssätt. De 

alternativa metoder som hade kunnat användas kan jag dock inte se som mer tillförlitliga. Ett 

annat urval av informanter hade säkerligen kunnat ge ett annat slutresultat, men att belysa 

olika åsikter och strömningar i bibliotekariekåren (som var ett delsyfte med undersökningen) 

kan ha uppnåtts lättare genom mitt tillvägagångssätt: att studera bibliotekarier i olika delar av 

landet.   

 

Jag använder mig av meningskategorisering där jag indelar de huvudteman som jag fann i de 

sex intervjuerna i kategorier, fyra kategorier i fråga 1 och 4, samt 3 kategorier i fråga 2 och 3. 

Huvudtemana som används i meningskategoriseringen utgår följaktligen från uppsatsens 

frågeställningar, där jag då fann att det fanns fler huvudsakliga uppfattningar bland 

informanternas svar på fråga 1 och 4. Jag gick tillväga som så att jag läste igenom utskrifterna 

av intervjuerna och strök över med överstrykningspennor de utsagor jag fann som intressanta 

för min studie på ett eller annat sätt. Jan Trost (2005, s.132f) skriver i sin metodbok 

Kvalitativa intervjuer att ett sådant tillvägagångssätt lätt ger goda idéer för att analysera 

materialet. Detta stämmer bra, jag fick en korrelans mellan olika utsagor på ett användbart sätt 

genom att läsa igenom och kategorisera intervjuerna på detta sätt. 

 

Med denna metod försöker jag blanda kortare fraser med längre satser eller meningar. Detta 

för att vissa meningar är användbara som en helhet för analysen i och med att de återkommer i 
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en eller annan form flera gånger under samma intervju. Vissa meningar eller ordsatser lyfter 

jag också ut för att de är intressanta att fundera vidare på. Dessa bedöms som intressanta ur ett 

eller annat perspektiv. För att visa att det jag funnit vid kodningen av mina kvalitativa 

intervjuer verkligen är intressant analyserar jag sedan detta med hjälp av mina teoretiska 

verktyg samt övrig litteratur.  

 

Att vara öppen för alternativa tolkningar av utsagor är viktigt som forskare menar Trost, och 

det försöker jag vara i min tolkning. Det gäller att balansera mellan att övertolka ett material 

och att göra intressanta analyser av intervjuerna. Det är även viktigt att inte läsa mellan 

raderna, anser Trost (s.130f). Det man själv tolkar som ett ologiskt eller svårförklarligt 

uttalande kan vara fullt logiskt för den intervjuade. Det gäller här att försöka sätta sig in i den 

andres situation.  

 

4.3 Övriga metodologiska överväganden  

Det finns ett antal etiska perspektiv som forskaren bör ta hänsyn till. Forskaren bör alltid 

försäkra sig om att informanten är delgiven syftet med intervjun, likväl som aspekter kring 

konfidentialitet och hur materialet kommer att användas (s.142). Detta har jag upplyst 

informanterna om. En av dessa önskade få vara anonym vilket jag har ordnat. En annan 

informant gav mig sitt tillstånd att ange dennes namn i undersökningen. För att göra det hela 

så enkelt som möjligt har samtliga deltagare i undersökningen anonymiserats så gott detta går. 

 

I resultatredovisningen förekommer det att samma informants uttalande återkommer i olika 

kategorier. Jag är medveten om att detta kan vara förvirrande. Dock utgår tolkningen av 

utsagorna dels från det jag uppfattade som huvudteman i intervjuerna (vilka svar som var 

vanligast förekommande på frågorna), och dels från Klassons (1991) ”klassificeringar” av 

bibliotekariemodeller. Med dessa två perspektiv kunde olika utsagor från samma person 

hamna i olika kategorier eftersom informanten nämnde, för att ta ett exempel, både litteratur 

och livslångt lärande som svar på vad bibliotekets framtida huvuduppdrag bör vara. På samma 

sätt tolkade jag ett visst uttalande från en informant som ett exempel på det Klasson menar är 

uppfattningar som en viss bibliotekariemodell har. Dock kunde andra uttalanden från samma 

informant tyda på att denne sympatiserade med en annan bibliotekariemodell. Möjliga 

slutsatser som man kan dra av detta är att informanterna i undersökningen är som de flesta, vi 

kan alla ha olika uppfattningar i olika frågor som ibland inte går ihop men som ibland är fullt 

möjliga att kombinera.  

 

En annan slutsats man skulle kunna dra är att Klassons bibliotekariemodeller tenderar att vara 

något rigida eftersom de i någon mån är ömsesidigt uteslutande. Dock menar Klasson själv att 

rollerna inte är renodlade och den individuella bibliotekarien kan skifta mellan dessa beroende 

på fall. Detta återspeglas av svaren från informanterna i denna undersökning, där de olika 

utsagorna visar att enskilda bibliotekarier kan ha olika (ibland motsägelsefulla) uppfattningar i 

olika frågor. Detta dels utifrån dennes uppfattning om bibliotekariens uppgift och roll, och 

dels utifrån dennes personliga värderingar. En annan lärdom är att man kanske inte ska dra 

alltför långtgående slutsatser utifrån enskilda, korta uttalanden från de olika informanterna. 

Men att utgå från Klassons teori innebär ändå, anser jag, en intressant synvinkel om man inser 

att den ger en möjlig utgångspunkt för analys av bibliotekariernas uppfattningar, och inte en 

heltäckande bild av vilka möjliga skiftningar i uppfattningar som kan finnas i 

bibliotekariekåren och bland enskilda bibliotekarier.    
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5. Resultat 
 

I detta kapitel går jag in och tittar på vad som sägs i de sex intervjuerna. Här analyseras det 

empiriska materialet. De funna beskrivningskategorierna har härletts ur de huvudsakliga 

teman jag har hittat i intervjuerna, samt de åsikter och distinktioner som uttryckts av 

bibliotekarierna. Jag kommer att utifrån uppsatsens frågeställningar försöka visa på 

informanternas uppfattningar i materialet. Uppfattningarna belyses med citat från 

intervjumaterialet. Sist i kapitlet presenteras resultatet mer överskådligt genom att ställa upp 

de olika beskrivningskategorierna i en tabell. Jag har byggt upp genomgången genom att 

använda mig av de fyra frågor jag ställer i denna undersökning. Under varje fråga presenteras 

de beskrivningskategorier som jag kan se i mitt material. 

Citat ur materialet får belysa beskrivningskategorierna. De tre punkter med en klammer runt 

används för att visa när jag börjar ett citat mitt i en mening eller om jag bryter mitt i ett citat. 

På en del ställen har olika meningar förts samman för att göra framställningen lite mer koncis, 

även då används de tre punkterna för att kunna skilja meningarna åt. Bokstäverna (A till F) 

som kommer efter citaten syftar på vilken av de olika informanterna i undersökningen som 

har sagt vad. Informanterna presenteras närmare under rubrik 4.1 (s.28).  

 

Fråga 1: 

5.1 Innebär Bibliotek 2.0 någon förändring av bibliotekariens 

yrkesroll? På vilket sätt? 

De flesta tycker att rollen har förändrats på något sätt även om de 

använder gamla arbetssätt i ny tappning. Några uttrycker även en 

förhoppning om att yrkesrollen ska förändras ännu mer.  

 
 

1. Kärnan i bibliotekarierollen har inte förändrats, det gamla används på nya sätt 

Denna uppfattning uttrycks som att bibliotekarierna använder nygamla arbetssätt. 
 

Jag tycker nog inte det har förändrats, kärnan och grunden är 

densamma, det som har förändrats är tekniken och arbetssättet. 

Förväntningarna och uppfattningarna om bibliotekariens yrkesroll tror 

jag ändå är densamma. (B) 

 

Inte här på något djupare sätt. Vi håller ju hela tiden på att försöka 

förbättra oss när det gäller informationssökning men den sociala biten 

har ju alltid funnits. Det här är mer att använda det gamla tänket i nya 

former, att nätet är ett verktyg precis som det vanliga mötet. (C)  

 

 

2. Man kan hoppas på det. 

Denna uppfattning är en förhoppning om att bibliotekariernas yrkesroller 

kommer att förändras i och med 2.0. Bibliotekariens kompetens ses här inte 

som det primära, utan det viktigaste är rätt kompetens för specifika uppgifter 

och rätt inställning till att bedriva biblioteksverksamhet. Uppfattningen är att 

biblioteken kan behöva ha personal som har andra utbildningar/kunskaper än 

bibliotekarieexamen. 

 
Ja, man hoppas ju i alla fall att det är så, att yrkesrollen och när vi 

pratar då 2.0 så kan man ju på många bibliotek se att man har den 

nya tekniken men innehållet och kompetensen är av äldre modell 
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[…] [V]i rekryterar ju inte personer efter formell utbildning […] 

[H]ar man en formell bibliotekarieutbildning i botten så är ju det ett 

plus, men det har aldrig varit det vi efterfrågat egentligen här utan det 

är ju en annan typ av kompetens som vi har velat åt så att säga. Ett 

tänkande, en inställning till hur, hur driver man ett bibliotek, alltså 

det är det vi har varit ute efter. […] [Bibliotekarie] är ju ingen 

legitimation, inget legitimerat yrke. (D) 

 

[B]ibliotekarien ska bli lite mer av moderator på bloggen, eller på 

hemsidan. Och då kan man ju säga att bibliotekariens roll kan 

utvecklas, vi kanske behöver andra typer av professioner, folk med 

olika utbildningar på jobbet, det kanske inte bara blir bibliotekarier 

som sitter här […] [A]lla har ju inte samma kompetens att jobba med 

hemsidan här. Så det behövs ju proffs som gör det. Så biblioteken 

kanske inte behöver bestå enbart av bibliotekarier längre. (E)  

 

 

3. Inställningen har blivit öppnare 

Denna uppfattning gör gällande att biblioteket inte har nått 2.0 ännu 

men att det när de gör det kommer att påverka dem till att bli ännu 

öppnare. 

 
Det vet jag inte, för vi är ju inte där än, men jag tror att det kommer 

att påverka oss, att man måste bli ännu mer öppen. […] Vi har 

möjligen blivit lite mer öppna och lite mer mottagliga för saker och 

ting. (A) 

 

 

4. Rollen har förändrats, men inte på grund av 2.0 

Yrkesrollen har förändrats, men förändringen påbörjades längre 

tillbaks i tiden. 

 
Sedan kan det ju förändra bibliotekariens roll som smakdomare, att det kan bli så att 

man sätter lägre och lägre kvalitetskrav, för att tillmötesgå låntagarna och köper in 

sådant man kanske inte hade köpt in tidigare. […] [D]et kommer säkert att ändras och 

det har ju redan ändrats […] men jag tror inte att det är 2.0 som är orsak till det, utan 

det är mer samhällstrender i stort som har gjort det. (F)  
 

 

Fråga 2: 

5.2 Ska det vara bibliotekariernas uppgift att göra urval vid 

medieinköp även i fortsättningen? 

Samtliga säger att urvalet ska ske i samarbete med användarna. Dock går 

uppfattningarna något isär när det gäller var gränsen ska sättas vid inköp. 

 

 

1. Urvalet ska ske i samarbete 

Denna uppfattning uttrycker att samarbetet är väldigt viktigt och att det 

finns plats för båda parter vid inköpstillfället. 
 

Jag tycker att urvalet ska ske i samarbete, för det är ju så att det är svårt 

att skapa en mediesamling som bygger hela tiden på, alla inköp handlar 

om interaktivitet […] efterfrågan håller hög klass, det är spännande. 

(D) 
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Jag tycker nog att bibliotekarien ska vara med i urvalet. Jag tycker att 

bibliotekarien ska vara med men det ena utesluter inte det andra, det 

finns plats för både användare och bibliotekarie. (B) 

 

 

2. Vara lyhörda för förslag men inom uppsatta kvalitetsgränser 

Inom denna uppfattning ser man det som att inköpsförslagen från 

användarna är väldigt viktiga, men samtidigt sätter man gränser enligt 

bibliotekets uppsatta kvalitets- och innehållsgränser.     

 
Ja, alltså vi har medieurvalsprinciper här som är väl 15 år gamla 

som är politiskt antagna och dom har vi att följa. Även om de är 

ganska vidsynta så ska vi följa dom. Vi är ändå lyhörda, mycket 

lyhörda måste jag säga, för inköpsförslag […] Vi har vissa 

kriterier, vi köper inte in vad som helst. Det är ju naturligtvis 

böcker som förespråkar rasism och sådana, och ren pornografi, 

väldigt lättvindig skönlitteratur, det väljer vi bort. […] [E]n 

förändring under senare år är att utbudet har blivit mer 

efterfrågestyrt än tidigare, tidigare var man nog mer restriktiv när 

det gäller att köpa in på förslag. (A) 

 
Därför tycker jag att det ligger på vårt ansvar, dels att vara 

lyhörda för allmänhetens efterfrågan inom ramar för de 

kvalitetsgränser vi har satt upp, men också själva stå för 

någonting. (C) 

 

 

3. Ha det folk efterfrågar men även ha smal litteratur samt behålla expertrollen  

Även här finns en öppenhet för efterfrågan men samtidigt trycks det på 

vikten av att bibliotekarien kan fortsätta att ha en expertroll och 

rekommendera smal litteratur. 

 
Ja jag tycker fortfarande att vi ska köpa vissa böcker, och inte köpa 

andra böcker, men vi ska vara öppna för vad låntagarna önskar. Och 

den förändringen har ju redan skett så jag tror inte att den kommer att 

accentueras, utan förändringen har redan skett så vi är redan inne på 

den linjen att man köper en annan litteratur än vad man gjorde förut. 

[…] Det här med att vara smakdomare, det är kanske något som är 

passé egentligen. Men, å andra sidan, man måste ju också tänka på att, 

alla inköpsförslag som kommer, de avspeglar kanske inte hela 

befolkningens smak och som bibliotekarie måste man ju tänka på att 

köpa in böcker som passar fler än de som hela tiden är aktiva och 

lämnar inköpsförslag. Så att man får ett brett spektrum av litteratur. 

Den rollen tror jag inte man får tumma på […] jag tror fortfarande på 

folkbibliotekets roll som folkbildare. (F)  
 

[D]et ligger på vårt ansvar, dels att vara lyhörda för allmänhetens 

efterfrågan […] men också själva stå för någonting, själva följa de här 

reglerna, att när vi köper in har vi ett brett utbud och inte alltid snegla 

på efterfrågan. Att den här boken ska finnas på det här biblioteket, att 

även om det är få som läser den så har den ändå en stor betydelse, att 

den ska finnas på biblioteket. (C) 

 

[N]är det gäller urval och så av litteratur på bibliotek, så är det viktigt, 

vi på biblioteket kan inte vara lika konservativt som det har varit sedan 

70-talet av tradition genom de målen som sattes upp för biblioteken att 

man skulle motverka kommersialismen och så här, utan vi måste vara 

med på banan idag och ha populära titlar och det som folk vill ha, men 
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vi vill ju samtidigt ha kvar vår roll som experter, vi vill ju att det ska 

kunna finnas smalare litteratur på biblioteket som vi har kunskap om 

[…] [D]e senaste ett och ett halvt - två åren har vi haft väldiga 

diskussioner om begreppet kvalitet och vad som ska köpas in till 

biblioteket, det finns då en mer konservativ falang och några andra som 

är mycket mer liberala, det stämmer inte helt, men det är kanske en 

äldre generation mot en yngre på biblioteket. Och där är det ju väldigt 

svårt att nå konsensus. (E) 

 

 

Fråga 3: 

5.3 Innebär Bibliotek 2.0 någon förändring av folkbibliotekets verksamhet? 

Det finns olika uppfattningar i denna fråga. Vissa uppfattar det som att 2.0 inte förändrar 

verksamheten i grunden trots att de kommit olika långt med arbetet, ett bibliotek är inne i 3.0, 

medan andra menar att förändringen tydligast visar sig i efterfrågans betydelse för 

litteraturinköpen.  

 

 

1. 2.0 förändrar inte så mycket 

De som ger uttryck för denna uppfattning har olika skäl till det och har kommit olika långt 

med 2.0-utvecklingen, trots det uppfattar de inte att 2.0 förändrar verksamheten för deras 

bibliotek i grunden. 

 
Alltså jag har funderat på det, det som skulle vara, jag tror inte att det 

förändrar så jätteradikalt. Det som är, är kanske att man har ett större 

fokus på användarna och kanske lyssnar mer till dom och tar hänsyn 

och ger dem mer plats […] Jag tror inte att det förändrar verksamheten 

så mycket utan det är nog samma verksamhet fast man kanske använder 

lite nya kanaler och nya metoder. (B) 

 

Ja vi har ju inte hunnit något långt alls på den vägen utan vi har ju en 

väldigt traditionell hemsida med en väldigt traditionell OPAC […] och 

varför har inte vi hängt med på det här, ja det beror ju mycket på 

ekonomin. (A) 

 

Bibliotek 2.0 är ju inget nytt för biblioteken, det är få institutioner som 

har en så bred kundkrets, åldersmässigt, utbildningsmässigt som vi. (C) 

 

 

2. Om 2.0 leder till ett förändringsarbete, men det är inte alls säkert 

Den person som har denna uppfattning är inte helt säker på om 2.0 

förändrar bibliotekens verksamhet, det hänger på om ett 

utvecklingsarbete kan startas. När det gäller detta bibliotek har de redan 

passerat 2.0 och är inne i 3.0. 

 
Ja, om det nu är så att beteckningen 2.0 innebär en satsning på 

utbildningssidan, i kommunerna, att man startar ett förändringsarbete, 

då kan man förhoppningsvis tro att synen på bibliotek också förändras. 

Men det är ingen garanti på något sätt. […] För vår del, vi är väl 

snarare inne i 3.0 nu. […] Vi har ju förändrat vårt arbetssätt, vi har en 

mediesamling som är annorlunda, lokaler, inställningar, och så. (D) 

 

 

3. 2.0 förändrar verksamheten 

De två personer som ger uttryck för denna uppfattning ser att 2.0 

förändrar bibliotekens verksamhet, framför allt när det gäller att 
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låntagarna har fått större inflytande över vilken litteratur som köps in till 

biblioteket.  

 
Ja, det kanske det kommer att göra, med tanke på att låntagarna får ett 

större inflytande över inköp till exempel, att man mer köper på 

inköpsförslag. (F) 

 

Man kan väl säga så här, hade du frågat någon som har jobbat här ännu 

längre än vad jag har jobbat här så har det säkert varit en väldigt stor 

skillnad och jag ser en förändring bara de åren jag har jobbat här, 

definitivt. Och om man diskuterar bibliotek 2.0 så handlar det väl om 

att vi köper in mycket mer böcker på inköpsförslag mycket mer nu för 

tiden och har en kommunikation med låntagarna den vägen. (E) 

 

 

Fråga 4: 

5.4 Finns det något framtida huvuduppdrag för folkbiblioteket? 

Här nämns en rad olika uppdrag och de flesta verkar ha svårt att välja, även 

om vissa har klart för sig vad de tycker är viktigast att fokusera på och också 

tycker att man kan välja bort vissa saker. 

 

 

1. Svårt att definiera bibliotekets uppgift 

De som ger uttryck för den här uppfattningen anser att biblioteket har haft och 

har svårt att definiera sin roll eftersom man vill göra någonting för alla. 

 
Så fort man säger något så väljer man ju bort något annat. Det har ju varit vårt 

problem att definiera vår uppgift på något sätt. Biblioteket är till för alla säger 

man ju gärna och då vill man ju inte välja bort något, men om man ändå måste 

välja, nej alltså det går inte att välja, det är så mångfasetterat det här med 

bibliotekets uppdrag. (C) 

 

[D]et är ju en svår balansgång, vi ska ju ändå ha material, ha böcker 

och medier för alla här […] och det är klart att det blir en diskussion 

här när mer och mer medier trängs på biblioteket, vad är ett bibliotek? 

Och det är ju dilemmat just nu, vad är bibliotekets roll? (E) 

 

[V]i har redan från början byggt en mediesamling som är lite mer 

profilerad, vi har inte allt på våra hyllor. […] Det finns lite mer både 

spetskompetens och mediesamlingar än vad man av tradition kanske 

har på ett vanligt bibliotek som känner att de måste ha precis allting just 

där, och idag är det ju ingen som kan ha allting, det finns för mycket av 

allting och då blir det ju på något sätt heller ingenting, det blir ju inte så 

spännande. (D) 

 

Det finns så mycket kringaktiviteter som inte har just, det är min 

käpphäst om man ser till alla kringaktiviteter som man har på 

biblioteket, alltifrån sagostunder till konserter, att man ibland tappar 

fokus på alla de där aktiviteterna, att man inte håller sig till bibliotekets 

kärnpunkt som jag ser det. (F) 

 

 

2. Litteratur och informationsförsörjning 

Att få folk att läsa och att tillgodose kommunmedborgare med information 

är det viktigaste här.  

 



                                                                                                                               

                                                                                                                                            

 

36                                                                                                           

Ja, alltså vi håller på att utarbeta en biblioteksplan och då funderar vi på 

de här viktiga aspekterna, vad är bibliotekets uppdrag? […] men det 

handlar ju om att biblioteket ska vara kommunens främsta 

informationskälla. (A) 

 

Jag tycker ju att det finns lite olika uppdrag, men det är ju självklart, 

alltså, boken är ju väldigt mycket i centrum. (D) 

 

Jag hoppas ju att man fortfarande anser att läsning, locka till läsning. 

Att få folk att läsa, att det fortfarande är huvuduppdraget. Ibland kan 

man undra om det är det. […] För det finns inget annat forum i 

samhället än biblioteket som värnar läsningen på samma sätt. […] Och 

sedan är det ju den här delen som handlar om 

informationsförsörjningen, att man är duktig på informationssökning 

[…] så läsning och informationssökning, det är väl huvuduppdraget. (F) 

 

 

3. Folkbildning och det livslånga lärandet 

Inom den här uppfattningen ryms de två begreppen det livslånga 

lärandet och folkbildning. Det är osäkert om man menar samma sak med 

det. 

 
[M]an pratar om det livslånga lärandet och det uppdraget har man ju 

per automatik på något sätt genom att man erbjuder en samling av 

medier. (D)     

 

Det här folkbildande uppdraget, det finns väl till viss del kvar. (E) 

 

[J]ag tror fortfarande på folkbibliotekets roll som folkbildare. Trots att 

jag känner mig lite ensam om det ibland. […] Man är kanske en 

mellangeneration, att man har vuxit upp i det ena och där man hela 

tiden har känt den där förändringen och de som är yngre än mig, de har 

ju hela tiden varit inne på det här med att folkbildning inte har varit 

bibliotekets roll, på något sätt. (F) 

 

 

4. Vara en mötesplats och fylla en demokratisk funktion 

Den här uppfattningen nämns av nästan samtliga i undersökningen. Det 

ses som otroligt viktigt att biblioteket kan behålla sin demokratiska 

uppgift. Det ses som en traditionell uppgift och något som är värt att 

behålla.  
 

[N]är jag tänker kring det som är vårt huvuduppdrag och det som gör 

att vi kan stå som något unikt, det är ju egentligen att hålla fast vid 

några av de här riktigt gamla värdena, att det är en demokratisk 

institution […] det känns som att de här platserna i samhället blir färre 

och färre. (B) 

 

[D]et har ju blivit en mötesplats på ett helt annat sätt här. (E) 

 

Och biblioteken har ju traditionella uppgifter att låna ut olika medier, 

vara mötesplats för kommunmedborgare, vara en garant för demokratin 

överhuvudtaget faktiskt i och med att vi tillhandahåller offentligt 

material gratis. […] Det behövs ju i det här samhället, det finns inget 

annat ställe där man kan gå in utan krav på sig att nu ska man 

konsumera. Här kan man gå in och vara precis den man är. Ingen ställer 

kravet att du ska låna, du ska göra det, utan du kan sätta dig ner och 
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läsa en tidning, spela schack, eller studera, eller utnyttja våra datorer 

eller fika i kafeterian. (A) 

 

 

Nedan presenteras en tabell för att tydliggöra kategoriernas relation till 

varandra. Uppfattningarna är lika mycket värda, ingen väger tyngre än 

någon annan. 

 
 

  Temafrågor   Beskrivningskategorier 

1. Innebär Bibliotek 2.0 någon förändring 

av bibliotekariens yrkesroll? På vilket 

sätt? 

 

1. Kärnan i bibliotekarierollen har inte 

förändrats, det gamla används på nya sätt 

2. Man kan hoppas på det  

3. Inställningen har blivit öppnare 

4. Rollen har förändrats, men inte på grund av 

2.0 

  2. Ska det vara bibliotekariernas uppgift att 

göra urval vid medieinköp även i 

fortsättningen?  

1. Urvalet ska ske i samarbete 

2. Vara lyhörda för förslag men inom 

uppsatta kvalitetsgränser 

3. Ha det folk efterfrågar men även ha 

smal litteratur samt behålla expertrollen 

  3. Innebär Bibliotek 2.0 någon förändring 

av folkbibliotekets verksamhet? På vilket 

sätt? 

1. 2.0 förändrar inte så mycket 

2. Om 2.0 leder till ett förändringsarbete, men 

det är inte alls säkert  

3. 2.0 förändrar verksamheten 

 

 

 

4. Finns det något framtida huvuduppdrag 

för folkbiblioteket?  

 

1. Svårt att definiera bibliotekets uppgift 

2. Litteratur och informationsförsörjning 

3. Folkbildning och det livslånga lärandet 

4. Vara en mötesplats och fylla en 

demokratisk funktion 
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6. Analys 
 

Nedan sammanställs intervjusvaren utifrån ett jämförande perspektiv där likheter och 

skillnader noteras. De tendenser som går att utläsa knyts även till olika teorier som tagits upp i 

avsnittet benämnt Tidigare forskning samt till Klasson och Sundins teorier som jag bygger 

min analys på. Några direkta slutsatser presenteras däremot inte i detta avsnitt, dessa kommer 

istället att presenteras i nästkommande kapitel: Diskussion och slutsatser. Analysen är 

uppbyggd kring de fyra frågeställningar som ställts upp som utgångspunkt för uppsatsen. 

 

 

Fråga 1: 

 

6.1. Innebär Bibliotek 2.0 någon förändring av bibliotekariens yrkesroll? På vilket sätt? 

De flesta tycker att yrkesrollen har förändrats på något sätt även om de anser sig 

använda gamla arbetssätt i ny tappning. Enligt vissa har yrkeskåren i allmänhet blivit 

öppnare för nya intryck. Några uttrycker även en förhoppning om att yrkesrollen bör 

förändras så mycket det går, dessa förändringar kan då ske genom ett anammande av 

2.0-filosofin (som just betonar förändring), är förhoppningen. En informant märker av 

förändringar men att dessa skedde redan under 90-talet, alltså innan 2.0 blev ett 

begrepp.  

 
 

6.1.1 Kärnan i bibliotekarierollen har inte förändrats, det gamla används på nya sätt 

Två av bibliotekarierna i undersökningen anser att yrkesrollen har förändrats i någon mån 

men att de samtidigt i grunden gör samma saker fast på nya sätt. Detta stämmer överens med 

Klassons (1991, s.80-90) erfarenhet av bibliotekarierna i hennes undersökning. Samma 

bibliotekariemodeller där skillnader i värderingar är det som skiljer dessa åt, kan skönjas även 

idag. Bibliotekarierna har förstås märkt av de samhällsförändringar som skett och har 

konstaterat att yrkesrollen kan behöva utvecklas och förändras. Samtidigt ser de inga större 

förändringar i sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter när jag frågar om arbetet har förändrats. 

De säger sig använda gamla arbetssätt på nya vis. Detta är kanske ett tecken på att man inte 

vet hur man ska förhålla sig till förändringarna. Alternativt kan det vara ett tecken på det 

Sundin (2003, s.43ff) beskriver när han förklarar begreppet yrkesidentitet: Han menar att 

människor kan navigera mellan olika identiteter om de inte till fullo tillgodogör sig dessa. 

Informanterna försöker här antagligen behålla den gamla identiteten samtidigt som man 

försöker integrera nya delar i samma identitet.  

 
 

6.1.2 Man kan hoppas på det 

De två informanterna som uttrycker förhoppningar om att yrket ska förändras ännu mer vill se 

att andra yrkesgrupper tar plats på biblioteken, den ena ser det som att djupa kunskaper om 

olika sorters medier är viktigt och ser det därför som att till exempel litteraturvetare eller 

musikvetare kan göra ett lika bra jobb som bibliotekarier. Den andra ser det som viktigt att det 

finns kompetent personal på IT-området och tycker därför att det måste vara experter på den 

positionen. Eftersom informanten inte ser det som att all personal på biblioteket idag klarar av 

denna uppgift öppnar detta för att nya yrkesgrupper kan komma in här. Öppenheten för att 

släppa in andra yrkesområden på bibliotekets domäner kopplar jag till Sundins (2003, s.46ff) 

begrepp Semiprofession. Sundin menar att semiprofessioner försöker få kunskapsmonopol på 

sin verksamhet. Inställningen hos de två ovannämnda informanterna är dock mer att överlåta 

bibliotekariearbete på icke-bibliotekarier, istället för att som bibliotekarie försöka gå utanför 



                                                                                                                               

                                                                                                                                            

 

39                                                                                                           

sina traditionella domäner och konkurrera på nya områden. Fast istället för att försöka få 

kunskapsmonopol på sin verksamhet använder sig de ”underordnade” bibliotekarierna här av 

en alternativ strategi, nämligen att vara inkluderande (2003, s.52). De vill delta i den 

dominerande professionsutövningen som här antas vara IT-arbete, alternativt vill de nischa in 

ett speciellt område åt dem som behärskar professionens (dominerande) kunskapssystem 

(s.52) och själva skapa monopol på den andra delen som handlar om folkbildning och 

litteraturförmedling med mera.  
 

 

6.1.3 Inställningen har blivit öppnare 

Denna inställning går ut på att bibliotekarierna har blivit öppnare och bör fortsätta att bli mer 

mottagliga för förändringar i omvärlden. Detta kopplar jag till Casey (2007, s.8) som menar 

att den föränderliga omgivningen har gett biblioteken en expanderande roll (i och med intåget 

på IT-området), men detta har även gjort att många bibliotekarier har hamnat utanför sin 

”bekvämlighetszon” till följd av teknikutvecklingens hot att svepa bort nödvändigheten av 

bibliotekariernas hjälp. Casey menar att bibliotekarierna bör bejaka förändringarna och 

utveckla nya tjänster för att återfå sitt självförtroende. Inställningen hos denna informant är 

kanske ett försök att återfå självförtroendet och hitta sin roll, frågan är hur långt Casey anser 

att det är rimligt att bibliotekarierna går i denna jakt och hur man konkret ska gå tillväga. 

Informanten som har denna uppfattning påpekar att dennes bibliotek inte ännu kommit igång 

med 2.0 och att de inte heller har någon anställd som klarar av mer komplicerat IT-arbete. 

Detta kan kopplas till ovanstående kategori som öppnar för att nya yrkeskategorier kan 

”släppas” in på biblioteken eftersom bibliotekarierna inte anses behärska IKT. Det här är 

kanske en möjlig utveckling på många bibliotek runt om i landet (framför allt på mindre 

orter), om man anser att utvecklingen av 2.0-tjänster är prioriterat så blir betoningen av IT-

kunskap hos personalen en viktig del i yrket. Frågan är hur attraktiva på arbetsmarknaden de 

bibliotekarier blir som inte behärskar IT i den utsträckning som krävs? Blir IT professionens 

dominerande kunskapssystem (Sundin 2003, s.52) så ges eventuellt den mer traditionella 

bibliotekariekunskapen lägre status. Vilken utveckling önskas av bibliotekarierna?    

 
 

6.1.4 Rollen har förändrats, men inte på grund av 2.0 

Denna uppfattning gör gällande att det har skett en förändring i yrkesrollen men att 2.0 inte är 

orsaken till detta. Förändringen skedde istället under 90-talet. Informanten är inte odelat 

positiv till utvecklingen mot att allt större andel av inköpen bestäms av efterfrågan och befarar 

att lägre kvalitetskrav ställs på inköpen för att tillmötesgå låntagarna. Denna inriktning, som 

om man ska utgå från Klassons (1991, s.80-90) modell kan sägas påminna om 

förmyndarmodellen, betonar bibliotekariens roll som någon som kämpar för den kvalitativa 

litteraturen, vars definition anses vara universell. Denna uppfattning företräds tydligast i den 

offentliga biblioteksdebatten av Hermansson (2008) som menar att kvalitetslitteraturen måste 

sättas i centrum igen och att biblioteket har gått allt längre bort från sin traditionella 

folkbildande roll. Det man kan tolka ut av detta är att kategorierna 6.1.1 och 6.1.4 kan 

placeras på en sida i bibliotekariedebatten och de två kategorierna mittemellan på den andra 

sidan. De förra uttrycker att man vill behålla den traditionella yrkesrollen medan de senare 

verkar vilja lösgöra sig och hitta en ny roll. Här ligger konflikten inom bibliotekariekåren och 

förutsättningen för en diskussion som ännu inte kommit igång, men som borde sättas igång. 

Klassons (1997, s.16f) diskussion av folkbildning kontra livslångt lärande kanske kan 

illustrera denna konflikt. ”Förnyarna” uppfattar, menar hon, att de som betonar folkbildning 

har ett uppifrånperspektiv där de ska berätta för användarna vad som är riktig kunskap. Det 

livslånga lärandet anses här vara bättre än det ideologiskt belastade begreppet folkbildning. 

Här, anser Klasson, måste bibliotekarierna bestämma sig för vad som ska vara bibliotekets 



                                                                                                                               

                                                                                                                                            

 

40                                                                                                           

målsättning, att vara samhällsbevarande (och förse arbetsmarknaden med arbetskraft) eller 

samhällsförändrande, där man ser att bibliotekarierna kan vara behjälpliga i användarnas 

sökande efter kunskap som har ett eget värde, och där kunskapen inte enbart tjänar till att göra 

individer anställningsbara.  

 

 

Fråga 2: 

 

6.2 Ska det vara bibliotekariernas uppgift att ska göra urval vid medieinköp även i 

fortsättningen? 

Samtliga medverkande i undersökningen anser att bibliotekspersonalen bör samarbeta med 

användarna när det gäller urval av litteraturinköp. Det är var man ska sätta gränsen vid vad 

som ska köpas in som det råder delade meningar om. Dessa olika kategorier är delvis 

överlappande, framförallt 6.2.2 och 6.2.3, men distinktionen jag gör är att första kategorin 

betonar samarbete och interaktivitet mellan bibliotekarie och användare vid inköpstillfället 

(och även i övrigt), den andra kategorin är, i lika hög grad som den första, lyhörd för 

inköpsförslag men betonar även de kvalitets- och innehållsgränser som biblioteket har satt 

upp, medan den tredje kategorin har samma lyhördhet för vad användarna efterfrågar som de 

två första kategorierna, men betonar samtidigt i betydligt högre grad än informanterna i de 

andra två kategorierna att bibliotekarierna bör behålla sin expertroll.    

  
 

6.2.1 Urvalet ska ske i samarbete 

De två som tycker att urvalet ska vara interaktivt och att det finns plats för både bibliotekarie 

och användare verkar ha ett slags jämviktsperspektiv, att inköpen handlar om ett slags 

givande och tagande. Denna inställning stämmer väl överens med Klassons (1991, s.80-90) 

participatoriska bibliotekariemodell där bibliotek och kund har ett jämställt partnerskap. 

Kunskaperna som de båda aktörerna besitter kan här utnyttjas optimalt, är tanken. Denna 

uppfattning är i ropet på svenska bibliotek idag i och med att 2.0-filosofin har slagit igenom. 

Dock kan sägas att fokuseringen på inköpsförslag slog igenom på svenska folkbibliotek redan 

på 90-talet, åtminstone att döma av Klassons (1991) undersökning (samt några av 

uppfattningarna som informanterna i min undersökning har). Däremot har nog utvecklingen 

mot inköp på efterfrågan och även fokus på användarens behov fått ny fart i och med 2.0. I 

denna kategori betonas samarbete (mellan bibliotekarie och användare) vid inköpstillfället, 

men bibliotekets medieurvalsprinciper nämns inte här. Frågan är hur man skulle göra om 

efterfrågan inte skulle hålla hög klass, skulle biblioteket då gå in och göra ett urval? Man 

tycks uppenbarligen bedöma vilken kvalitet som efterfrågan håller, men tilliten till att 

användarna kan upprätthålla en hög nivå på bibliotekets bestånd verkar vara tillräckligt stor 

för att de ska kunna ”lämnas ifred” med sina val. 

 
 

6.2.2 Vara lyhörda för förslag men inom uppsatta kvalitetsgränser 

Inom den här uppfattningen ser man det som viktigt att vara lyhörd, vilket man anser sig vara 

i betydligt högre utsträckning än tidigare. Man har dock uppsatta kvalitets- och 

innehållsgränser (rasism till exempel) och en av informanterna tycker det är viktigt att själv 

stå för någonting när man gör urvalet av litteratur. Skillnaden mellan den här 

uppfattningskategorin och den förra är att de två personerna i denna kategori uttryckligen 

nämner bibliotekets medieurvalsprinciper som en grund att stå på. En av informanterna i 

kategorin ovan anser att efterfrågan håller hög klass, vilket tyder på att denna person gärna ser 

att efterfrågan ska styra inköpen. Denna lyhörda inställning finner jag också hos Jonsson 

(2003, s.121ff) som i sin avhandling finner att bibliotekschefer som han intervjuar anser att 
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man ska jobba efter något som Jonsson benämner den pedagogiska diskursen. Genom att vara 

lyhörd och ”ge folk vad folk vill ha” ska användarna självmant leta sig fram till den 

kvalitativa litteraturen. Det gäller alltså att inte agera förmyndare, den enda begränsning i 

medieurvalet som ska få finnas är material med rasistiska budskap. Uppfattningen att 

biblioteket bör vara lyhört mot användarnas behov återfinns både i Jonssons och i mitt 

material vilket kanske inte är så konstigt eftersom det är så de allra flesta svenska bibliotek 

jobbar idag. Att vara lyhörd mot användarnas behov är en kärnpunkt i 2.0-filosofin och 

uppfyllandet av detta verkar vara en viktig prioritet på biblioteken.    

 
 

6.2.3 Ha det folk efterfrågar men även ha smal litteratur samt behålla expertrollen 

Inom denna uppfattning ryms både lyhördheten för efterfrågan och viljan att behålla 

expertrollen. Samtliga deltagare i undersökningen nämner båda de här parametrarna, men det 

är frågan om gradskillnader. Vissa vill gå längre än andra när det gäller att lyssna på 

användarna eller gällande att stå upp för den smalare litteraturen. Man vill själva stå för 

någonting men samtidigt anses folkbiblioteket eller bibliotekarien inte längre ha uppdraget att 

vara smakdomare över människors läsval. Detta överensstämmer med vad Jonsson (2003, 

s.121ff) finner i sin undersökning, att kundernas efterfrågan och allehanda behov ska 

tillfredsställas så snart som möjligt. Däremot kan jag inte se det som Jonsson finner, att 

folkbildningen har reducerats till att biblioteket tillhandahåller kvalitetslitteratur eftersom den 

ibland efterfrågas. Vissa av informanterna i undersökningen ser det som viktigt att ha särskild 

litteratur på biblioteket, oavsett efterfrågan. Just att bibliotekarierna vill vara med på banan 

och ha det som folk efterfrågar men samtidigt behålla sin expertroll kanske dels kan kopplas 

till Caseys (2007) teori om att de är utanför sin bekvämlighetszon (något jag redan har 

behandlat), men kan också ses som det Schreiber (2006, 40ff) beskriver, nämligen att de 

kombinerar olika sorters värderingar för att definiera nya uppdrag och problemområden. 

Bibliotekarierna går gärna i dialog med användarna för att utveckla ny kunskap, och trots att 

(eller kanske tack vare?) att bibliotekarieyrket i nuläget verkar ha svårt att definiera sin 

uppgift kan det, menar Schreiber, i förlängningen innebära utvecklingsbara organisationer. I 

detta kan det finnas en möjlig identitetskris men även en potential att utveckla yrkesrollen. 

Bibliotekarierna bemästrar (Sundin 2003, s.40) olika identiteter och redskap samtidigt vilket 

kan vara splittrande men även utvecklande. Hur yrkesutövarna hanterar denna omprövning 

och utvärdering av yrkesroll och verksamhet kommer att avgöra vilken inriktning 

professionen tar. 

 

 

Fråga 3: 

 

6.3 Innebär Bibliotek 2.0 någon förändring av folkbibliotekets verksamhet? På vilket 

sätt? 

Vissa i undersökningen ser inte att bibliotekets verksamhet förändras i grunden trots att de 

gjort förändringar för att anpassa sig till 2.0-utvecklingen. Här finns det en skillnad mellan de 

som inte påbörjat utvecklingen än, de som tagit begynnande steg i utvecklingen och det 

bibliotek som påstår sig vara inne i 3.0.   

 
 

6.3.1 2.0 förändrar inte så mycket 

Inom den här uppfattningen finns det som sagt olika perspektiv. Bland dem som inte har 

påbörjat utvecklingen ännu är det kanske inte så konstigt att man inte ser att 2.0 har förändrat 

verksamheten. Men även här verkar man ha gjort förändringar som kanske inte är avgörande 

för organisationen som helhet men som ändå förändrar prioriteringarna. Å andra sidan kanske 
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inte förändringarna beror på 2.0-utvecklingen i sig utan på, som en av respondenterna trodde, 

större förändringar i samhället som helhet. Det av biblioteken som hade börjat utveckla 2.0 

men som inte ansåg att verksamheten hade förändrats tycker sig inte ha kommit tillräckligt 

långt ännu med tekniken.  

 
 

6.3.2 Om 2.0 leder till ett förändringsarbete, men det är inte alls säkert 

Hos det bibliotek som redan ansåg sig vara inne i 3.0 tolkar jag det som att personen menar 

inställningen hos personalen och inte främst tekniken. Personen menar att om ett 

utvecklingsarbete kan startas så kan synen på bibliotek också förändras, något som denna 

hoppas på. Informanten verkar dock tvivla på förändringsbenägenheten hos bibliotek och 

bibliotekarier. Detta går stick i stäv med vad Walt Crawford (2006, s.2ff, s.7ff) menar. Han 

anser att de flesta bibliotek redan har eftersträvat en förbättrad biblioteksservice under lång 

tid, de är inte alls så hierarkiska och förändringsobenägna som många tycker, menar 

Crawford. Också det som Bernhem & Kuster (2007, s.44ff) har hittat, nämligen att det finns 

skillnader i uppfattningar om huruvida 2.0 förändrar yrkesrollen (liksom 

biblioteksverksamheten) och att detta beror på om 2.0 ses som en teknik eller en ideologi, har 

bäring när man ska tolka denna uppfattning. Om 2.0 främst ses som en teknik verkar man ha 

lättare att anpassa sig än om det ses som en ideologi. I detta fall ses det som en ideologi men 

informanten anpassar sig lätt ändå. Detta beror på, tror jag, att det är en (ideologisk) 

förändring som informanten önskar sig.  

 
 

6.3.3 2.0 förändrar verksamheten 

Ovanstående analys passar även in här. Bland dem som inte anser att 2.0 förändrar 

verksamheten verkar detta begrepp mest handla om teknik. Bland dem som däremot anser att 

2.0 förändrar verksamheten verkar dock begreppet ha en ideologisk innebörd, därav denna 

inställning. Den ideologiska förändring som är mest påtaglig för dessa två informanter är att 

biblioteket köper in mer litteratur på inköpsförslag. En av informanterna ser det som ett sätt 

att ha en utökad kommunikation med låntagarna. Detta stämmer överens med Klassons (1991, 

s.80-90) participatoriska dialogmodell som 2.0-entusiasterna förespråkar. Dialogen med 

användarna via inköpsförslag anses här vara första prioritet. Kunskapen anses öka när den 

samlade kunskapen från användare och bibliotekarie kan integreras och göras till något nytt. 

Uppfattningen är att biblioteksverksamheten får ett lyft när man kan bygga vidare på 

användarnas kunskap, dels får man riktlinjer för vilken inriktning biblioteket ska ta (när 

användarnas behov och intressen kan formuleras), dels anses kunskapen hos både 

bibliotekarien och användaren höjas när ett sådant utbyte kan ske.  

 

 

Fråga 4: 

 

6.4 Finns det något framtida huvuduppdrag för folkbiblioteket? 

Här finns olika prioriteringar. Vissa har lätt för att fokusera på ett visst uppdrag och välja bort 

annat, medan andra har svårt att välja eftersom biblioteket bör ge tjänster till så många som 

möjligt. Det verkar vara en balansgång mellan att uppfylla bibliotekets demokratiska uppdrag 

så långt det är möjligt, och att ge så bra service som möjligt på väl avgränsade områden. De 

som anser att biblioteket bör fokusera på vissa uppgifter anser att det blir svårt att hålla fokus 

med för många bollar i luften och att resultatet därför inte blir bra på något håll.  

 

 
6.4.1 Svårt att definiera bibliotekets uppgift 
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Inom denna uppfattning har man svårt att välja eftersom man menar att det är en del av 

bibliotekets uppdrag att ha något för alla. Detta, erkänner de, gör dock att det är ett problem 

för biblioteket att definiera sin uppgift. En av informanterna ser det som att viljan att ha 

allting leder till att det på något sätt inte heller blir någonting, det kan bli för utslätat att 

försöka ha all information och alla upptänkliga medier. Detta är något som flera av 

bibliotekarierna är inne på. Det kan, menar de, göra att biblioteket tappar fokus när man 

försöker ha en mängd olika aktiviteter för att tillfredsställa alla befolkningsgrupper. Det kan 

vara ett led i 2.0-utvecklingen där man försöker vara så användarlyhörd som möjligt. Walt 

Crawford (2006) undrar om användarna verkligen behöver alla nya tjänster som skapas. 

Resurserna riskerar då att bli för tunna, menar han. Även Vestheim (1999, s.188) frågar sig 

om folkbiblioteket ska stå för en helhetssyn eller fokusera på vissa områden? Detta är en 

viktig fråga för biblioteket som institution inför framtiden.  

 
 

6.4.2 Litteratur och informationsförsörjning 

Här ses läsuppdraget som det fortsatt viktigaste, tillsammans med informationsförsörjning. 

Detta stämmer överens med det som Alnäs (2001, s.21ff) ser som viktigt, att motverka en 

fragmentisering av kunskapen och fortsatt verka för folkbildning. Den nya teknologin innebär 

både möjligheter och utmaningar för läsningen, menar han, och nya sätt att förmedla litteratur 

på kommer att utvecklas. Det kommer att ha stor betydelse hur folkbiblioteken väljer att 

prioritera. Det Alnäs kallar ”nedmonteringen av läskulturen” torde då kunna hejdas om 

bibliotekarier prioriterar som de som har denna uppfattning. Kanske kan Hermanssons (2008) 

önskan också uppfyllas, kanske kan litteraturen sättas i centrum igen på folkbiblioteken efter 

att ha hamnat lite i skymundan under teknikutvecklingen? I ett positivt scenario kan 

litteraturen få en stärkt roll i denna digitala era, nätet ger en utökad möjlighet att sprida 

litteratur till människor som normalt inte kommer till biblioteket, något som informanterna i 

undersökningen tror starkt på. Med Internet kan bibliotekarierna som har litteraturkunskapen 

förmedla denna kunskap till användare och i utbyte tillgodogöra sig användarnas kunskap. 

 
 

6.4.3 Folkbildning och det livslånga lärandet 

Inom denna uppfattning ses folkbildning och det livslånga lärandet som prioriteringar. Som 

Klasson påpekar innebär dessa två begrepp olika inställningar till kunskap, vilket innebär att 

de som har denna uppfattning antagligen inte menar samma sak. Däremot ser de bibliotekets 

medverkan till samhällets kunskapsutveckling som viktig, oavsett om de menar utbildning 

eller bildning. Flera av bibliotekarierna nämner folkbildning som begrepp, uttalat eller 

outtalat, men de noterar att det är på nedgång inom biblioteksvärlden. En av informanterna 

säger att han ibland känner sig ensam om att se som folkbibliotekets roll att vara folkbildare. 

Detta stämmer överens med det som Klasson (1997, s.16f) har funnit, nämligen att 

folkbildning ses som ett mer kontroversiellt och ideologiskt belastat begrepp på folkbibliotek 

än att verka för det livslånga lärandet. Det, menar hon, kan ha ett samband med att 

folkbiblioteket alltmer fått som uppdrag att förse arbetsmarknaden med ny arbetskraft. 

Biblioteken kanske försöker hålla sig neutrala när de ”levererar” arbetskraft. Folkbildning kan 

i det sammanhanget uppfattas som samhällsomvandlande, ser folkbiblioteket då som sin 

primära roll att tillgodose samhällets krav på arbetskraft kan folkbildning anses stå i 

motsatsställning till att uppfylla detta krav. Nygren (2008, s.5) ser själva begreppet Bibliotek 

2.0 som samtida folkbildning där man ger användarna ett större utrymme att vara medskapare 

i biblioteksverksamheten än man kanske har gjort tidigare. Detta kan kopplas till den 

inriktning som Klasson (1997, s.7, 11ff) benämner folkbildning ur ett nedifrånperspektiv. 

Med ett nedifrånperspektiv ska grupper och individer själva skapa en egen eller kollektiv 
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kunskap som man utformar i dialog med bibliotekarierna. Den kollektivt skapade kunskapen 

blir här något viktigt för utvecklingen av biblioteken. 

 
 

6.4.4 Vara en mötesplats och fylla en demokratisk funktion     

Det här är en uppfattning som går igen hos nästan alla som medverkar i undersökningen. Det 

anses viktigt att vara en mötesplats där alla kan delta utan motprestationer. Det är en viktig 

demokratisk uppgift. Detta stämmer överens med Vestheim (1999, s.194) som anser att det är 

viktigt att diskutera folkbibliotekets relation till övriga samhället. Folkbiblioteket har ett 

viktigt demokratiskt uppdrag, menar han. Även Åke Nygrens (2008) vision om att det fysiska 

biblioteket kommer att bli ett forum för diskussion går igen här. En av informanterna betonar 

särskilt att det fysiska biblioteket har blivit en mötesplats. Detta kan bli möjligt genom att 

biblioteken är synliga på Internet och där lockar människor till det fysiska biblioteket, 

exempelvis för att samtala om litteratur och läsupplevelser. 

 

I detta kapitel har jag analyserat resultaten av intervjuerna. Analysen ger en bild av en 

folkbiblioteksverksamhet och bibliotekarieprofession som står inför stora utmaningar. 

Öppenheten för förändringar av yrket kan både ses som en identitetskris och som en stor 

möjlighet att skapa något nytt och ännu bättre. Kanske finns lösningen i en kombination 

mellan traditionella och nya tjänster. Låt oss nu se vilka slutsatser vi kan dra av analysen. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 

I avsnittet benämnt Tidigare forskning gick jag igenom utvecklingen och förändringen av     

Bibliotekariens yrkesroll och folkbibliotekets verksamhet från 1960-talet och fram till idag. 

Detta gav mig en nödvändig koppling mellan historien och vilka förändringar som har lett 

fram till den situation som folkbiblioteket befinner sig idag. Jag har analyserat förändringen 

av folkbiblioteket genom att titta på om Michael Caseys begrepp Bibliotek 2.0 och de 

eventuella förändringar som detta kan innebära för folkbiblioteket och bibliotekarien, 

påverkar desamma och i sådana fall hur? Hur ser då situationen ut för dagens folkbibliotek? 

Det är lite för tidigt att säga. Bibliotekarierna som ingår i undersökningen menar att man ännu 

inte har kommit tillräckligt långt med den tekniska utvecklingen för att med säkerhet kunna 

säga om 2.0 har påverkat folkbibliotekets verksamhet eller deras yrkesroll. De menar att 

samma undersökning skulle behöva göras om några år för att kunna säga om reella 

förändringar verkligen har skett. Detta skulle kunna vara något för en framtida 

uppsatsförfattare att undersöka.  

 

Titeln på denna uppsats (Om framtiden vet vi intet) återknyter också till bibliotekariernas 

uppfattning att det är för tidigt att säga vart 2.0-utvecklingen kommer att leda. Man kan 

spekulera och se vissa tecken, men ingen kan med säkerhet säga hur utvecklingen och 

inriktningen för bibliotekariens yrkesroll och folkbibliotekets verksamhet kommer att se ut. 

Den tekniska utvecklingen och konstruerandet av nya webbtjänster är ännu bara i 

inledningsfasen på de flesta svenska folkbibliotek. Som Maness (2006) konstaterar kommer 

både webben och biblioteket att fortsätta förändras under överskådlig tid, vilket med 

nödvändighet gör att förutsägelser om framtiden blir till spekulationer. Trots att den 

kommande förändringen passar bra ihop med folkbibliotekets historia och dess uppdrag, 

kommer det ändå att bli ett stort paradigmskifte: 2.0 kommer att revolutionera 

bibliotekarieyrket eftersom det ger användarna tillgång till den kontroll som bibliotekarierna 

under lång tid har haft ensamrätt på, anser Maness.       

 

I detta avsnitt diskuterar jag resultaten av mina analyser och reflekterar kring på vilket 

sätt mina resultat liknar eller skiljer sig från tidigare forskning. Jag diskuterar och försöker 

komma fram till ett svar på var och en av mina frågeställningar. De fyra frågeställningar som 

denna uppsats utgår från är: 

 

 

      Bibliotekarierna: 

 Innebär Bibliotek 2.0 någon förändring av bibliotekariens yrkesroll? På vilket sätt?  

 Ska det vara bibliotekariernas uppgift att göra urval vid medieinköp även i 

fortsättningen?  

    

Folkbiblioteket: 

 Innebär Bibliotek 2.0 någon förändring av folkbibliotekets verksamhet? På vilket sätt?  

 Finns det något framtida huvuduppdrag för folkbiblioteket?    
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1. Innebär Bibliotek 2.0 någon förändring av bibliotekariens yrkesroll? På vilket 

sätt?  

 

När det gäller bibliotekariens yrkesroll så tycker jag mig se att yrkesidentiteten är något oklar. 

Detta kan leda till en identitetskris men lika gärna till att yrkesutövarna får en möjlighet att 

skapa något nytt, kanske genom att kombinera traditionella arbetssätt med nya 

tillvägagångssätt. I Sundins teoribygge är det viktigt att kunskapsutveckling och diskussion 

pågår inom en yrkesgrupp. Eftersom diskussionen i Biblioteksbladet, som jag tidigare nämnt, 

är polariserad kan möjligheten till kunskapsutveckling inom professionen möjligen försvåras. 

I en semiprofession, en position som bibliotekarieyrket för närvarande verkar befinna sig i 

enligt Sundin (2003, s.46), kan den begränsade kunskapsutvecklingen göra att omvärlden får 

svårare att se att yrkesgruppen förfogar över ovärderliga kunskaper, något som 

bibliotekarierna snappar upp. Därav identitetskrisen. Ett möjligt tecken på att det kan finnas 

en svag koppling mellan teori och praktik inom bibliotekarieutbildningen kan vara att 

undervisningen i litteraturförmedling nästan har plockats bort helt från utbildningarna. En 

orsak till detta kan vara strävandet mot att bli en profession och inmuta ett avgränsat 

kunskapsmonopol, nämligen att bibliotekarien ska bli en informationsexpert. I en sådan 

situation blir kanske arbetet med litteraturförmedling och folkbildning nedprioriterat. Dock 

kan man fråga sig: är det omöjligt att behålla båda delarna? Ett alternativ är att dela upp 

utbildningen i två delar: en informationsexpertdel och en bibliotekariedel som har gjorts i 

Borås. Men då blir också följden att det blir två olika yrken i högre utsträckning.  

 

Några informanter i undersökningen anser att kärnan i yrkesrollen är intakt men att de 

traditionella delarna används på nya sätt (jämför Nygren 2008 som pratar om samtida 

folkbildning). Dessa bibliotekarier verkar tycka att den traditionella uppgiften även 

fortsättningsvis är relevant men att det finns nya arbetssätt som är viktiga att integrera i yrket. 

Andra menar att det skett förändringar men att dessa började långt innan 2.0 blev ett begrepp. 

Det kan nog ses som att 2.0 är ett försök att permanenta dessa förändringar genom att 

begreppsliggöra omdaningarna, snarare än att förändringarna har följt på debatten om 2.0.  

Ytterligare andra informanter menar att yrkesrollen har förändrats genom att bibliotekarierna 

blivit mer mottagliga för omvärldsförändringar. Ett tecken så gott som något på att 

yrkesutövarna strävar efter att utveckla verksamheten. Dock menar en informant tvärtom att 

bibliotekarierna inte är föränderliga och att det därför skulle vara möjligt att ta in experter på 

avgränsade områden som kan komplettera bibliotekarierna. Även om få av informanterna är 

entydiga i sin inställning till yrkesrollen blottar svaren ändå att uppfattningen om vilken 

inriktning yrket bör ta i framtiden är delad. 

 

 

2. Ska det vara bibliotekariernas uppgift att göra urval vid medieinköp även i 

fortsättningen?  

 

Bibliotekarierna som ingår i denna undersökning ser vikten av att lyssna på och bjuda in 

användarna så att de kan vara delaktiga i förändringen av tjänsterna. Det bör vara ett givande 

och tagande, ett samarbete mellan användare och bibliotekarie helt enkelt, tycker de flesta 

informanterna. En del bibliotekarier påpekar dock att det finns uppsatta kvalitetsgränser för 

urvalet, bibliotekarien bör inte vara smakdomare men det anses ändå viktigt att bibliotekarien 

står för att biblioteket bör kunna erbjuda ”smal” litteratur. Denna distinktion verkar tyda på att 

man ändå vill behålla en slags expertroll. En informant menar att det finns plats för både 

bibliotekarie och användare, vilket man kan tycka. Dock kan det finnas en svårighet i denna 

balansgång, hur ska man kunna ”lära” användarna något och behålla expertrollen om man 
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samtidigt menar att användarna ska skapa sin egen kunskap? Lösningen på detta kan kanske 

bli att kombinera en traditionell yrkesroll med att utveckla nya tjänster och kunskaper i 

samverkan med användarna, något som bibliotekarierna verkar vara i färd med.  

 

De förändringar som bibliotekarierna ser att man redan nu kan skönja är att användarna har 

fått mycket större möjligheter att påverka vilken litteratur som ska köpas in. De konsekvenser 

som de potentiellt kan se med utvecklingen mot användarstyrning är att biblioteken kan 

komma att sänka kvalitetskraven för att tillmötesgå allt fler användargrupper. Till viss del har 

man faktiskt redan sänkt kvalitetskraven menar en del av bibliotekarierna, eftersom man 

köper in sådant som man antagligen inte skulle ha accepterat längre tillbaks i tiden. Detta 

skulle kunna vara en anpassning till marknadsmodellen. Marknadsmodellen är en av Klassons 

(1991) bibliotekariemodeller där bibliotekariernas egna värderingar, tycke och smak inte 

erkänns vid urvalstillfället, istället är det användarnas tillfredsställelse med att deras 

inköpsförslag köps in till biblioteket som ses som den viktigaste måttstocken. Detta kan ju 

tyckas vara rimligt, dock ligger det något i det som en av undersökningens informanter säger, 

nämligen att man som bibliotekarie även måste ta hänsyn till de befolkningsgrupper som inte 

är aktiva och lämnar inköpsförslag. Jag tror personligen att det är viktigt att biblioteket har ett 

brett urval av medier som kan passa alla smaker, och att det även i framtiden ska kunna vara 

möjligt att hitta sådant på biblioteket som man inte förväntade sig att finna när man gick dit. 

Då får man också acceptera att inte allt utlånas i lika hög grad.        

 

Utgångspunkten för denna uppsats var en artikel skriven av Christer Hermansson (2008). Han 

anser att Bibliotek 2.0 har fört bort biblioteken från det som enligt honom borde vara fokus 

för verksamheten, nämligen att lyfta fram skönlitteraturen. Bland en del av de intervjuade 

bibliotekarierna finns vissa farhågor för att det kan bli svårare att föra fram den smalare 

litteraturen om efterfrågestyrningen tas för långt. Att kunna erbjuda smal litteratur som många 

användare kanske inte kan bevaka på egen hand ses som fortsatt viktigt för biblioteken. 2.0-

utvecklingen kanske dock kan bidra till att bibliotekarier kan förmedla litteratur på ett mer 

effektivt och nyskapande sätt. Bibliotekarierna kan via sociala medier ta reda på hur 

användarna ser på litteratur och även bjuda in dessa för att diskutera litteratur på det fysiska 

biblioteket. Här kan bibliotekslokalerna fungera som ett forum för möten och diskussion. De 

farhågor man kan se (som bland annat Hermansson tagit upp) är att bibliotekarier inte får 

underlag för att kunna förmedla litteratur inom ramen för bibliotekarieutbildningen. Ingen av 

de fem biblioteksutbildningarna i Sverige har obligatoriska kurser i litteraturkunskap eller 

litteraturförmedling. Detta blir problematiskt, både om man ska lyfta statusen för 

litteraturförmedlingen och sedan praktisera kultur- och litteraturförmedling i verkligheten. 

Hur ska bibliotekarier kunna bedöma och tipsa om litteratur om de inte har den nödvändiga 

kunskapen? Detta blir en viktig fråga att titta på om folkbiblioteken (både de fysiska och de 

virtuella) fortsatt ska vara viktiga forum för skönlitteratur.    

 

 

3. Innebär Bibliotek 2.0 någon förändring av folkbibliotekets verksamhet? På 

vilket sätt?  

 

Informanterna har olika uppfattningar om huruvida 2.0 förändrar eller påverkar 

folkbibliotekets verksamhet. De som ännu inte påbörjat arbetet med 2.0 ser, naturligt nog, inte 

att bibliotekets verksamhet har förändrats. Men dessa bibliotek har ändå förändrat sina 

prioriteringar mot att vara ännu mer lyhörda för användarnas behov, bland annat genom att 

köpa in mer litteratur på inköpsförslag. Man kan, som Bernhem & Kuster (2007, s.44f) har 

gjort, dela upp skillnaderna i uppfattningar i en teknologisk respektive ideologisk del. De 
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bibliotek som inte påbörjat sitt arbete mot 2.0, eller fortfarande befinner sig i startgroparna, 

ser inga teknologiska eller djupgående organisatoriska förändringar. De ser dock ändå de 

ideologiska förändringarna, som faktiskt tog sin början långt innan 2.0 blev formulerat som en 

ideologi. De bibliotek (främst de större biblioteken) som har fått de teknologiska 

förutsättningarna tillgodosedda ser, å sin sida, naturligtvis de tekniska förändringarna men 

inte nödvändigtvis några organisatoriska förändringar. De bibliotek som ser de största 

förändringarna är de där personalen har en medveten förändringsvilja. Det avgörande är alltså 

egentligen inte tekniken utan ideologin/inställningen hos personalen. Dock bestäms ramarna 

naturligtvis i slutändan av politiska beslut, som till exempel om ekonomiska resurser skjuts 

till för att mer målmedvetet kunna arbeta mot utökad och förändrad användarservice.     

 

I 2.0-diskussionen är användarens deltagande i biblioteksverksamheten något som anses 

väldigt viktigt. Detta överensstämmer med bibliotekarierna i denna undersökning. Samtliga 

säger att det är viktigt att vara lyhörda för användarnas önskningar. Den participatoriska 

modellen kan alltså sägas vara dominerande bland bibliotekarierna. Dock kan alla tre 

bibliotekariemodeller anses vara representerade (om man ska acceptera dem i den formering 

som Klasson gör) och få av bibliotekarierna är renodlade i en modell. Om den participatoriska 

modellens dominans ska ses som en påverkan från 2.0-diskussionen kan diskuteras. En av 

bibliotekarierna anser att förändringen i inriktning på biblioteksverksamhet och yrkesidentitet 

skedde längre tillbaks, innan 2.0 blev ett begrepp. Det kan alltså tolkas som att det är 

samhälleliga förändringar som har påverkat biblioteken och bibliotekariernas inriktning 

snarare än diskussioner med utgångspunkt i 2.0.  

 

Det man kan säga utifrån forskningen om folkbibliotekets förändringar är att denna förändring 

har pågått från 1970-talet och fram till idag. Folkbiblioteket har successivt anpassat sig till 

något som liknar marknadsmodellen där användaren ses som en kund som är delägare i 

biblioteket, alltså har denne rätt att få sina önskningar tillgodosedda. Det man inte riktigt tar 

hänsyn till här är att alla medborgare inte är deltagare på lika villkor, långtifrån alla lämnar till 

exempel inköpsförslag eller deltar på annat sätt. Om man eftersträvar att öka demokratin på 

biblioteket är detta något som måste problematiseras. Det är ett demokratiskt problem på 

samma sätt som att alltför få människor deltar i det demokratiska samtalet i samhället i övrigt.  

 

 

4. Finns det något framtida huvuduppdrag för folkbiblioteket?    

 

En del av informanterna noterar att det är svårt att definiera bibliotekets uppgift (och därmed 

även bibliotekariens). Det kan vara till följd av att man både vill vara lyhörd för användarnas 

önskningar och själva stå för någonting. Men viljan att ha alla upptänkliga medier och 

aktiviteter kan också leda till att slutresultatet blir otillräckligt. Biblioteket tappar fokus och 

den eftersträvade helhetssynen blir allt för splittrad. Andra betonar att de ”klassiska” 

uppgifterna, som litteraturförmedling och folkbildning, blir viktiga att fokusera på även i 

framtiden och är värda att bevara och utveckla. Detta tillsammans med att man utvecklar den 

relativt sett ”nyare” uppgiften att vara informationsförsörjare, anses vara viktiga uppdrag inför 

framtiden. Medan vissa av informanterna nämner folkbildning som något viktigt använder 

andra begreppet livslångt lärande. Som Klasson (1997, s.16ff) har funnit menas inte samma 

sak med dessa till synes besläktade begrepp. Det livslånga lärandet är idag mer gångbart på 

biblioteken och är en del i utvecklingen mot mer service till studenter och den högre 

utbildningen. Folkbildningen är, enligt Klasson, mer ”ideologiskt belastad” genom att den 

syftar till kollektiv kunskapsinhämtning. De olika kunskapssynerna men, framför allt, de olika 

visionerna om det framtida folkbiblioteket kanske kan ses som ett tecken på att det pågår en 
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(om än fortsatt något dold) maktkamp mellan de som vill ta biblioteket i en ny riktning, och 

de som vill att de ”traditionella” uppgifterna ska behålla sin ställning på folkbiblioteken.   

 

De flesta av bibliotekarierna i undersökningen betonar att ett viktigt framtida uppdrag för 

folkbiblioteket är att vara en demokratisk mötesplats för medborgarna. Detta överensstämmer 

med Vestheim (1999, s.188, 194) som undrar om folkbiblioteket ska förmedla kunskap till 

kollektivet, eller om man ska nischa in sig och ge specialtjänster till enskilda individer? Han 

menar att man måste prata om folkbibliotekets relation till övriga samhället och att dess 

uppdrag är viktigt för demokratin. Att fråga sig hur folkbiblioteket kan fylla rollen som 

demokratisk mötesplats även i framtiden blir en väldigt viktig fråga för folkbiblioteket att ta 

ställning till framöver, tror jag. Svaret på frågan kommer att bestämma folkbibliotekens 

inriktning och dess möjligheter att fullgöra sin demokratiska uppgift. 
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8. Sammanfattning 
 

Utgångspunkten för den här uppsatsen blev en artikel skriven av Christer Hermansson (2008). 

Han anser att bibliotekarierna, i takt med utvecklingen av Bibliotek 2.0 och förändringen av 

folkbiblioteken, har kommit bort från det som han anser bör vara bibliotekets fokus: 

Litteratur. Detta fick mig att vilja ta reda på hur bibliotekarierna själva ser på utvecklingen. 

Syftet med uppsatsen var att studera hur bibliotekarier på sex svenska folkbibliotek uppfattar 

sina yrkesroller. Hur påverkar den ökade användarstyrningen, som anses vara en del av 

Bibliotek 2.0, biblioteken och bibliotekariernas uppgifter? För att undersöka detta genomförde 

jag kvalitativa intervjuer med sex bibliotekarier med erfarenhet av IT, medieinköp och 

litteraturförmedling som fick representera varsitt svenskt folkbibliotek. Intervjuerna 

analyserades genom att koppla det empiriska materialet dels till Klassons (1991) 

bibliotekariemodeller respektive Sundins (2003) teori om bland annat Community of 

practices, dels till litteraturen och forskningen som tas upp i kapitlet Tidigare forskning.    

Resultaten som framkom var bland annat att det finns olika uppfattningar bland 

bibliotekarierna om huruvida deras yrkesroller och folkbiblioteksverksamheten har förändrats 

av Bibliotek 2.0. En del menade att yrkesrollen har förändrats, men inte på grund av 2.0. 

Andra menade att kärnan i yrkesrollen inte har förändrats, de använder de gamla delarna på 

nya sätt. Det är för tidigt att säga hur 2.0-utvecklingen kommer att påverka biblioteken och 

bibliotekariernas uppgifter, den tekniska utvecklingen har inte kommit tillräckligt långt ännu 

på de flesta svenska folkbibliotek.   
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Bilaga  

Intervjuguide 

Berätta om dig själv: Hur länge har du jobbat som bibliotekarie? 

Hur länge har du jobbat här? 

 

Ingångsfråga: Hur skulle du definiera Bibliotek 2.0?  

Förändrar Bibliotek 2.0 bibliotekens verksamhet? Hur? 

Vilka problem ser du? 

Vilka fördelar ser du?  

Vad är folkbibliotekets huvuduppdrag i den närmaste framtiden, som du ser det?  

Skulle det vara bra att välja en inriktning bland alla folkbibliotekets uppdrag? Varför/Varför inte? 

Vilka konsekvenser (positiva/negativa) kan användarnas ökande inflytande tänkas få för 

folkbibliotekens verksamhet?  

 

Ingångsfråga: Hur skulle du definiera bibliotekariens yrkesroll? 

Anser du att Bibliotek 2.0 har påverkat yrkesrollen på något sätt? 

Har du sett någon förändring i yrkesrollen på senare år? 

Ser du problem för yrket i ett Bibliotek 2.0-perspektiv? Exempel? 

Ser du fördelar för yrket i ett Bibliotek 2.0-perspektiv? Exempel? 

Vilken roll ska bibliotekarien ha på bibliotekets webbplats?  

 

Ingångsfråga: Vad innebär Bibliotek 2.0 för skönlitteraturens roll på folkbiblioteken? 

Ska bibliotekarier göra urval av skönlitteratur även i Bibliotek 2.0? Varför/Varför inte?   

Marknadsför ni skönlitteratur på er webbplats? Hur?  

Bör bibliotekarier lägga fokus på litteraturförmedling i det fysiska biblioteket, på webben eller i 

båda forumen?  

 

 

 
 




