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Inledning 

Innan jag inledde min masterutbildning inom biblioteks- och informationsveten-

skap hade jag aldrig riktigt reflekterat över frågan om vilket syfte folkbiblioteket 

egentligen fyllde i vårt samhälle. Biblioteket kändes som en självklar samhällsin-

stitution och jag hade aldrig tänkt på att det gick att ifrågasätta dess roll och värde. 

Inte heller hade jag kommit på tanken att ifrågasätta bibliotekariens roll i biblio-

teket. Det var först när jag började komma i kontakt med de politiska styrdoku-

ment som låg bakom bibliotekets uppdrag som jag började fundera över vilka vär-

den vi egentligen lägger i våra folkbibliotek. Jag började även ifrågasätta vilken 

koppling alla de verksamheter som förekom inom biblioteket hade till dessa vär-

den. Att biblioteket var värdefullt tycktes vara något de flesta var överrens om, 

men varför? Samtidigt hade jag, under min utbildning och praktik, iakttagit en 

viss oro bland bibliotekarierna själva över var både biblioteket och den egna yr-

kesrollen var på väg. Hur kunde något som uppfattades så viktigt utsättas för hot 

om nedläggningar och minskade ekonomiska resurser? Bilden av vad folkbiblio-

teket var framstod plötsligt som så mycket mer komplext än jag först tänkt mig. 

Och hur uppfattade bibliotekarierna egentligen denna komplexitet? Jag började 

fundera på om bibliotekarierna kanske betraktade biblioteket från ett gemensamt 

inifrånperspektiv, ett perspektiv som kanske kunde visa på ett tänkbart sätt att 

förstå bibliotekets identitet. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur folkbibliotekarier ser på biblio-

tekets identitet där ett grundantagande är att denna identitet är komplex och kan 

behöva belysas ur olika perspektiv. Varje gång ordet bibliotek nämns syftar det 

således på folkbiblioteket om inget annat anges. Bibliotekariernas perspektiv på 

biblioteket behandlas utifrån sådant som dess roller, värden samt bibliotekariens 

roll i biblioteket. För att uppnå syftet har det brutits ner i följande frågeställningar: 

Hur uppfattar bibliotekarierna bibliotekets roller i samhället? 

På vilket sätt uppfattar bibliotekarierna att biblioteket är värdefullt? 

Hur uppfattas den egna bibliotekarierollen i biblioteket? 
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Disposition 

Denna disposition är tänkt att guida läsaren genom uppsatsens olika delar samt 

motivera hur dessa hänger samman. Inledningsvis presenteras en litteraturgenom-

gång med syfte att sätta in läsaren i för studien valda ämnesområde, samt under-

bygga de slutsatser och resonemang som dras i analys och slutdiskussion. Littera-

turgenomgången är uppdelad i två huvudsakliga delar. Den första delen utgör 

uppsatsens bakgrund. Bakgrunden presenterar en kronologisk genomgång av den 

svenska folkbiblioteksutvecklingen och syftar till att visa på återkommande och 

bestående uppfattningar om bibliotekets roll i samhället. 

Den andra delen av litteraturgenomgången utgörs av tidigare forskning som 

berör området bibliotek, bibliotekarier, användaren, samt samverkan. Den forsk-

ning som berör området bibliotek belyser bibliotekets demokratiska roll, rollen 

som möteplats, teknikutvecklingens inverkan på biblioteket och bibliotekarieyr-

ket, samt det läsfrämjande uppdraget och bokens ställning i biblioteket. Därefter 

följer ett avsnitt som fokuserar på bibliotekariens roll i biblioteket, vilket behand-

lar sådant som hur olika forskningspublikationer försökt definiera bibliotekarierol-

len, samt tankar om hur forskningen belyser bibliotekariens kompetens. Avslut-

ningsvis följer ett kortare avsnitt om hur vi kan förstå bibliotekets roll kopplat till 

användaren, samt forskning som kommenterat olika samverkansåtgärder inom 

biblioteket, mellan bibliotek, samt med andra samhällsaktörer. Syftet med att pre-

sentera så pass många olika infallsvinklar på biblioteket och bibliotekarier i litte-

raturgenomgången beror på grundantagandet bakom studiens syftesformulering, 

det vill säga att det råder en komplexitet över bibliotekets identitet som kan be-

höva belysas från olika perspektiv. 

Efter litteraturgenomgången följer ett avsnitt som presenterar de för studien 

valda teoretiska utgångspunkterna. Dessa fokuserar framför allt på hur biblio-

tekets värde kan spåras i det empiriska materialet, samt på vilka sätt bibliotekari-

ernas värderingar kan belysa olika identitetsanspråk på biblioteket. Därpå följer en 

presentation av den för studien valda metoden för datainsamling, nämligen semi-

strukturerade samtalsintervjuer. Metodavsnittet tar även upp några etiska övervä-

ganden, samt den fenomenografiska analysmetod som används för den inledande 

kategoriseringen av det empirirska materialet. 

Efter metodavsnittet följer studiens resultat- och analysdel vilken syftar till att 

belysa hur uppfattningar om bibliotekets roller och värden kan spåras i intervjuer-

na. Här presenteras även den modell som studien resulterat i och som illustrerar 

ett möjligt sätt att se på bibliotekets identitet (se även bilaga 1). 

Därpå följer den diskussionsdel där jag utvecklar de resonemang som fram-

kommit i resultat- och analysdelen och där jag lyfter fram mina egna tankar om 

vad den för studien framtagna modellen betyder för hur vi ser på bibliotekets 

identitet. Avslutningsvis följer en sammanfattning, vilken syftar lyfta fram de för 

studien mest centrala slutsatserna samt vad som lett fram till dessa resonemang. 
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Litteraturgenomgång 

Syftet med litteraturgenomgången är dels att sätta in läsaren i bibliotekets utveckl-

ing det senaste seklet och dels skapa oss en ökad förståelse för hur vi kan tolka 

uppfattningar om bibliotekets roll och värde i samhället. Vidare syftar litteratur-

genomgången till att göra det lättare för läsaren att ta till sig resultat- och analys-

delen senare i uppsatsen. En tanke med att presentera en förhållandevis bred och 

mångfacetterad forskning om biblioteket i litteraturgenomgången syftar fortsätt-

ningsvis till att belysa den bredd och komplexitet som på många sätt speglar 

bibliotekets identitet.  

Bakgrund: Svensk folkbibliotekshistoria 

Precis som vi kan behöva känna till en individs historia för att bättre förstå dess 

nuvarande identitet så kan en historisk tillbakablick på bibliotekets utveckling 

hjälpa oss att förstå de identitetsanspråk som görs på biblioteket. En historisk ge-

nomgång av bibliotekets utveckling kan fortsättningsvis visa på hur olika sätt att 

se på bibliotekets roll i samhället skiftat under åren, samt hur vissa roller tycks 

hänga kvar och bidra till att forma bibliotekets identitet. 

De första 50 åren: folkbiblioteket etableras 

För cirka hundra år sedan gjordes en sammanslagning av flera små biblioteks-

verksamheter i Sverige. Dessa kom att bli grunden till vad vi idag kallar folk-

biblioteket (Frenander 2012a, 6). Under seklets gång har detta folkbibliotek ut-

vecklats och förändrats och dess politiska styrning har vandrat mellan utbild-

ningspolitik, kulturpolitik och informationspolitik (Frenander 2012a, 9f). 

En betydelsefull pionjär för bibliotekets tidiga utveckling som propagerade 

för dess upplysande och folkbildande funktion var Valfrid Palmgren (Frenander 

2012b, 28). Inspiration till bibliotekets utveckling hämtade Palmgren bland annat 

från de amerikanska Public Libraries (Hansson 2012, 37). I det tidiga folkbiblio-

tek som Palmgren var med och formade betonades framför allt den fria tillgången 

till litteratur och bildning, samt att särskilt verksamhet skulle riktas mot barn 

(ibid). Palmgren argumenterade även för bibliotekets roll som mötesplats för olika 
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samhällsgrupper, något som i vår tid kommit att benämnas lågintensiva mötes-

platser (Frenander 2012b, 28; jmf Aabø m.fl. 2012). 

1900-talets tidiga folkbibliotek var en demokratisk institution där makten, via 

olika folkrörelser, låg hos just folket (jmf Frenander 2012b, 31). Samtidigt har 

detta tidiga bibliotek ibland också betraktats som ett medel för makten att fostra 

folket. Bland annat genom att få folket att undvika undermålig och lågkvalitativ 

litteratur (Andersson 2009, 193). Sådana resonemang lyfter således tankar om en 

politisk agenda bakom utformandet av biblioteksverksamheten. 

Under 1900-talets första hälft började detta tidiga folkbibliotek även uppfattas 

som mer och mer splittrat, vilket ledde till ökat behov av samordning och enande. 

Ett sätt att ena biblioteksverksamheten gjordes genom åtgärder för att höja utbild-

ningsnivån bland bibliotekarier. En mer enad bibliotekariekår antogs således 

kunna ena även biblioteket. För att höja bibliotekets status började dessutom sta-

ten ta ett allt större och mer aktivt ansvar för biblioteksverksamheten (Frenander 

2012b, 41f). Under 50-talet betraktades bibliotekets primära uppdrag som ett de-

mokratiskt-, ett utbildnings- samt ett förströelseuppdrag. Genom att förse befolk-

ningen med kvalitativ litteratur såg dessutom staten en viktig roll i att biblioteket 

bidrog till att bilda nyttiga och dugliga medborgare (ibid). 

Även i det amerikanska bibliotekssamtalet poängterades under denna tid 

bibliotekets viktiga roll att bilda befolkningen. Bland annat Hutchins (1950, 186) 

beskrev biblioteket som en av de mest värdefulla samhällsinstitutionerna att 

främja vuxenutbildning i och med dess gratisprincip, öppenhet, samt kunskaps-

främjande miljö. Det amerikanska biblioteksväsendet, och viss mån även Storbri-

tanniens, fungerar fortsättningsvis som en stark inspirationskälla till utvecklingen 

av den uppsökande verksamhet som under 1950-talet blir en allt mer påtaglig del 

av det svenska folkbiblioteket (Hansson 2012, 40). 

1960 och 1970-tal: Kultur och möten 

Under 1960-talet sprids tanken att biblioteket inte bara ska ägna sig åt att för-

medla litteratur och böcker utan även annan kulturell verksamhet (Frenander 

2012b, 49). Tidigare hade det funnits särskilda kriterier för vilken slags kultur 

som ansågs ha god kvalitet (Kåring Wagman 2008, 15). Under 1970-talet föränd-

ras dock det kulturella samhällsklimatet på ett sätt som gav större utrymme för 

fritt tyckande och mer variation angående vad som uppfattades som kvalitativ och 

god kultur (ibid). I 1970-talets politiska debatt framhölls samtidigt bibliotekets 

kulturförmedlande roll som en viktig motkraft till kommersiella medier. 

Förutom ett förändrat kulturlandskap visar 60- och 70-talen även på hur nya 

begrepp börjar användas för att diskutera bibliotekets roll i samhället. Exempelvis 

betraktades biblioteket allt mer i termer av ett informationscentrum, mediecent-

rum och kulturcentrum (Frenander 2012b, 53). Under denna period förändras även 

den politiska styrningen av biblioteket. Från att, sedan 20-talet, ha haft ett utbild-
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ningspolitiskt styre hamnar 70-talets folkbibliotek under kulturpolitiken. Denna 

förändring kan även förklara hur bibliotekets roll att främja kultur blir en allt 

större del av verksamheten (Frenander 2012b, 58). Parallellt med att biblioteket 

får en mer kulturförmedlande roll framträder, under 70-talets massmediala biblio-

teksdebatt, föreställningen om att biblioteket borde förmedla ett bredare utbud av 

tjänster och medier än enbart böcker. Dessa föreställningar har beskrivits i termer 

av en allaktivitetsdiskurs (Hedemark 2011, 36f). Från både politiskt och massme-

dialt håll framträder så biblioteket som en plats för kulturella möten. 

Bibliotekets roll som mötesplats fanns dock långt innan den förknippades med 

70-talets kulturella mötesplatsroll. Bland annat hade biblioteket utgjort en viktig 

social mötesplats i och med att människor förlorade sin tidigare sociala trygghet 

på landsbygden under den stora urbaniseringsvåg som ägde rum under senare de-

len av 1800-talet i Sverige. Folkbibliotek kom här att bli städernas svar på offent-

liga mötesplatser (Hansson 2012, 35f). Bibliotekets roll att främja möten över 

sociala och kulturella gränser har sedan dess belysts inom både forskning och me-

dia. Även den uppsökande verksamheten utvecklades under 70-talet för att männi-

skor skulle nås av bibliotekets kultur, litteratur och bildning (Hansson 2012, 41).  

1980-tal: Informationsbegreppet träder in i debatten 

Samtidigt som ett mer kulturellt och allaktivitetsorienterat bibliotek förespråkades 

under fortsatt 1970 och 80-tal fanns fortfarande tanken på att bibliotekets roll i 

samhället handlade om att förmedla god och kvalitativ skönlitteratur. I den mass-

mediala debatten har föreställningen om bibliotekets litteraturförmedlande roll 

beskrivits som den bokliga diskursen (Hedemark 2011, 35). Även i den politiska 

debatten ansågs bibliotekets litteraturfrämjande roll som ett viktigt medel att fun-

gera som en kvalitativ motkraft till mer kommersiell kultur. Under 1980-talet do-

mineras bibliotekets verksamhet alltså av den tryckta boken trots att det går att 

utläsa ett önskemål om utökat kulturellt medieutbud (Frenander 2012b, 63f). 

 Under 1980-talet framträder även en bild av både bibliotek och bibliotekarier 

som informationsförmedlare. Bibliotekarien förväntades dessutom arbeta mer mot 

företag (Kåring Wagman, 2008, 16). Samtidigt börjar här bibliotekets roll att 

främja bildning framhållas allt mindre (Frenander 2012b, 62). Gratisprincip, ytt-

randefrihet samt demokrati framträder istället som viktiga biblioteksvärden i det 

politiska samtalet. Bibliotekets nya informationsförmedlande roll ansågs även ha 

en demokratisk funktion genom att bland annat motverka sociala klyftor i sam-

hället. Likaså uppfattades biblioteket kunna utjämna klassklyftor genom rollen att 

främja kultur och litteratur (Frenander 2012b, 64). 

När de postmodernistiska strömningarna ökar under 80-talet tappar den tradit-

ionella kvalitetstanken allt mer sin ställning inom biblioteken. Vid sidan om en 

förändrad kvalitetssyn följer dessutom ett ökat fokus på individen, samtidigt som 

politikerna fortsätter att framhålla ökad samverkan över biblioteksgränser. Dessa 
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samverkansinsatser baserades ofta på argumentet att de kunde utjämna kvalitets-

skillnader mellan olika bibliotek (Frenander 2012b, 66f). 

1990-tal: NPM och ett förändrat samhällsklimat 

När Sverige och världen träder in i 1990-talet sker en rad samhällsförändringar 

som får följder även för biblioteket. Vid sidan om en ökad globalisering, samt en 

framskridande teknik - och IT utveckling, ökar också de kapitalistiska strömning-

arna i världen (Frenander 2012b, 70). Vidare börjar begreppet New Public Mana-

gement (NPM) att etableras som politiskt styrmedel, vilket var ett begrepp som 

kopplades till hur offentliga förvaltningar skulle kunna öka effektiviteten genom 

att styras som marknadsföretag (Frenander 2012b, 71). NPM-rörelsens utbredning 

i samhället utgör en möjlig orsak till varför bibliotekets användare här börjar om-

talas som kunder. Trots att kund-begreppet lever vidare än idag har det ibland 

ansetts opassande med tanke på bibliotekets gratisprincip (jmf Hansson 2012, 47). 

Resonemanget att bibliotek skulle börja styras som privata företag medförde 

även att bibliotekstjänster skulle konkurrera med övriga samhällsorganisationer. 

Konkurrenstanken bidrog senare till omfördelningar av ekonomiska resurser inom 

den offentliga sektorn vilket resulterade i stora nedskärningar för biblioteket (Fre-

nander 2012b, 72). För att öka den ekonomiska omsättningen föreslogs en av-

giftsbeläggning av bibliotekslån vilket dock möttes av stort motstånd från biblio-

teket. För att behålla avgiftsfria lån, samt skydda bibliotekets fortsatta existens, 

började tanken om en bibliotekslag på allvar ta form. Med stöd från bland annat 

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest formulerades grunderna för Sveriges första 

bibliotekslag, vilken infördes 1996 (Frenander 2012b, 74f). Trots bibliotekslagens 

införande skedde, under de kommande åren, en rad nedläggningar av svenska 

folkbibliotek (Petersson m.fl. 2011, 4). 

Under 1990-talet förändrades även bibliotekarieutbildningen. Från att ha varit 

en mer praktiskt inriktad yrkesutbildning fick den år 1993 en mer teoretisk och 

akademisk karaktär (Kåring Wagman 2008, 12). Syftet med att akademisera ut-

bildningen har beskrivits som ett försök att höja bibliotekarieyrkets status, samt 

öka produktionen av biblioteksanknuten forskning (Moring och Hedman 2006, 97). 

2000-tal: Samverkan på agendan, igen 

I anslutning till de biblioteksnedläggningar som skedde kring sekelskiftet börjar 

en ny debatt ta form inom massmedia kallad ”rädda biblioteket”-debatten. Som 

argument för bibliotekets fortsatta existens framhölls i debatten här bibliotekets 

viktiga pedagogiska roll, rollen att främja lärande, samt rollen att lyfta utbild-

ningsnivån bland eftersatta grupper i samhället (Hedemark 2011, 38f). 

Ytterligare något som påverkar biblioteket under tidigt 2000-tal var den digi-

tala utvecklingen. Bland annat genom hur denna förändrade möjligheten att be-

vara informationsresurser vilket gjort att bibliotekets verksamhet allt mer kommit 
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att närma sig andra informationshanterande samhällsaktörer. 2000-talets politiska 

samtal har därför pekat på ett ökat samarbete mellan bibliotek och exempelvis 

arkiv (Frenander 2012b, 79). I och med den digitala utveckling som skett under 

2000-talet har det även uppstått en trend att öka samverkan mellan Arkiv, Biblio-

tek och Museum (ABM). Bland annat grundat på resonemanget om hur samtliga 

institutioner har en roll att, med sina samlingar, bidra till kunskap och lärande på 

ett sätt som anses främja demokratin (Hansson 2012, 62). 

2000-talet första decennium visar även på en ökad bibliotekssamverkan vilket 

gjort att Kungliga biblioteket (KB) utsätts till nationell samordnare över hela 

bibliotekssektorn (Petersson m.fl. 2011, 4). KB:s roll som samordnare för det kul-

turpolitiskt styrda folkbiblioteket utgör dessutom ett exempel på samverkan över 

utbildningspolitiska och kulturpolitiska gränser. Vidare har det kommit önskemål 

på ökad samverkan i form av en nationell biblioteksstrategi, vilken anses kunna 

motverka biblioteksnedläggningar, samt säkra en gemensam färdriktning för 

biblioteket (Svensk biblioteksförening 2016, 6, 9). Strävan efter ökad samverkan 

och samordning kan generellt sett sägas ha präglat en större del av det senaste 

seklets svenska folkbiblioteksutveckling (Frenander 2012b, 80f). 

Delsammanfattning 

Sammanfattningsvis kan nämnas hur svensk folkbiblioteksutveckling från 1900-

tal till tidigt 2000-tal i mycket grova drag har gått mot en ökad samverkan och 

samordning av bibliotekssektorn, samtidigt som bibliotekets roll i samhället tycks 

ha fått en mer mångfacetterad karaktär. Från att ha haft den primära rollen att 

främja demokratin samt förmedla litteratur (jmf Frenander 2012b, 82f) har allt fler 

roller tillkommit. Exempelvis visar den historiska genomgången på hur biblio-

tekets roll har handlat om sådant som att arbeta med informationsförmedling, upp-

sökande verksamhet, samt främjande av kultur och samhällets utveckling. Vidare 

tycks litteraturförmedling ha varit ett återkommande inslag i debatten. De olika 

roller biblioteket haft genom åren visar på den komplexitet och den mångfald av 

roller och värden som speglar dess identitet. 

Vidare har olika insatser gjorts för att förändra, professionalisera samt kompe-

tensutveckla bibliotekarien, vilket visar på hur också bilden av bibliotekarierollen 

utgör en del av den utveckling som skett inom biblioteket. Utöver förändringar av 

verksamhet och bibliotekarieprofession, har dessutom övergripande samhällsför-

ändringar, så som teknikutvecklingen, Internet samt globalisering bidragit till ut-

vecklingen av biblioteket (Frenander 2012b, 84f). Som vi sett av denna historiska 

genomgång har biblioteket haft en rad varierande och återkommande roller i sam-

hället. Litteraturgenomgångens nästa avsnitt syftar till att plocka ut några av dessa 

roller och belysa dem ytterligare. 
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Tidigare forskning om biblioteket och bibliotekariens roll 

Nedan följer litteraturgenomgångens andra del. I denna del presenteras resone-

mang från tidigare forskning om hur vi kan se på bibliotekets roller i samhället 

samt på vilka sätt dessa roller beskrivs som värdefulla. Tanken är att detta ska 

hjälpa oss förstå bibliotekets identitet. Bland annat behandlas bibliotekets roll att 

främja demokrati, vara en mötesplats, anpassning till teknikutvecklingen, samt 

läsfrämjande arbete inom biblioteket. Ett separat avsnitt har ägnats åt att belysa 

hur forskningen beskriver bibliotekariens roll. Dessutom fokuserar två kortare 

avsnitt på användarens roll kopplat till biblioteket, samt olika tankar om samver-

kan. 

Bibliotekets roll: svårt att definiera, svårt att värdera? 

I den historiska genomgången av det svenska folkbibliotekets framväxt såg vi hur 

synen på bibliotekets primära roller varierat i takt med politiska förändringar och 

samhällsutvecklingar. Genomgången gav exempel på hur begrepp som demokrati, 

mötesplats, information, läsfrämjande och kultur på olika sätt utgjort ledord för 

biblioteket. Att bibliotekets roll förändras över tid kanske inte är helt oväntat. 

Samtidigt visar forskningen att det även vid en och samma tidpunkt kan vara svårt 

att peka på en specifik kärnfunktion med biblioteket. 

Bland annat Waller (2008, 378) framhåller forskningens svårigheter att ta 

fram konkreta exempel på vad syftet med biblioteket egentligen är. På grund av de 

olika roller biblioteket förväntas uppfylla i dagens samhälle präglas det även av 

brist på tydlig identitet (Hedemark 2011, 35). Nordfeldt Yafi och Törnqvist (2005, 

75f) menar samtidigt att synen på bibliotekets identitet ständigt behöver ställas 

mot det demokratiska uppdraget samt värderas utifrån olika förändringar i sam-

hället. Vidare framhåller Tibblin (2011, 52) att det folkbildande uppdraget, vid 

sidan om det litteratur - och kulturförmedlande, tycks kunna betraktas som biblio-

tekets kärnfunktioner i samhället. Dessa utmanas ibland av ytterligare en roll, 

nämligen en informationsförmedlande (Tibblin 2011, 31, 55). Även om biblio-

tekets identitet kan upplevas spretig tycks biblioteket ändå uppfattas som värde-

fullt, där undersökningar visar att befolkningen generellt sett är mycket nöjda med 

samt känner högt förtroende för biblioteket (Höglund 2013, 345). 

Genom att peka på de centrala värden som förknippas med biblioteket kan vi 

möjligen spåra bilden av dess viktigaste roller. En sätt att göra detta värderande är 

genom ekonomiska principer, vilket gjorts av bland annat Aabø (2005). Aabø har 

studerat den norska befolkningens skattning av bibliotekets service och funktion 

utifrån ett potentiellt och hypotetiskt marknadsekonomiskt värde (490ff). Studien 

visade att urvalsgruppen skattade bibliotekets värde till fyra gånger den summa 

som biblioteket faktiskt kostar för staten och skattebetalarna (Aabø 2005, 493). 

Även Chivers och Thebridge (2000, 456) har försökt värdera bibliotekets värde i 
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ekonomiska termer genom en så kallad best value-princip. En genomgående tanke 

enligt best value-principen utgörs av ett marknadsekonomiskt konkurrenstänk där 

bibliotekets konkurrensförmåga mäts i förmågan att möta användarens behov 

(Chivers och Thebridge 2000, 460ff). En förlängning av best value-principen är 

att biblioteket ska kunna tävla med andra samhällsaktörer för att ständigt förbättra 

den egna effektiviteten. Om biblioteket inte kan erbjuda samhället de tjänster som 

ålagts dem enligt en best value-princip, menar författarna att dessa borde övertas 

av andra samhällsaktörer, oavsett om de är offentligt eller privat finansierade 

(Chivers och Thebridge 2000, 458f). 

De finns dock de som ifrågasatt om och hur det överhuvudtaget går att mäta 

bibliotekets värde och i så fall hur detta skulle ske. Bland annat McMenemy 

(2007, 274f) som också kritiserar de försök som gjorts att mäta bibliotekets värde 

med ekonomiska principer. Vidare framhåller McMenemy (2007, 273) att utlå-

ningsstatistik ofta ges oproportionerligt stor roll i sammanhang då bibliotekets 

värde kommer på tal. Istället anser han att bibliotekets värde borde studieras uti-

från mer av ett helhetsperspektiv. Enligt McMenemy utgör, fortsättningsvis 

bibliotekets roll att erbjuda alla människor tillgång till kunskap och information 

en värdefull del av biblioteket. Fenomenet att lägga ner bibliotek som inte uppvi-

sar en ekonomisk konkurrenskraft menar han därför kan ha en förödande effekt på 

människors allmänbildning samt samhällets demokrati. Så länge vi inte lever i en 

värld där alla har samma tillgång till kunskap menar McMenemy att biblioteket 

kommer ha en värdefull roll (2007, 276). Forskningen visar således hur biblio-

tekets värde går att studera ur olika perspektiv och kopplas till olika roller, såsom 

demokrati, information, litteratur och användarens behov. I nästa avsnitt behand-

las den demokratifrämjande rollen, vid sidan om bibliotekets roll som mötesplats. 

Biblioteket som en demokratifrämjande mötesplats 

Som vi sett i den historiska genomgången framhålls ofta bibliotekets demokra-

tiska funktion som en ytterst central del av verksamheten. I sin masteruppsats har 

Rivas (2015) studerat bibliotekariers uppfattningar om medborgardialogen som ett 

sätt att ytterligare öka bibliotekets demokratiska roll genom att främja fri åsikts-

bildning. Enligt Rivas (2015, 82f) visade det sig samtidigt hur flera av studiens 

bibliotekarier inte helt och fullt ställde sig bakom idén att låta biblioteksrummet 

utgöra en plats för medborgardialog med allmänheten. Istället betonade bibliote-

karierna värdet av att möta den enskilda användarens behov genom att ge god 

service för att på så sätt främja demokrati (Rivas 2015, 83). En orsak till det bris-

tande engagemanget att utforma biblioteksrummet till en plats för medborgardia-

loger, menar Rivas (2015, 85), kan ha berott på bristande intern samstämmighet 

angående bibliotekets syfte samt en rädsla för att medborgardialogen skulle med-

föra minskad kontroll över verksamheten. 
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Kopplat till demokratiuppdraget, samt rollen att tillhandahålla en plats för öp-

pen dialog i samhället framhålls ibland bibliotekets roll som mötesplats. I en 

forskningssammanställning av Debono (2002, 91f) tillmäts exempelvis biblioteket 

ett starkt värde i och med hur det utgör en social mötesplats som kan främja ut-

bildning, minska social isolering samt bidra till en plats för rekreation i samhället. 

Även Nordfeldt Yafi och Törnqvist (2005, 75) har i sin masteruppsats studerat hur 

bibliotekets roll som mötesplats och samhällets vardagsrum ofta kopplas samman 

med rollen att främja demokrati. Att beskriva biblioteket i termer av samhällets 

vardagsrum pekar bland annat på bibliotekets roll att knyta samman inre-privata 

och yttre-offentliga platser i samhället (jmf Hansson 2012, 35). Samtidigt går det 

att ifrågasätta vilka typer av möten ett sådant vardagsrum egentligen syftar till att 

främja i dagens samhälle. Exempelvis ställer sig Jones (2012, 101) kritisk till var-

dagsrumsbegreppets privata konnotationer och menar att det för med sig en bild 

av biblioteksrummet som en plats för privata, homogena möten. 

Vidare har bibliotekets roll som mötesplats uppmärksammats av Audunson 

m.fl. (2011). I sin studie visar de hur kvinnliga immigranter upplever biblioteks-

rummet som en trygg plats att närma sig det norska samhället på genom hur det 

erbjuder socialt deltagande på olika nivåer. Studien visar då hur biblioteksrummet 

möjliggör för kvinnorna att succesivt gå från ett mer perifert deltagande till att bli 

alltmer aktiva deltagare av den norska kulturen (Audunson m.fl. 2011, 227). 

Även Aabø m.fl. (2012, 17) har studerat biblioteketrummets roll som mötes-

plats. I sin studie har de tittat på människors användning av biblioteksrummet i 

termer av hög- och lågintensiva mötesplatser. Det visade sig att bibliotekets roll 

som mötesplats var olika viktig beroende på användarnas socioekonomiska bak-

grund. Låginkomsttagare samt personer med låg utbildningsnivå använde exem-

pelvis i högre utsträckning biblioteket som mötesplats än personer med hög ut-

bildning och inkomst, resultat som kan kontrasteras mot hur bibliotekets tjänster 

traditionellt används mer av just högutbildade användare (Aabø m.fl. 2012, 23ff). 

Värdet av biblioteket som mötesplats var dock störst bland biblioteksanvändare 

med icke-norsk språklig eller kulturell bakgrund (Aabø m.fl. 2012, 21ff). 

Begreppen hög- och lågintensiva mötesplatser har använts av flera forskare 

och beskriver hur möten kan erbjuda utbyten av olika värden (jmf Audunson 

2005, 436). De högintensiva mötesplatserna kännetecknas av att människor med 

gemensamma värden kan mötas och där meningsutbytet kan ha stort värde för den 

enskilda individens utveckling. Enligt Audunson (ibid) finns dock en risk med om 

biblioteket enbart tillhandahåller en plats för högintensiva möten då det kan leda 

till en fragmentering av olika samhällsgrupper och i förlängningen skapa ett större 

avstånd mellan människor i samhället. Därför behöver biblioteket också vara en 

lågintensiv mötesplats. 

Den lågintensiva mötesplatsen gör att människor med olika bakgrund och 

värderingar synliggörs för varandra i det offentliga rummet. Genom att biblioteket 
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kan erbjuda lågintensiva mötesplatser menar Audunson att biblioteket kan främja 

gränsöverskridande möten samt kontaktskapande mellan olika kulturer. I längden 

anses detta även kunna främja ett demokratiskt samhälle (ibid). 

Någon som tittat på biblioteksrummets roll som mötesplats utifrån ett fram-

tidsperspektiv är Kempe (2014, 23f) som bland annat menar att framtiden kommer 

visa på ett ökat behov av bibliotekets roll som offentlig mötesplats och kommersi-

ell fristad där alla är välkomna oavsett ekonomiska förutsättningar. Vidare reser 

Kempe (2014, 24) frågan om vad som kommer hända med detta biblioteksrum om 

e-boksutvecklingen gör att det inte längre behövs som ren bokhall. Om behovet av 

rummet som en plats för bokförvaring minskar ifrågasätts om det räcker med att 

biblioteket bara är en plats för människor vistas på, eller om det behövs ett mer 

uttalat syfte med vilka aktiviteter och tjänster biblioteket ska tillhandahålla. Beho-

vet av att tydliggöra vad användarna egentligen förväntas göra i biblioteksrummet 

kan dessutom kopplas till behovet att tydliggöra hur bibliotekarier, politiker och 

allmänheten ser på syftet med biblioteksverksamheten (ibid). 

Vad gäller frågan om vilken roll biblioteksrummet egentligen förväntas ha i 

samhället tycks här finnas en osäkerhet även hos bibliotekarier. Framför allt vid 

tillfällen då olika användargrupper inkräktar på varandras revir och trygghet i 

biblioteket där bibliotekarierna visar en osäkerhet i frågan om sin egen makt att 

sätta gränser för användarnas tillträde till rummet (Jmf Tegréus 2016, 106f). Den 

osäkerhet om biblioteksrummets ändamål vilken både forskning och bibliotekarier 

uppvisar pekar möjligen på behovet av att precisera syftet med också de rumsliga 

delarna av biblioteksverksamheten. Vidare kan nämnas hur digitaliseringsutveckl-

ingen och en minskad yta för ren bokförvaring gjort att biblioteket kunnat utforma 

större delar av sina lokaler till studieplatser för användarna (jmf Haapanen m.fl. 

2015, 685). Haapanen m.fl. (2015) belyser dock hur sådana förändringar framför 

allt påverkat universitetsbibliotekens biblioteksutrymmen. I förlängningen går det 

dock att tänka sig att allt mer digitala resurser även kan påverka utformningen av 

rummet i folkbiblioteket. 

Trots att biblioteksrummets roll ibland framstår som oklar och diffus tycks 

viljan att få människor att komma till rummet utgöra en viktig prioritering från 

biblioteket. Exempelvis visar Käck (2016, 2) hur dagens uppsökande verksamhet, 

i form av så kallade pop up-bibliotek, förutom att nå människor utanför biblio-

teket, också syftar till att marknadsföra bibliotekets tjänster och i längden locka 

fler mäniskor att besöka det fysiska biblioteksrummet (Käck 2016, 2). 

Teknikutvecklingen har samtidigt gjort att användare inte behöver besöka det 

fysiska biblioteket, för att registreras i bibliotekets digitala besöksstatistik. Just 

teknikutvecklingen och digitaliseringens inverkan på bibliotekets roll att främja 

demokrati, och hela verksamheten i stort, behandlas mer härnäst. 
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Bibliotekets roll kopplat till teknikutvecklingen 

Teknik- och digitaliseringsutvecklingens inverkan på samhället har, enligt Yilmaz 

och Cevher (2015, 343), bland annat bidragit till att bibliotek och bibliotekarier 

ges en ökad roll att minska den digitala klyftan i samhället. I längden anses denna 

roll kopplas till bibliotekets roll att främja demokratin (Yilmaz och Cevher 2015, 

348). Även i Gustavssons masteruppsats (2001, 86) poängteras behovet av hur 

bibliotekets informationsförmedlande roll kan bidra till att minska kunskapsklyf-

tor och motverka segregation i samhället. Enligt författaren handlar detta arbeta 

även om att motverka vad bibliotekarierna upplever som en sjunkande nivå av 

språkliga och litterära kunskaper bland befolkningen (ibid). 

Bibliotekets roll att erbjuda fri tillgång till både digital och tryckt information 

framhålls ibland också som ett argument för bibliotekets fortsatta legitimitet (jmf 

Svensk biblioteksförening 2016, 6). Värdet av denna informationstillhandahål-

lande roll tycks dessutom vara något som förenar många bibliotekarier i synen på 

bibliotekets värde i samhället (Kåring Wagman 2008, 9). Även i IFLA:s (2012, 1) 

etiska riktlinjer beskrivs bibliotekets roll att erbjuda fri tillgång till information för 

alla som en viktig del av biblioteksverksamheten, vilken anses kunna bidra till att 

berika människor personlighetsmässigt och utbildningsmässigt, såväl som att bi-

dra till att stärka demokratin.  

Vad gäller teknikutvecklingen så har denna även förändrat stora delar av bib-

liotekariernas arbetsuppgifter och biblioteksmiljö. Ett konkret exempel är digitali-

seringen av kortkatalogen vilken medfört stora förändringar, och på många sätt 

förbättringar, inom biblioteksverksamheten (jmf Lundberg Vesterlund 2015, 56f). 

Samtidigt ställer tekniken nya krav på bibliotekariens kunskaper och kompetenser. 

Bland de nya kunskaper som digitaliseringen kräver hos bibliotekarien räknar 

Aqili och Moghaddam (2008, 233) bland annat kunskaper i tekniska och digitala 

verktyg för informationshantering, kunskaper i att värdera en mängd olika in-

formationskällor, samt en ökad kunskap i informationsteknologi. Att framtidens 

bibliotekarier förväntas behöva öka sina kunskaper i IT och informationssökning 

har även poängterats av Kajberg (1997, 14). Trots att teknikkunskaper idag krävs i 

en allt större del av bibliotekariens dagliga arbete framhåller bibliotekarierna 

själva ofta förmågan att vara källkritisk som den viktigaste informationsanknutna 

bibliotekariekompetensen (jmf Lundberg Vesterlund 2015, 66f). 

En annan teknisk utveckling som förändrat biblioteksarbetet är införandet av 

så kallade självutlåningsautomater. Samtidigt som automaterna ger bibliotekarier-

na mer tid till annat arbete finns en rädsla att de bidrar till minskad kontakt med 

besökare och låntagare (Lundberg Vesterlund 2015, 60). Införandet av självutlå-

ningsautomater har dessutom gjort att bibliotekarien fått en mer handledande och 

pedagogisk roll (jmf Lundberg Vesterlund 2015, 56, 63). Trots att bibliotekarieyr-

ket kräver pedagogisk kompetens så menar Lundberg Vesterlund (2015, 62) att 

pedagogik sällan framhålls som ett kunskapsområde i sig, utan att det snarare 
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kopplas samman med behovet av social kompetens, teknikkunskaper, samt teknik-

intresse. Ytterligare en aspekt av hur tekniken förändrat bibliotekariens yrkesroll 

är hur allt mer tid går åt till att hjälpa användaren med mer tekniska ärenden, 

såsom kopieringshjälp, visa hur man bokar en dator, samt att ge enklare datorsup-

port till användaren (Lundberg Vesterlund 2015, 57, 62). Tekniken och Internet 

anses även ha bidragit till att referenssamtal rör mer allmänna samhällsorienterade 

frågor än litteratur, en utveckling bibliotekarierna i Lundberg Vesterlunds (2015, 

57ff) studie dessutom anser har bidragit till att bibliotekarien inte längre betraktas 

som expert i biblioteket. 

Vad gäller teknikutvecklingens och Internets inverkan på bibliotekariernas re-

ferensarbete menar bibliotekarierna i Yilmaz och Cevhers (2015, 338) studie dess-

sutom att det traditionella referens- och servicearbetet vid informationsdisken så 

småningom kommer ersättas av en digital referensservice. Vidare menar Gosling 

(2000, 45) att den ökande mängden information som finns att tillgå via Internet 

och digitala medier kommer ge referensfrågorna en mer sofistikerad karaktär samt 

att den informationsspecifika kompetens som biblioteket och bibliotekarierna har 

att erbjuda kommer få en ännu viktigare roll. 

Som vi redan snuddat vid utgör även Internets utveckling en stor förändring 

för biblioteken. Internet har även förändrat hur människor söker och hanterar in-

formation. Hela 93 procent av den svenska befolkningen uppskattas ha tillgång till 

Internet hemma och för åldersspannet 12 – 65 år används det av hela 96 – 100 

procent (Davidsson och Findahl 2016, 9f). Trots att tillgång och användning av 

internet tycks sjunka med stigande ålder framträder en succesiv ökning i svenska 

76-åringars internetanvändning (ibid). I och med den enkelhet som präglar mer 

kommersiella sökmotorer, så som Google, har det även blivit lättare för gemene 

man att söka information. I hopp om att nå fler användare tenderar en del digitala 

bibliotek att försöka efterlikna de mer kommersiella söktjänsternas enkla och 

renodlade sökverktyg. Istället för att försöka likna dessa kommersiella sökverktyg 

menar dock Bawden och Vilar (2006, 352) att digitala bibliotek bör sträva efter att 

bygga upp en plattform som visar bibliotekets unika utbud, samlingar och tjänster.  

Vad gäller bibliotekets digitala resurser gör dessa även att en stor del av 

bibliotekets besöksstatistik registreras digitalt. Om de digitala biblioteksbesöken 

bidrar till att användaren slutar gå till det fysiska biblioteket uppfattar dock vissa 

bibliotekarier att det försvårar arbetet med att hjälpa användaren navigera i den 

digitala tekniken. Således finns en risk att digitaliseringsåtgärder uppfattas pro-

blematisera bibliotekariens roll att sprida kunskap om digitala informationsresur-

ser. Detta i och med hur digitala användare på ett sätt osynliggörs och döljs för 

bibliotekarien i det fysiska biblioteket (jmf Debowski 2000, 176f). 
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Tekniken som hot eller möjlighet? 

Samtidigt som teknikutvecklingen på många sätt utvecklat bibliotekets verksam-

het har den också gjort att bibliotekets roll och bibliotekariernas arbetssätt ibland 

ifrågasätts. Bland annat visar Michniks (2014, 433) studie hur en grupp svenska 

biblioteksföreträdare uppfattar tekniken som ett möjligt hot mot bibliotekets fram-

tida legitimitet. Framför allt i och med hur den bidragit till en förändrad syn på 

information i samhället, vilket fortsättningsvis anses ha skapat en mer komplex 

bild av biblioteket. Andra samhällsförändringar, såsom en ökad globalisering  

vilket likaså kan förändra biblioteket  uppfattades dock inte som något större hot 

mot bibliotekets legitimitet. Detta menar Michnik kan bero på den ökade immi-

gration som globaliseringen också medfört vilket gjort biblioteket mer relevant i 

och med att immigranterna utgör en prioriterad användargrupp (ibid). 

Även Gustavsson (2001, 88) har belyst hur tekniken ibland ses som ett hot i 

och med att den väcker en oro för att bibliotek inte ska hänga med det informat-

ionsteknologiska ”tåget” i samhället. Att hänga med tekniktåget upplevs av biblio-

teksföreträdare framför allt som viktigt för att bibehålla rollen att främja bildning, 

delaktighet och demokrati. De resurser som krävs för att hålla teknikens tempo 

tenderar dock ibland att konkurrera med resurser för den läsfrämjande verksam-

heten (Gustavson 2001, 86). 

Fenomenet att framhålla en konkurrens mellan informationsteknologi och lit-

teraturförmedling återkommer inom biblioteksforskningen. Bland annat Harrison 

(1996, 21) menar att det råder en dikotomi mellan mer litterärt fokuserade biblio-

tekarier och mer teknologiskt fokuserade. Hedemarks (2011, 36f) beskrivning av 

den massmediala biblioteksdebatten på 1970 och 80-talen, rörande en boklig och 

en informationsförmedlande diskurs, utgör likaså ett exempel på hur en litteratur-

förmedlande roll ställts emot en informationsförmedlande. 

I takt med teknikutvecklingen har även en mer tekniskt orienterad biblioteka-

rieidentitet ställts mot en mer humanistiskt orienterad där tekniska delar av yrket 

ibland använts som ett sätt att höja statusen bland bibliotekarier (Kåring Wagman 

2008, 18). Både inom forskningen och inom biblioteket verkar det således som att 

teknik och information stundvis målas upp som en motpol till humaniora och litte-

ratur. Samtidigt står uttryckligen i den svenska översättningen av UNESCO:s 

(2006, 7) folkbiblioteksmanifest att biblioteksuppdraget är både läsfrämjande och 

informationsförmedlande. Likaså den svenska bibliotekslagen (SFS 2013:801) 

innehåller delar som framhåller både litteratur och information, även om littera-

turförmedlingen är mer uttalad i paragrafen rörande folkbiblioteket (jmf § 7). 

Även Hand (2005, 371) har påpekat att tekniken och digitaliseringen kan ut-

göra ett hot mot biblioteket i och med att det bidragit till minskat behov av biblio-

tekets informationsresurser. Samtidigt menar Hand (2005, 372) hur digitalisering-

en också ger biblioteket fler möjligheter att tillgängliggöra information till använ-

darna, samt att digitala biblioteksresurser kan bidra till att öka människors infly-
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tande i samhället. Hand menar därför att teknikutvecklingen också kan uppfattas 

som något som bidrar till att öka snarare än hota bibliotekets legitimitet (ibid). 

Istället för att uppfattas som ett hot tycks bibliotekets förmåga att anpassa sig till 

den nya tekniken därför också kunna ses som ett sätt för biblioteket att bibehålla 

en värdefull samhällsroll. Waller (2008, 377f) poängterar dock hur bibliotekets 

anpassning till teknikutvecklingen inte bör bli ett självändamål i sig som används 

för att legitimera bibliotekets ställning eller fräscha upp bibliotekets image.  

Teknikutvecklingen, och bibliotekets förmåga att anpassa sig till denna, tycks 

således också kunna bli en fråga om hur väl biblioteket kan behålla sin relevans 

och sitt värde i samhället. Vissa forskare framhåller då en något mörkare bild av 

bibliotekets framtida relevans, medan andra har en något ljusare inställning till 

bibliotekets framtid. I Mullins och Linehans (2006, 105, 114) studie uttrycker 

exempelvis en grupp seniora bibliotekarier bilden av framtidens bibliotek i optim-

istiska termer. Bibliotekariernas framtidsoptimism grundar sig på en uppfattning 

om bibliotekets möjligheter att förbättra människors villkor, samt skapa föränd-

ringar och förbättringar i samhället. Känslan av att kunna skapa en förändring till 

det bättre var den främsta orsaken till den entusiasm de beskrev inför den egna 

yrkesrollen (Mullins och Linehan 2006, 114). Bibliotekets möjlighet att skapa ett 

bättre samhälle genom att bidra till människors utveckling och lärande är något 

som presenteras mer härnäst. 

Biblioteket kopplat till skolan och det livslånga lärandet i samhället 

Redan i en artikel från tidigt trettiotal av McColvin (1932, 236) framhålls hur 

biblioteket ansågs ha mycket att vinna på att samarbeta med skolan i och med hur 

detta bidrog till att eleverna lärde sig arbeta med böcker för att hitta kunskap och 

information. Översatt till dagens bibliotek skulle en sådan syn på värdet av att 

samarbeta med skolan kunna vara hur bibliotekarier idag framhåller vikten av att 

elever lär sig vara källkritiska mot information i digitala medier. Källkritiken kan 

exempelvis handla om elevens behov av att vara medveten om de begränsningar 

som finns när de söker information på internet (jmf Limberg och Folkesson 2006, 

111, 113). Det sätt som internet och digitaliseringen påverkat hur människor når 

kunskap i dagens samhälle har dessutom gjort att skolan blivit mer individanpas-

sad och allt med lik ett bibliotek. Om skolan antar formen av ett bibliotek går det 

dock att fråga sig vilken roll biblioteket får i ett sådant framtida samhälle (Kempe 

2014, 21). Skolan och utbildningsväsendets närmande till biblioteket har även 

poängterats av Hansson (2012, 27), som samtidigt menar att biblioteket, trots detta 

närmnande, kommer upprätthålla sin traditionella kulturförmedlande och folk-

bildande roll. Samhällets utveckling mot att användarna själva skapar allt mer av 

sin egen kunskap gör även att biblioteket får en viktig roll i att samla denna kun-

skap och det lärande som sker. Bland annat menar Chowdhury m.fl. (2006, 456f) 
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att framtidens bibliotek kan komma att bli en plattform för förmedling av lokal 

kunskap som kan nå fler användare både inom och utanför lokalsamhället. 

Biblioteket har också en kunskapshöjande roll i samhället som sträcker sig ut-

anför det traditionella utbildningsväsendet där termen livslångt lärande ibland 

används för att beskriva hur biblioteket främjar ett lärande hos en vuxen befolk-

ning. I en rapport producerad i IFLA:s regi beskrivs det livslånga lärandet som ett 

mer holistiskt lärande som kan ske i olika miljöer och som syftar till att förbättra 

kunskap, kompetenser och färdigheter samt individens självständighet i att hitta 

information (Häggström 2004, 2f). Om biblioteken ska inta rollen att främja ett 

livslångt lärande förväntas bibliotekarierna dock behöva ändra sitt arbetssätt samt 

anpassa sig till nya krav från omgivningen (ibid). 

På senare år har dock folkbiblioteken arbetat för att öka sitt samarbete med 

det högre utbildningsväsende, vilket gjort att gruppen vuxenstuderande idag utgör 

en både välkommen och vanligt förekommande användargrupp på biblioteket 

(Gärdén 2011, 58). Samtidigt tycks det ibland finnas viss oenighet angående frå-

gan om vad bibliotekens roll att främja ett livslångt lärande egentligen innebär. I 

en rapport om vuxnas lärande på folkbibliotek framhåller exempelvis Gärdén 

(2011, 58) att det råder en motsättning i bibliotekariers och användares förvänt-

ningar på hur vuxnas lärande ska främjas inom biblioteket gällande sådant som 

kunskapsinnehåll, ambitionsnivå, samt bemötande.  

Trots motsättningar i förväntningar utgör folkbiblioteket en viktig del av da-

gens kunskapssamhälle. Bland annat i och med de närmanden som folkbiblioteket 

gjort till högskolebiblioteken, vilket bidragit till att fler människor kan bo kvar i 

de mindre orter som saknar universitet och högskolor med hjälp av folkbiblio-

tekets resurser (Ekman och Sjöberg 2005, 61f). på grund av KB:s nya roll som 

samordnare av biblioteken förväntas folkbibliotekets närmande till det högre ut-

bildningsväsendet också få en ökad betydelse i framtiden (Gärdén 2011, 59). Det 

är dock inte bara det formella utbildningsväsendet som kopplas till bibliotekets 

roll att främja lärande i samhället. Människors informella lärande, bland annat 

genom förmågan att ta till sig text och information, utgör likaså ett viktigt lärande 

där bibliotekets litteraturförmedlande roll antas ha stor betydelse. Härnäst present-

eras därför bibliotekets roll att främja läsning och litteratur. 

Läsning och litteratur i biblioteket 

Att läs- och litteraturfrämjande många gånger förknippas med folkbibliotek är 

förmodligen inget nytt. Även i bibliotekslagen (SFS 2013:801, § 7) står att biblio-

teket ska arbeta med att främja läsning och tillgång till litteratur. I stora delar av 

den forskning som beskriver bibliotekets läs- och litteraturfrämjande roll beskrivs 

hur denna bidrar till att främja människors språkutveckling samt möjlighet att ta 

del av samhällsinformation där barn och unga med annat modersmål än svenska 

ibland behandlas som en särskilt viktig målgrupp (jmf Schön 2007, 64f). 
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Ibland framhålls även betydelsen av att biblioteket tillhandahåller ett utbud av 

kvalitetslitteratur (jmf Litteraturutredning 2012, 30). Det går dock att fråga sig 

vilken litteratur som i detta sammanhang anses ha kvalitet. I litteraturutredningen 

(2012, 32) beskrivs kvalitetslitteratur som kvalificerade texter av mer komplicerad 

karaktär, samt litteraturkategorier som inte nödvändigtvis är högt representerade 

på den kommersiella marknaden. Fenomenet att beskriva bibliotekets roll att 

främja kvalitetslitteratur som en motkraft till mer kommersiell litteratur framhölls 

i den politiska biblioteksdebatten redan under 1950-1980-talet (jmf Frenander 

2012b, 42, 64). Ett återkommande tema tycks således vara att bibliotekets läs- och 

litteraturfrämjande roll handlar om att erbjuda användaren ett kvalitativt litteratur-

utbud, där kvaliteten också kopplas till en bredd och variation som inte nödvän-

digtvis begränsas av den mest kommersiella litteraturen. 

Bibliotekets läsfrämjande arbete behöver dock inte enbart kopplas till läsning 

av den skönlitterära boken. Bland annat uppmärksammar Poulter (2007, 114f) 

facklitteraturens betydelse i bibliotekets läsfrämjande verksamhet. Det facklitte-

rära läsandet kan kopplas till utvecklandet av ett kritiskt tänkande om samhället 

och omvärlden, vilket enligt Poulter framhölls som viktigt redan under mitten av 

1900-talet. Förmågan att tillämpa ett mer kritiskt tänkande i sin läsning kan enligt 

Poulter utgöra ett stort behov även idag, sett till förmågan att kunna sålla, granska 

och värdera en växande mängd digital information (ibid). Vid tillfällen då läs-

främjande betraktas som ett sätt att främja det kritiska tänkandet och värderandet 

av information omtalas det ibland som en typ av litteracitet (Sundin 2008, 7). 

Trots att bibliotekets litteraturförmedlande roll anses viktig menar 

McMenemy (2007, 275) att biblioteket inte bör jämställas med bokhandelns prin-

ciper om att sälja, eller i bibliotekets fall låna ut, så mycket böcker som möjligt 

oavsett böckernas inflytande på användaren. Istället menar McMenemy (ibid) att 

de böcker som faktiskt lånas ut också ska kunna influera användarens tänkande 

och agerande på ett sätt som kan ha ett värde för både individ och samhälle. 

Även Harrison (1996, 24) drar en jämförelse mellan bibliotekets litteraturför-

medlande roll och bokhandelns roll att förmedla böcker vilket hos Harrison dock 

handlar om att peka på de bristande litteraturkunskaper som biblioteket uppvisar 

jämfört med denna bokhandel. Harrison poängterar därför att bibliotekarieutbild-

ningen behöver fokuserar mer på att höja bibliotekariernas litterära kompetenser. 

Förutom av litteraturkompetensen hos bibliotekarien påverkas även den läs- 

och litteraturfrämjande verksamheten av olika trender inom biblioteket. Exempel-

vis menar Grön och Balling (2012, 58) hur sättet att arbeta läsfrämjande gått från 

ett auktoritärt, hierarkiskt och vertikalt bemötande av användaren till ett mer per-

sonligt och horisontellt bemötande. Det nya sättet att arbeta läsfrämjande innebär 

dessutom att användarens personliga läsupplevelse och läsbehov sätt i fokus. För 

att kunna arbeta enligt en mer horisontell princip krävs ökade sociala, kommuni-

kativa, samt litteraturanknutna kunskaper hos bibliotekarien. Samtidigt förväntas 
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personlig smak och personliga läsupplevelser få ta en allt större plats i den mer 

horisontella läsfrämjande verksamheten (Grön och Balling 2012, 57ff). Den bety-

delse personlig smak tilldelas läsfrämjandet gör dock att författarna ifrågasätter 

vad detta gör med bilden av bibliotekariens mer professionella kompetenser (jmf 

Grön och Balling 2012, 59). Vidare ifrågasätter författarna motsägelsefullheten i 

en ökande trend av centrala litteraturinköp i kombination med en efterfrågan på 

ökad litteraturkunskap hos bibliotekarien (ibid). 

Trots de varierande uppfattningarna som finns om vilka kompetenser biblio-

tekarierna behöver för att kunna arbeta läsfrämjande tycks det ändå finnas en 

enighet i att läs- och litteraturfrämjande är en betydelsefull del av bibliotekets roll 

i samhället. Innan vi lämnar biblioteket för att mer specifikt belysa forskning om 

bibliotekarierollen kan det vara värt att säga några ord om en artefakt som ofta 

förknippas med just läsning, bibliotek och även bibliotekarier, nämligen boken. 

Bokens ställning i biblioteket 

En orsak till att bibliotekarier ofta förknippas så starkt med böcker kan förklaras 

med att de tenderar att kopplas till själva bokhallen i den fysiska biblioteksbygg-

naden och biblioteksrummet (Andersson och Strandberg 2007, 65). I Nationalen-

cyklopedin definieras dessutom en bibliotekarie som en tjänsteman i ett bibliotek 

(NE 2016). Samtidigt poängterades redan av McColvin (1939, 234) att biblio-

tekets roll i samhället utgjordes av något mer än en plats för böcker. I och med de 

starka associationer som tycks finnas mellan bibliotek, böcker och bibliotekarier 

går det att fråga vad som skulle kunna minska bokens betydelse i biblioteket, samt 

vad en sådan förändring skulle göra med bilden av bibliotek och bibliotekarier. 

I en nyligen publicerad rapport om bibliotekets roll i samhället (Kempe 2014, 

19f) lyfts bilden av framtidens bibliotek som en samhällsskapande men också 

läsfrämjande mötesplats. Framtidens läsfrämjande förväntas dock inte enbart ske 

genom den tryckta boken. Istället förväntas ett allt mer utökat medielandskap bli 

en del av biblioteksverksamheten. Samtidigt råder en viss oro för hur detta utö-

kade, mer mångfacetterade, medielandskap ska kunna få plats i biblioteket (ibid).  

Även i Yilmaz och Cevhers (2015, 339f) studie menar en grupp bibliotekarier 

att den tryckta boken så småningom kommer ersättas av digitalt material. En så-

dan förändring anses dock endast vara av materiell snarare än ideologisk karaktär 

då bibliotekarierna i studien poängterar att bibliotekets uppdrag aldrig handlat om 

enbart böcker (ibid). Istället för att inhysa tryckta böcker och tryckt material för-

väntas biblioteket fylla en större funktion som en samhällelig mötesplats (ibid).  

I en studie av Mullins och Linehan (2006, 111) uttryckte en grupp seniora 

bibliotekarier dock motsatt uppfattning då de trodde att boken varken skulle ersät-

tas av digitala medier eller någon annan artefakt då den ansågs vara en allt för bra 

uppfinning för att försvinna inom en snar framtid. Bibliotekarierna upplevde även 

en oroande utveckling sett till befolkningens allt sämre läsförmåga och litteracitet, 
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vilket på sitt sätt istället förmodades öka behovet av att arbeta läsfrämjande med 

just böcker (Mullins och Linehan 2006, 108). 

Behovet av att lyfta biblioteket som något mer än en plats för böcker kan möj-

ligen handla om en vilja att lyfta betydelsen av de resurser och tjänster som inte 

har samma självklara koppling till biblioteksverksamheten hos allmänheten, men 

som ändå utgör viktiga delar av biblioteket. Den synonyma koppling som ibland 

råder mellan böcker och bibliotek tycks ibland även involvera bibliotekarien. 

Nästa avsnitt behandlar därför vad forskningen säger om bibliotekarierollen. 

Bibliotekarierollen 

Nedan följer ett avsnitt som belyser vad forskningen säger om just bibliotekarie-

rollen utifrån sådant som vilka kompetenser som kännetecknar professionen, samt 

hur bibliotekarierna själva uppfattar sin yrkesidentitet och yrkesroll. Just profess-

ions och professionaliseringsfrågor i kombination med frågan om vilka centrala 

kompetenser som kan räknas till yrket präglar, enligt Kåring Wagman (2008, 4), 

dessutom en stor del av senaste årens bibliotekarieforskning. Syftet med att belysa 

uppfattningar om bibliotekarorollen är att detta ska kunna ge ytterligare ett per-

spektiv genom vilket vi kan försöka förstå bibliotekets identitet. 

En gränslös yrkesroll? 

En stor del av bibliotekarieforskningen tycks inte kunna ge ett entydigt svar på 

frågan om vilken yrkesexpertis vi kan förvänta oss av en bibliotekarie. Istället 

tycks forskningen visa på att bibliotekarieyrket involverar olika kompetenser, 

såsom informationskompetens, kunskapsorganisatorisk kompetens, social kompe-

tens, samt kunskaper i kultur- och litteraturförmedling (jmf Kåring Wagman 2008, 

3, 6). Osäkerheten om vilket kunnande som utmärker bibliotekarierollen speglas 

även bland bibliotekariestudenter, vilka ibland ställer sig frågande till de ompe-

tenskrav det framtida yrket egentligen innebär (Moring och Hedman 2006, 110). 

Förutom att bibliotekarieyrket redan innehåller en rad olika kompetenser förvän-

tas framtidens bibliotekarier även komma att behöva ytterligare kompetenser. 

Bland annat en mer generell akademiker-kompetens, vilken innefattar sådant som 

flexibilitet samt förmågan att förändras och fortsätta kompetensutvecklas (Peters-

son m.fl. 2011, 23). Samtidigt tycks en ständig anpassning till samhällets förvänt-

ningar och användarens behov också bidra till att bibliotekarier upplever en gräns-

löshet i den egna yrkesrollen (jmf Stenmark 2016, 84; Gruvaeus 2016, 137). 

Utbildningens allt mer teoretiska fokus på information och informationshante-

ring (Kåring Wagman 2008, 12) kan likaså visa på vad som utgör viktiga kompe-

tenser för dagens, och framtidens bibliotekarier. Informations- och kommunikat-

ionskunskaper kan samtidigt vara eftertraktade även utanför biblioteket. Trots 
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detta tycks informationsföretag inte värdera ansökanden med en biblioteks- och 

informationsvetenskaplig utbildning särskilt högt i rekryteringsprocessen. Orsa-

ken antas delvis bero på att biblioteks- och informationsvetare är dåliga på att 

marknadsföra sig själva och sitt kunnande (Andersson och Strandberg 2007, 58). 

Ytterligare en orsak till varför bibliotekariens mer teoretiska kunskaper i informat-

ionshantering är okända för en stor del av allmänheten kan enligt Jansson (2010, 

52) bero på att det biblioteksarbete som kräver informationskompetens vanligen 

inte sker i själva bokhallen. Detta gör att bibliotekarien ofta framställs som någon 

som lånar ut eller ställer upp böcker samt att bibliotekariers och biblioteksassi-

stenters arbete och roll i biblioteket sällan särskiljs för användaren (ibid). 

Bibliotekariens kunskaper i informationshantering handlar i dagens allt mer 

teknologiska samhälle även om förmågan att kunna sålla och sovra information. 

Dessa kunskaper anses dessutom bli allt viktigare för framtidens bibliotekarier 

(jmf Odenbring 2008, 46f). I en rapport om framtida bibliotekariekompetenser av 

Petersson m.fl. (2011, 22f) utgörs begreppet informationskompetens dock inte av 

en egen rubrik utan betraktas istället som något som involverar en rad andra kom-

petenser. Bland annat att bibliotekarien ska ha källkritisk medvetenhet, samt kän-

nedom i sociala media och hur information hanteras på Internet (ibid). Det fokus 

som tidigare låg på begreppet informationskompetens har på senare år således 

kommit att involvera behovet av en rad digitala kompetenser. Istället för informat-

ionskompetens har begreppet medie- och informationskompetens (MIK) börjat 

användas för att beskriva förståelsen av olika mediers användningsområden samt 

medvetenhet om den betydelse dessa medier har för demokratin (Melén 2015, 9).  

Precis som bilden av bibliotekariens yrkeskompetens ter sig mångfacetterad 

och något otydlig tycks det heller inte finnas någon enig bild över vad som känne-

tecknar bibliotekariers yrkesidentitet. Kåring Wagman (2008, 8) belyser variat-

ionen i yrkesidentiteten genom att peka på Øroms (1993) beskrivning av sex van-

ligt förekommande bibliotekarieidentiteter. Vid sidan om dessa fortsätter dessu-

tom nya bibliotekarieidentiteter att framträda, exempelvis upplevelseförmedlar-

identiteten (jmf Kåring Wagman 2008, 16). Att identitetsuppfattningarna skiljer 

sig så pass mycket åt inom ett och samma yrke behöver dock inte utgöra ett pro-

blem för själva biblioteket. Snarare kan en variation av kompetenser och person-

ligheter bidra till att fylla bibliotekets mångfacetterade och komplexa roll i sam-

hället. I en studie av Mullins och Linehan (2006, 113) menar bibliotekarierepre-

sentanter dessutom att framtidens biblioteksverksamhet har att tjäna på om led-

ningen rekryterar bibliotekarier med varierade kompetenser. 

Det är dock skillnad mellan en variation inom yrket och en ofrivillig otydlig-

het över vad som egentligen utgör bibliotekarierollen. I boken Bibliotekariens 

praktiska kunskap (Schwarz 2016a) ställs frågan om vad bibliotekarierollen inne-

bär på sin spets, då upplevelsen av gränslöshet i arbetet leder till en otydlighet 

kring yrkesrollen bland bibliotekarierna. I delar av boken ger bibliotekarierna 
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även uttryck för en gränslöshet i vad som utgör professionalitet kontra ren med-

mänsklighet (jmf Stenmark 2016, 84; Gruvaeus 2016, 137).  

Förutom att bibliotekarierollen anses behöva bli mer tydlig så finns det de 

som menar att den borde förändras, bland annat bort från den traditionella biblio-

tekariestereotypen. Balling m.fl. (2008, 62f) menar exempelvis att bibliotekarie-

stereotypen, vilken beskrivs som en stel, ogift, tråkig kvinna, visserligen bidrar till 

ge intryck av professionalitet och auktoritet gentemot användaren men att den 

samtidigt riskerar att begränsa bibliotekariens möjlighet att utveckla nya kompe-

tenser. Istället för den stereotypa rollen förespråkas bilden av en kommunikativ 

bibliotekarie som kan skapa en mer personlig kontakt med användaren (ibid). 

Att sträva efter en mer personlig kontakt med användaren förknippas ibland 

med förmågan att ge ett gott bemötande, ett tema som återkommer i den forskning 

som beskriver bibliotekarierollen. Det går dock att fråga sig på vilket sätt sådant 

som gott bemötande och exempelvis social kompetens kan och bör betraktas som 

rena yrkeskompetenser. Personliga egenskaper, såsom social kompetens och nyfi-

kenhet, framhålls samtidigt som oerhört viktigt för att kunna utföra ett bra arbete 

som bibliotekarie (jmf Kappelin Rääf och Lundgren 2004, 59; Kåring Wagman 

2008, 27). Det finns dessutom Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier (1999, 1) 

som framhåller att bibliotekarien ska sträva efter att ha ett respektfullt och opar-

tiskt bemötande gentemot användaren. Detta kan i hög grad sägas kräva en god 

social kompetens samt förmåga att hantera människor. 

Studier har dock visat att det inte är helt okomplicerat att framhålla sådant 

som social kompetens, bemötande och etik som delar av yrkeskompetensen. 

Bland annat beskriver Sandahl (2016, 44) hur frågor rörande etik och bemötande 

tenderar att hamna på en personlig nivå vilket gör att bibliotekarier får svårt att 

skilja mellan en personlig och professionell etik i sin yrkesroll. Enligt Sandahl 

(2016, 44) skulle bibliotekarier således tjäna på om de delar av yrkesrollen som 

kan kopplas till etik och bemötande professionaliseras ytterligare. I förlängningen 

menar Sandahl (ibid) att detta kan höja bibliotekariens status och professionalitet. 

Forskningens beskrivning av huruvida bibliotekarieyrket uppfyller kriterierna för 

att betraktas som en profession eller ej är något vi ska titta vidare på härnäst. 

Professionsanspråk kopplat till bibliotekariens yrkeskompetens  

Om bibliotekarieyrket kan betraktas som en profession eller ej finns olika uppfatt-

ningar. Att yrket kräver en akademisk utbildning samt att det kan kopplas till ett 

växande forskningsfält bidrar till att det skulle kunna tolkas som en profession. 

Ytterligare professionskrav är att yrket vilar på en gemensam kåranda och gemen-

samma etiska regler och värderingar (jmf Jansson 2010, 46). Då bibliotekarieyrket 

vilar på en gemensam yrkesetik samt att det tycks finnas en hög enighet bland 

bibliotekarier i hur de värderar bibliotekets roll att säkerställa fri tillgång till in-

formation (jmf Kåring Wagman 2008, 9) gör att det skulle kunna tolkas som en 
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profession. Ytterligare ett professionskriterium handlar om att yrket i fråga ska ha 

monopol på en viss kunskapsproduktion. Då bibliotekarier arbetar med att för-

medla snarare än producera kunskap leder detta kriteriet dock till att yrket inte är 

att betrakta som en profession (jmf Jansson 2010, 46). 

 Som en kombination av bägge uppfattningarna beskrivs yrket ibland som en 

semiprofession (jmf Kåring Wagman 2008, 21). Traditionellt karaktäriseras så 

kallade semiprofessioner av att vara kvinnodominerade samt sakna konkreta kar-

riärmöjligheter (Jansson 2010, 40f). Åtminstone det förstnämnda stämmer här väl 

överens med bibliotekarieyrket (jmf Kåring Wagman 2008, 5). I tidigare avsnitt 

beskrevs även hur bibliotekarieyrket präglas av en gränslöshet i yrkesroll och yr-

keskompetenser, vilket likaså kan vara en bidragande orsak till att det betraktas 

som en semiprofession (jmf Schwarz 2016b, 73). Vad vi betraktar som ett profess-

ionellt yrkeskunnande, samt vad som utgör ett kompetent handlande kan också 

vara något som definieras inom ramen för den aktuella yrkesverksamheten. Detta 

beskrivs ibland med begreppet praktikgemenskaper (Wenger 2000, 229). 

Begreppet praktikgemenskaper skapades som ett led i att förstå det sociala lä-

randets natur (Wenger 2010, 179). Sett till bibliotekarieyrket så innebär detta att 

bibliotekarier lär sig bli bibliotekarier genom att vistas i yrkespraktiken. Således 

skulle vår möjlighet att förstå bilden av bibliotekariens kompetens kräva att vi 

undersökte också vad som uppfattas som kompetent inom själva yrkespraktiken. I 

och med att individen blir en del av en viss praktikgemenskap kommer denne 

också lära sig att sträva efter en viss typ av social kompetens (Wenger 2000, 241). 

Detsamma gäller hur individen behärskar sådant som ett praktikgemensamt språk, 

artefakter, och berättelser. Att vara kompetent inom praktikgemenskapen handlar 

således om förmågan att använda språkliga uttryck och artefakter på ett sätt som 

anses passande inom praktiken (Wenger 2000, 229). 

En orsak till varför yrkesgrupper ibland inte förmår förmedla sina kompeten-

ser i ord, trots att de lyfts i forskning, kan fortsättningsvis bero på att dessa kom-

petenser är av en mer praktisk natur. Praktiska kunskaper återfinns ofta i de delar 

av ett yrke som lärs ut genom handling, snarare än utbildning, samt genom kon-

kreta yrkeserfarenheter. Den praktiska kunskapen handlar även om hur alla dessa 

erfarenheter leder till att den yrkesverksamma utvecklar ett bättre omdöme inför 

sin yrkesroll (Bohlin 2009, 66). Då den praktiska kunskapen kan vara svår att be-

skriva med ord kan den möjligen förklara delar av den otydlighet, eller mångty-

dighet som tycks präglar forskningens bild av bibliotekariers kompetens. Betydel-

sen av att belysa bibliotekariers kompetens i termer av praktisk kunskap framhålls 

genomgående i boken Bibliotekariens praktiska kunskap (Schwartz 2016a). 

Trots att, eller kanske i och med att, professionalitet och kompetens kan besk-

rivas på så många olika sätt tycks det finnas vissa oklarheter i hur vi ska definiera 

bibliotekarierollen. Samtidigt finns tecken på en vilja, inom både yrkeskår och 

forskning, att höja yrkets status och professionalitet. Ytterligare något som påver-
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kar hur vi definierar en yrkesgrupp utgörs av vilka användare yrket riktar sig mot i 

samhället. Följande avsnitt syftar därför till att belysa delar av vad forskningen 

har att säga om biblioteket och dess användare. 

Användaren i fokus 

Ett sätt att öka vår förståelse av bibliotekets identitet kan vara att titta på vilken 

roll det har gentemot sina användare. Framför allt gällande frågan om vilka an-

vändarbehov det syftar till att tillgodose. Jansson (2010, 53) menar exempelvis att 

användarens behov på många sätt definierar biblioteksverksamheten. Även 

McColvin (1932, 231) framhöll redan för 80 år sedan att bibliotekets utmaning att 

tillgodose användarnas behov skulle komma att utgöra en av två viktiga roller för 

framtidens bibliotek. Den andra rollen handlade enligt McColvin om bibliotekets 

förmåga att erbjuda en bra service. Vidare menade McColvin att biblioteket inte 

bara skulle tillgodose de användarbehov som redan fanns, utan även bidra till att 

skapa nya ännu inte existerande behov hos användaren (ibid). 

Bilden av att biblioteket ständigt strävar mot att bli bättre på att tillgodose an-

vändarnas behov tycks återkomma även i mer nutida forskning. I en artikel om 

hur nyutexaminerade bibliotekarier i Pakistan (Shafique 2007, 811, 819) uppfattar 

sina framtida yrkesroller beskrivs det absolut viktigaste kriteriet för att upprätt-

hålla bibliotekets fortsatta legitimitet som förmågan att möta användarnas för-

väntningar och behov. Likaså i Odenbrings (2008) magisteruppsats uttrycker 

biblioteksrepresentanter uppfattningen om att en lyhördhet och formbarhet för 

användarnas behov utgör ett primärt mål med biblioteksverksamheten. Odenbring 

(2008, 46f) ställer sig dock kritisk till den frånvaro av röster som för kampen om 

bibliotekariernas behov. Kritiken riktas framför allt mot hur användarens roll och 

behov tenderar att framhävas på bekostnad av bibliotekariens rättigheter, samt 

möjligheter att sätta gränser och ramar för den egna verksamheten. 

Likaså i boken Bibliotekariens praktiska kunskap (Schwartz 2016a) ger de 

medverkande bibliotekarierna uttryck för att användarens behov styr en stor del av 

verksamheten. Om bibliotekarien inte tillmötesgår användarens behov tycks detta 

dock resultera i en känsla av otillräcklighet hos bibliotekarien (jmf Stenmark 

2016, 89). Ibland väcker känslan av otillräcklighet dessutom frågan om inte en 

stor del av de användarärenden bibliotekarierna ägnar sig åt egentligen borde utfö-

ras av Socialstyrelsen eller en psykolog, samtidigt som det finns en stor oklarhet 

över när det anses legitimt att hänvisa användaren till andra samhällsaktörer (jmf 

Hjalmarsson 2016, 121; Gruvaeus 2016, 140). 

Vidare menar Jansson (2010, 53) att det sätt som bibliotekariens roll många 

gånger definieras utifrån användarens behov kan bidra till svårigheter att upprätt-

hålla en auktoritet gentemot användaren. Samtidigt visar Hanell m.fl. (2006, 136f) 

hur bibliotekarien ibland tycks upprätthålla en auktoritet och kontroll över använ-
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daren som också begränsar möjlighet att hjälpa användaren. Just referenssamtalet 

utgör då ett tillfälle då bibliotekarier tenderar att upprätthålla denna auktoritativa 

roll, vilket enligt författarna delvis grundar sig på en rädsla för att minskad aukto-

ritet ska leda till att bibliotekarien inte längre ses om kompetent (ibid). 

Ytterligare något som påverkar bibliotekariens möjlighet att bemöta använ-

darnas behov handlar om bibliotekariernas föreställningar om användaren. Exem-

pelvis visar Hedemark, Hedman och Sundin (2005, 6) förekomsten av fyra använ-

dardiskurser vilka alla präglas av olika föreställningar om, samt beteenden gente-

mot, användaren. Den mer dominerande diskursen, den utbildande, tenderade då 

att rama in användaren som någon som behöver fostras och utbildas av den kun-

niga bibliotekarien. Ett sådant användarperspektiv tenderar fortsättningsvis att 

behålla en ojämn relation mellan bibliotekarie och användare (ibid). 

Biblioteket förmåga att möta användarens behov kan, som tidigare forskning 

visat, leda till både ett kvitto på att verksamheten fungerar samtidigt som det tycks 

kunna leda till frågor och osäkerhet bland bibliotekarierna. Ett sätt att expandera, 

alternativt begränsa, bibliotekets användarspann skulle kunna vara genom att 

biblioteket ökar sin samverkan med andra samhällsaktörer. Just samverkan fram-

hålls bland flera forskare och presenteras mer härnäst. 

Samverkan på tapeten 

Slutligen kan det vara värt att i denna litteraturgenomgång nämna något om sam-

verkan. Flera forskningspublikationer belyser bibliotekets behov av att samverka 

på både ett nationellt plan, för att säkra en trygg biblioteksutveckling, och ett in-

ternationellt, för att utveckla utbildning och bibliotekarieprofession (jmf Svensk 

biblioteksförening 2016, 6, 9; Kajberg 1997, 20). 

Redan på 30-talet framhöll McColvin (jmf 1932, 233, 235) att framtidens 

bibliotek skulle behöva öka sitt samarbete över både biblioteksgränser och till 

andra informationsförmedlande och kunskapsorganiserade samhällsaktörer. Att 

samverkan utgör ett återkommande tema i svensk biblioteksdebatt presenterades 

även i litteraturgenomgångens bakgrund (jmf Frenander 2012b, 81). Också i in-

ternationella studier framhålls hur bibliotekarier ser behov av ökad samverkan. 

Denna samverkan anses dock inte nödvändigtvis behöver gälla ABM-fältet, det 

vill säga arkiv, bibliotek eller museum (Yilmaz och Cevher 2015, 344f). 

Ibland förespråkas samverkansåtgärder dessutom som ett argument för att 

höja bibliotekets kvalitet (jmf Svensk biblioteksförening 2016, 7). Exempelvis i 

och med hur ökad samverkan anses kunna bidra till en mer jämn fördelning av 

resurser mellan olika biblioteksverksamheter (ibid). Vidare betonar Svensk biblio-

teksförening (2016, 6, 9) hur samverkan genom en nationell biblioteksstrategi 

också beskrivs kunna säkerställa bibliotekets framtida existens. 
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Att samverkan uppfattas som viktigt tycks gemensamt bland flera forskare 

och biblioteksrepresentanter, både inom nationen samt över internationella grän-

ser. När samverkan framhålls som ett medel att rädda biblioteket går det dock att 

fråga sig vilka delar av biblioteket som anses hotade från första början och som 

kräver denna samverkan för att fortsätta existera och behålla sin roll och sitt värde 

i samhället. För att återknyta till ytterligare några av de olika perspektiv på biblio-

tekarierollen samt bibliotekets roll och värde, som presenterats följer nu en kort 

delsammanfattning av denna andra del av litteraturgenomgången. 

Delsammanfattning samt avslut på litteraturgenomgång 

Denna andra del av litteraturgenomgången visar att det finns flera sätt att fram-

hålla bibliotekets roller och värden i samhället. Bland annat genom att peka på 

dess roll som mötesplats, att främja demokrati eller värdet av att förse allmänhet-

en med litteratur och information. Vad som utgör bibliotekets roll och värde i 

samhället tycks även förändras med samhällutvecklingen där en betydelsefull för-

ändring utgörs av den informationsteknologiska utvecklingen. Vidare visar forsk-

ningen att bibliotekets värde inte alltid är mätbart i ekonomiska termer, samtidigt 

som brist på en konkret mätbarhet och otydlighet i bibliotekets roll också tycks 

kunna leda till ett ifrågasättande av dess legitimitet. Även bibliotekarierollen har 

visat sig vara mångfacetterad, samt präglas av en rad olika kompetenser. 

Forskningens mångfacetterade beskrivningar av både bibliotekets och biblio-

tekariens roll tycks således visa på en komplexitet som gör att biblioteket kan be-

höva förstås ur flera perspektiv. Trots detta tycks biblioteket inte vara en mindre 

värdefull del av samhället. Följande avsnitt har således belyst hur olika delar 

bibliotekets identitet kan förstås med hjälp av tidigare forskning. Innan vi tar itu 

med hur bibliotekets identitet framställs med hjälp av bibliotekariernas inifrånper-

spektiv i denna uppsats presenteras först studiens teoretiska ramverk, samt de me-

toder som använts för att samla in och hantera studiens empiri. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Vår teori bidrar i hög grad till hur vi förstår vårt studerade fenomen (Svensson 

2015, 184). Teorin gör fortsättningsvis så att det empiriska materialet blir prak-

tiskt hanterbart (Svensson 2015, 193). Förutom av teorin påverkas också vår för-

ståelse av empirin av valet mellan en kvantitativ och kvalitativ utgångspunkt. Ett 

kvalitativt angreppssätt lämpar sig väl för ett syfte och forskningsfrågor som 

handlar om att beskriva, snarare än att mäta, sådant som egenskaper och beskaf-

fenhet (Larsson 1986, 7f). Då jag ämnar beskriva bibliotekariers uppfattningar 

om bibliotek och bibliotekarierollen har jag valt en kvalitativ utgångspunkt. Ne-

dan följer en kort presentation av studiens teoretiska ramverk. 

Det teoretiska grundantagandet för denna uppsats bygger på ett sociokulturellt 

perspektiv, vilket innebär att jag ser språket som ett medel att nå kunskap om 

människors verklighetsuppfattningar. Dessutom har en stor del av analysen inspi-

rerats av Alvessons (2013) beskrivningar av hur människors värderingar påverkas 

av identitets- och kulturprocesser i organisationer. Vidare har Jochumsens, 

Hvenegaard Rasmussens och Skot-Hansens (2012) modell över de fyra biblio-

teksplatserna jämförts med de uppfattningar som framkommer i denna studie om 

bibliotekets roll och värde i samhället. Dessutom har delar ur Michniks (2014) 

teori om hot mot biblioteket använts för att analysera vilka möjliga värden som 

präglar mina bibliotekariers uppfattningar om hot mot biblioteket. Slutligen har 

jag tagit hjälp Wengers (2000) tankar om praktikgemenskaper. Dessa tankegångar 

beskriver hur kompetens kan kopplas till sådant som språkliga uttryck och arte-

fakter och har använts för att analysera uppfattningarna om bibliotekarierollens 

kompetens. Wengers begrepp utgör endast liten del av analysen och istället för att 

ta upp dem i teoridelen presenteras de på sida 26 i litteraturgenomgången. 

Med tanke på studiens grundantagande om att bibliotekets identitet är ett 

komplext fenomen anser jag att det kan behövas fler än en teoretisk utgångspunkt 

för att belysa hur denna komplexitet kan ta sig uttryck i empirin. Nedan följer en 

genomgång av de teoretiska utgångspunkterna. 

Det sociokulturella perspektivet 

Inom det sociokulturella perspektivet förstås utveckling, lärande och kunskap som 

något som formas på en kollektiv nivå (Säljö 2014, 17f). Detta sker genom att 

människan tillägnar sig olika kulturellt och kollektivt skapade redskap med vilka 
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kunskap om omvärlden nås, samt genom att interagera och kommunicera med sin 

omgivning. Redskapen kan utgöras av materiella artefakter och verktyg, såsom 

böcker eller datorer. De kan även vara immateriella och kognitiva, så som vårt 

språk (Säljö 2014, 18ff). Vidare är behärskandet av dessa kollektiva redskap in-

timt kopplat till den sociala praktik där lärandet sker (Säljö 2005, 21f). 

Principen för hur kunskap om omvärlden når oss via den sociala praktiken 

och de redskap och verktyg den erbjuder kallas för mediering (Säljö 2014, 81). 

Vår erfarenhet om omvärlden skapas således av att vi lär oss behärska dessa kul-

turellt skapade och medierande redskap (Säljö 2005, 27). Vidare lägger sig de 

medierande redskapen som ett raster mellan individen och den sociala praktiken 

inom vilken individen ingår (Säljö 2014, 100). Individens kunskap och världsbild 

blir därför intimt färgad av de sociokulturella redskap som finns att tillgå, det vill 

säga, sådant som vilket språk som används, samt hur det används (Säljö 2014, 81). 

De sociala och kommunikativa världar inom vilka vi ingår har även en diskursiv 

natur där det diskursiva sammanhang vi vistas i speglas genom vårt språk och 

våra artefakter (Säljö 2014, 35). Det innebär att en individ lär sig tala och tänka på 

ett sätt som passar den kontext eller verksamhet individen befinner sig i genom att 

individen socialiseras i en viss miljö (jmf Säljö 2014, 40). 

Genom att inspireras av ett sociokulturellt perspektiv förstås alltså vårt sätt att 

tänka och tala som intimt förknippat med de sociala och kommunikativa världar 

vi ingår i. Således kan det språk som bibliotekarierna använder för att beskriva sin 

uppfattning om biblioteket och den egna bibliotekarierollen också ses som en 

spegling av informanternas inneboende världsuppfattningar. I längden kan språ-

ket även studeras för att nå kunskap om den diskursiva och sociala praktik som 

individen vistas i. Informanternas språkliga utsagor betraktas därför som ett analy-

tiskt redskap för att nå kunskap om en del av verkligheten. Således blir språket 

även ett redskap att nå kunskap om de föreställningar som finns inom biblioteket. 

Kulturer och identiteter i organisationer 

Enligt Alvesson (2013, 134) utgör organisationens identitet och kultur en både 

medveten och omedveten inverkan på sättet medlemmarna i en organisation tän-

ker och agerar. Organisationsidentiteten har här en mer konkret och uttalad roll 

medan kulturen finns på en mer underliggande ideologisk nivå. Ibland överlappar 

identitet och kultur varandra i organisationen (ibid). 

Organisationskulturen påverkar sådant som medlemmarnas åsikter, tankesätt, 

känslor, prioriteringar, engagemang, och förhållningssätt inom organisationen 

(Alvesson, 2013, 111f). Vidare bidrar den till att organisationsmedlemmarna strä-

var mot gemensamma mål (Alvesson 2013, 116). Eftersom kulturen påverkar 

medlemmarnas uppfattningar om vad som anses naturligt att tänka och känna kan 

den också utgöra ett effektivt styrmedel i organisationen (Alvesson 2013, 100). 

Lojaliteten medlemmarna känner med organisationskulturen bidrar även till en typ 
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av självstyrning där medlemmarna upplever skuld eller skam om de inte lyckas 

agera i enighet med de för kulturen ”rätta” värderingarna (ibid). 

Vidare speglas vanligtvis kulturen i människors beteenden. I en organisation 

kan det exempelvis handla om att de anställda anammar ett särskilt språkbruk, 

såsom gemensamma slogans eller historier. Det kan även handla om att det skapas 

vissa handlingar och sätt att agera både i vardagshandlande och mer formellt 

handlande, såsom möten. Kulturen kan också ta sig uttryck i materiella föremål 

där materian speglar organisationskulturella värden (jmf Alvesson 2013, 222ff). 

Organisationsidentiteten, fortsättningsvis, utgörs av en sammanhängande 

känsla av ett vi vilken grundar sig på en medveten upplevelse av distinkta rikt-

märken som anses symbolisera organisationen. Utmärkande identitetsmarkörer 

kan vara sådant som att framhålla historiska rötter, koppling till en särskild ort, 

eller för organisationen specifika symboler och värden. De värden som symbolise-

rar organisationsidentiteten används också för att skapa en medveten identifikat-

ion med, samt riktning för, organisationen. En framträdande och synlig organisat-

ionsidentitet bidrar i sin tur även till att öka gruppbildning och social sammahåll-

ning bland de anställda (Alvesson 2013, 134ff). 

I en organisation skapas vanligen även en social identitet bland de anställda, 

vilken fungerar sammanhållande och lojalitetsskapande mot kollegor och organi-

sation (Alvesson 2013, 141). Den sociala identiteten kan även skapa en stark vi-

känsla bland medlemmarna. En stark vi-känsla kan ibland också framkalla bilden 

av ett dom bland de andra, vilket präglas av misstänksamhet, distansering, alterna-

tivt en nedvärdering av detta dom (Alvesson 2013, 139f). 

Varje organisationsmedlem har fortsättningsvis sin egen självidentitet vilken 

påverkar vad som uppfattas som ett naturligt och passande beteende. Självidenti-

teten bidrar även till att individen kan välja att ta avstånd från särskilda värde-

ringar och uppfattningar (Alvesson 2013, 145f). Ett vanligt sätt att stärka den egna 

självidentiteten är att söka bekräftelse från omgivningen, vilket gör att omgiv-

ningens påverkan också bidrar till att forma individens självuppfattning i en stän-

digt pågående process (Alvesson 2013, 146). Självidentiteten kan även förändras 

över tid beroende på individens kunskap om, eller befattning i, organisationen 

(Alvesson 2013, 146f). Vidare påpekar Alvesson (2013 149) hur uttalade identi-

tetsfrågor ofta kan bli uttryck för en kamp om vilka värden organisationen ska 

enas kring, vilket stundvis kan skapa en tvångsmässig, nästintill religiös uppta-

genhet av att sprida en särskild bild av organisationens mål och värden (ibid). 

Genom att använda ovan nämnda teorier om hur kulturer och identiteter bidrar 

till att skapa och upprätthålla värderingar inom organisationer förväntas de under-

liggande värden och identitetsanspråk som präglar bibliotekariernas uppfattningar 

om bibliotekets roll i samhället kunna synliggöras i intervjumaterialet. Alvesons 

teori har således använts för att synliggöra de värden som gömmer sig i materialet, 
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medan nästa teori, modellen över de fyra biblioteksplatserna, snarare lagts som ett 

jämförande raster över empirin bibliotekariernas uppfattningar. 

Modellen över de fyra biblioteksplatserna 

Modellen över e fyra biblioteksplatserna har tagits fram av Jochumsen, Hvene-

gaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012). I modellen presenteras fyra grundläg-

gande mål som biblioteket syftar till att uppfylla i samhället. De fyra målen, hand-

lar om att biblioteket ska erbjuda upplevelser, innovationsmöjligheter, engage-

mang, samt makt och inflytande (empowerment) till användaren (Jochumsen m.fl. 

2012, 589). Författarna menar fortsättningsvis att det inte bara är det fysiska 

biblioteket som syftar till att uppfylla dessa mål utan även det virtuella och digi-

tala biblioteket (ibid). De två första målen handlar framför allt om att tillfreds-

ställa individuella behov hos användaren medan de andra två handlar om att se till 

behov som finns i hela samhället. De olika målen syftar även till att samhällets 

invånare ska rustas för att konkurrera på en global marknad (Jochumsen m.fl. 

2012, 589). För att dessa fyra mål ska kunna uppfyllas presenterar författarna mo-

dellen över de fyra bibliotekplatserna. Dessa platser är biblioteket som inspirat-

ionsplats, läroplats, mötesplats samt performativ plats. Varje plats kan fortsätt-

ningsvis kopplas till två av de övergripande målen (Jochumsen m.fl. 2012, 590). 

Inspirationsplatsen kan kopplas till målet att möjliggöra upplevelser och in-

novation. Betydelsen av inspirationsplatsen handlar om att hela samhället idag allt 

mer handlar konsumtion av upplevelser och kultur. Biblioteket behöver då kunna 

erbjuda inspirerande upplevelser till användarna så att de inte väljer bokhandeln 

framför biblioteket för att bokhandeln erbjuder en bättre upplevelse (ibid). 

Läroplatsen bidrar till att uppfylla målen att erbjuda upplevelse samt möjlig-

het till makt och inflytande (empowerment) till användaren. Enligt författarna ska 

biblioteket alltid kunna erbjuda möjligheter för användaren att lära efter sina egna 

intressen och behov i en informell lärmiljö. Läroplatsen syftar också till att skapa 

en befolkning som kan omvandla information till kunskap samt kunskap till krea-

tivitet och innovation, egenskaper hos befolkningen som anses viktiga för att 

biblioteket ska kunna bidra till landets internationella konkurrenskraft i det post-

moderna samhället (Jochumsen m.fl. 2012, 591). 

 Biblioteket som mötesplats syftar till att erbjuda makt och inflytande till an-

vändaren, samt möjliggöra för användaren att känna engagemang. Den syftar även 

till att erbjuda en så kallad tredje plats i samhället, där människor kan mötas över 

olika gränser, så som generations-etniska-sociala- och kulturella. Mötesplatsen 

ska även fungera som en plats för lågintensiva möten där människor kan engagera 

sig i mer eller mindre planerade och sociala aktiviteter, såsom att fika eller läsa 

tidningen och därigenom möta nya människor (Jochumsen m.fl. 2012, 592). 

Den performativa platsen, slutligen, syftar till att bidra med engagemang och 

innovation. Vidare ska den erbjuda en plats där människor kan utöva kulturellt 
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och konstnärligt skapande, antigen tillsammans eller enskilt, samt ges möjlighet 

att vara kreativa. Den ska även utgöra en plattform för att synliggöra och förmedla 

allmänhetens egenskapade produkter. Att producera och uppleva utgör centrala 

begrepp för den performativa biblioteksplatsen (Jochumsen m.fl. 2012, 593). 

Enligt Jochumsen m.fl. (2012, 595) kan modellen över de fyra biblioteksplat-

serna bland annat vara värdefull för att ta fram grunderna till ett bibliotek som kan 

främja demokratin. Dessutom kan modellen användas för att: förändra eller förnya 

existerande bibliotek; planera framtida bibliotek; vara ett verktyg i kommunikat-

ion och policys om vad biblioteket ska stå för; samt vara en utgångspunkt för att 

diskutera föreställningar om bibliotekets syfte, roll och värde (ibid). 

Då denna uppsats handlar just om att studera föreställningar och uppfattningar 

bland bibliotekarier om bibliotekets roll och värde i samhället, och genom detta 

försöka belysa bibliotekets identitet, finner jag det motiverat att använda modellen 

som en del av mina teoretiska utgångspunkter. Tanken är att modellen ska kunna 

utgöra ett analysverktyg för att jämföra hur mina bibliotekarieinformanters upp-

fattningar om biblioteket liknar eller skiljer sig från den bild av biblioteket som 

presenteras i modellen. Som ett komplement till Alvessons (2013) teorier om kul-

turer och identiteter i organisationer förväntas modellen kunna skapa en mer 

sammanhängande bild av hur uppfattningar om värden och roller hänger samman 

i bibliotekariernas utsagor. 

Begrepp som behandlar hur hot mot biblioteket kan beskrivas 

Istället för att visa på vad bibliotekets värde är har Michnik (2014, 427) studerat 

bibliotekschefers uppfattningar om hot mot biblioteket. Ett uppfattat hot kan fort-

sättningsvis peka på att biblioteket anses värdefullt. Beskrivningen av de uppfat-

tade hoten förekom på två nivåer, en generell och en mer specifik. De generella 

hoten rörde även andra delar av samhället, såsom nedskärningar i ekonomin, me-

dan de specifika hoten var begränsade till själva biblioteksverksamheten, såsom 

minskat antal utlån eller sjunkande besöksstatistik (Michnik 2014, 433). 

Vidare delades hoten in i externa och interna hot, det vill säga sådana som 

kom utifrån, respektive inifrån biblioteket. De externa hoten rörde framför allt 

politikers och allmänhetens orealistiska förväntningar på biblioteket medan de 

interna hoten handlade om att bibliotekarierna saknade de resurser som krävdes 

för att leva upp till de yttre förväntningarna (Michnik 2014, 433f). Då det uppstod 

en konflikt mellan externa och interna hot visade sig detta ofta bero på att biblio-

tekets verksamhet inte anpassats till olika förändringar i samhället. Om sådana 

konflikter inte åtgärdas menar dock Michnik (2014, 434) att det kan resultera i en 

utarmning av hela biblioteksväsendet. 

Om biblioteket ska behålla en relevant roll i samhället krävs enligt Michnik 

(ibid) en balans mellan yttre och inre förväntningar på biblioteket samt att för-

väntningar på biblioteksverksamheten motsvaras av bibliotekets tillgång på resur-
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ser och kompetenser. Förväntningarna behöver också motsvaras av de ideologier 

som påverkar verksamheten. I arbetet med att upprätthålla denna balans anses 

chefer och ledning ha en viktig roll i och med att de kan bidra till att förmedla en 

realistisk bild av bibliotekets verksamhet samt säkerställa att en sådan bild kan 

förverkligas med de resurser som finns inom biblioteket (ibid).  

Tanken med att använda Michniks (2014) begrepp grundar sig på viljan att 

försöka få fram vad som utgör måltavlan för de hot bibliotekarierna anser riktas 

mot biblioteket samt vilka värden denna måltavla står för. I kombination med öv-

riga teorier är tanken att hotbilderna ska kunna fördjupa förståelsen av biblioteka-

riernas uppfattningar om bibliotekets roll och värde i samhället för att, i längden, 

kunna presentera en mer nyanserad bild av bibliotekets identitet. 

 

Delsammanfattning 

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie utgörs alltså av ett grundläg-

gande sociokulturellt perspektiv, teorier om hur vi kan förstå värderingar och 

identiteter i organisationer, samt en teoretisk modell över folkbibliotekets fyra 

platser. Dessutom ingår vissa begrepp som beskriver föreställningar om möjliga 

hot mot biblioteket samt begrepp för att tolka uppfattningar om kompetens. 

Med hjälp av de teorier och begrepp som tillämpats i denna studie hoppas jag 

kunna belysa bibliotekets roll och värde ur olika perspektiv samt den bibliotekari-

eroll som detta medför och därigenom kunna visa hur bibliotekarierna uppfattar 

bibliotekets identitet. Efter att läsaren fått en bild av studiens teoretiska ramar 

följer nu ett avsnitt som syftar till att presentera studiens metodologiska ramar. 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras den för studien valda datainsamlingsmetoden, vilka 

ställningstaganden som ligger bakom urvalet av informanter, samt resonemanget 

kring några forskningsetiska överväganden. Dessutom presenteras en beskrivning 

av det metodologiska tillvägagångssättet i det inledande skedet av att strukturera 

och analysera studiens empiri. Avsnittet syftar till att skapa en större förståelse för 

de förutsättningar som präglar bearbetning och analys av det empiriska materialet. 

Kvalitativa samtalsintervjuer 

Insamlingsmetoden för denna uppsats är kvalitativa samtalsintervjuer. Valet av 

samtalsintervjun grundar sig delvis på att den ger ett större utrymme för interakt-

ion och samspel mellan deltagaren och intervjuaren (jmf Esaiasson m.fl. 2012, 

251). Ytterligare ett användningsområde för samtalsintervjun är då forskaren vill 

synliggöra hur ett fenomen i världen framträder för en eller flera personer, samt 

hur människor uppfattar sin omvärld (Esaiasson m.fl. 2012, 252f). Samtalsinter-

vjun lämpar sig bra för denna studie, vilken kretsar kring frågan om hur bibliote-

karier uppfattar fenomenet bibliotekets roll och värde samt bibliotekarierollen. 

En princip som jag försökt följa i både förberedelse och genomförande av in-

tervjuerna är att hålla frågorna korta och svaren långa. Denna princip framhålls 

även av Esaiasson m.fl. (2012, 264) som en regel för en bra samtalsintervju. Inför 

mina intervjuer har jag även utformat en intervjuguide som jag försökt hålla så 

enkel som möjligt. Under själva intervjuerna har jag strävat efter att ställa öppna 

och enkla frågor till bibliotekarierna. Valet att använda öppna frågor har grundat 

sig på en vilja att ge bibliotekariens egna tankar och uppfattningar ett stort ut-

rymme i intervjun (jmf Krag Jacobsen 1993, 99). När bibliotekarien tömt sitt svar 

på den öppna frågan har jag strävat efter att sammanfatta svaret i en så kallad 

sammanfattande fråga där jag återupprepat det mest centrala i utsagan och sedan 

bett bibliotekarien bekräfta om sammanfattningen stämmer (jmf Krag Jacobsen 

1993, 103). Ibland har jag även bett bibliotekarierna förtydliga eller vidareut-

veckla sina tankar om ett specifikt tema. Flera av de teman som framkom under 

intervjuerna har sedan legat till grund för den inledande analysen av materialet. 
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Tillvägagångssätt vid insamlingsmetod 

Studien innefattar nio i genomsnitt entimmeslånga intervjuer. Några av intervju-

erna har genomförts på informanternas arbetsplatser och några på annan plats. 

Valet av plats har skett av informanten. Två av intervjuerna genomfördes vid ett 

tidigt skede och syftade till ge mig en inblick i ämnesområdet, samt förbereda mig 

inför kommande intervjuer. Under den första av dessa fungerade tyvärr inte in-

spelningstekniken vilket gjort att jag inte kunnat använda denna intervju. Vad som 

framkom i intervjun uppfyllde dock sitt syfte att ge mig en inblick i ämnesområ-

det. Vid övriga åtta intervjuer fungerade inspelningen vilket gjort att jag kunnat 

använda dessa intervjuer. Förutom att spela in intervjuerna har jag fört löpande 

anteckningar, dels för att kunna göra återkopplingar under intervjuerna, och dels 

för att ha som säkerhetskopia till det inspelade materialet. 

Principer för urval 

Totalt innehåller empirin åtta intervjuer med folkbibliotekarier. Antalet bibliote-

karier grundar sig på principen att uppnå teoretisk mättnad i intervjumaterialet. 

Den teoretiska mättnaden innebär att fler teoretiska vinklingar inte förmodas upp-

komma genom fler intervjuer (Esaiasson m.fl. 2012, 259). Jag upplevde att en 

teoretisk mättnad började infinna sig vid omkring sju-åtta intervjuer. 

Ytterligare en urvalsprincip grundar sig på centralitet, vilket handlar om att 

jag velat komma åt centralt placerade källor, det vill säga informanter som kan 

tänkas ha den mest centrala uppfattningen om undersökningsobjektet (Esaiasson 

m.fl. 2012, 258). Detta urval grundar sig på en vilja att undersöka hur biblioteket 

och bibliotekariernas roll uppfattas inifrån biblioteket. Vidare grundar sig urvalet 

på viljan att få en bred representation från olika delar inom folkbiblioteken. Då 

bibliotekarierna representerar olika delar av folkbiblioteksverksamheten är min 

förhoppning att respektive bibliotekaries centrala perspektiv, tillsammans med 

övriga, ska kunna tillföra större djup till intervjumaterialet. 

Slutligen grundar sig min urvalsprocess på att jag sökt informanter, snarare än 

respondenter till mina intervjuer. Skillnaden mellan respondenter och informanter 

är att respondenter har en unik ställning, vilket gör att den unika respondentens 

tankar och åsikter är av värde för forskaren. Informanten intervjuas istället på 

grund av de mer allmänna tankegångar om ett fenomen vilka denne kan tänkas 

bidra med att synliggöra i intervjun (Esaiasson m.fl. 2012, 262). 

Beskrivning av urvalsgruppen 

Samtliga intervjuade bibliotekarier arbetar i en förhållandevis stor kommun med 

stor landsbygd i Mellansverige. För att läsaren ska få en inblick i de bakgrunder 

som urvalsgruppen representerar följer här en kort beskrivning av variationen i 

längden på bibliotekariernas yrkeserfarenheter, typ av arbetsplatser samt eventu-

ella specialiseringar mot specifika användargrupper och verksamheter. 
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Den som arbetat längst inom yrket har en erfarenhet på 20 år och den som ar-

betat kortast en tvåårig bibliotekarieerfarenhet. Tre av informanterna arbetar inom 

den uppsökande verksamheten, samt på ett större stadsbibliotek. Tre arbetar på ett 

filialbibliotek som är en del av ett kulturcentrum. En arbetar på ett landsortsbiblio-

tek och en arbetar på ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Bland gruppen in-

formanter finns dessutom en variation i specialisering och arbete riktat mot sär-

skilda användargrupper, nämligen: barn och unga; äldre; samt vuxna användare. 

Vad gäller kön har jag försökt att få med både manliga och kvinnliga biblioteka-

rier. Endast två av de intervjuade bibliotekariern är män. Då studien inte har ett 

uttalat genusperspektiv, samt att bibliotekarieyrket är kvinnodominerat, tänker jag 

mig att urvalsgruppen kan utgöra en bra representation för hur olika uppfattningar 

om biblioteket skulle kunna se ut inom yrkesgruppen. 

Etiska ställningstaganden 

När forskning involverar andra människor är det viktigt att vara medveten om de 

forskningsetiska kraven och principerna. Dessa är informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1990, 6). 

Informationskravet handlar om att de för studien berörda ska informeras om 

forskningens syfte (Vetenskapsrådet 1990, 7). Jag har tagit hänsyn till kravet ge-

nom att inför intervjuerna, och i kontakt med informanterna, informera dem om 

mitt forskningssyfte samt inom vilka ramar uppsatsen genomförts. 

Samtyckeskravet handlar om att de medverkande själva ska få bestämma över 

sin medverkan (Vetenskapsrådet 1990, 9). Jag har tagit hänsyn till samtyckeskra-

vet genom att både i den inledande e-postkontakten med deltagarna, samt inför 

själva intervjutillfället, upplysa dem om att deras deltagande är frivilligt och att de 

kan avbryta sin medverkan när som helst om så önskas. 

Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren ska säkerställa att deltagarnas 

personuppgifter och identitet skyddas (Vetenskapsrådet 1990, 12). Jag har tagit 

hänsyn till konfidentialitetskravet genom att inte vidarebefordra ljudfiler och an-

teckningsmaterial från intervjuerna till tredje part. För att uppfylla konfidentiali-

tetskravet har jag även gett informanterna fiktiva och könsneutrala namn i redo-

visningen av empirin. Vid de enstaka tillfällen då det ändå funnits en risk att iden-

titeten skulle kunna röjas har jag valt att hålla vissa citat helt anonyma. 

Nyttjandekravet, fortsättningsvis, handlar om att den insamlade informationen 

endast ska användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 1990, 14). I och 

med att intervjuerna endast använts för denna studies syfte, samt att de förstörts 

efter att de analyserats, har jag kunnat säkerställa att nyttjandekravet följts. 

Analysmetod för tidig bearbetning av materialet 

Studiens inledande analysmetod har utgjorts av en fenomenografisk ansats. Med 

hjälp av denna ansats har jag försökt renodla intervjumaterialet i olika kategorier. 
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Nedan följer en beskrivning av några grundläggande resonemang inom fenome-

nografin, samt tanken bakom mitt val att tillämpa en fenomenografisk ansats. 

Den fenomenografiska ansatsen; studiet av uppfattningar 

Då min syftesformulering kretsar kring frågan om hur någonting uppfattas av bib-

liotekarier snarare än hur det uppfattade är behövs en utgångspunkt som bidrar till 

att beskriva en uppfattad världsbild. En utgångspunkt som handlar om att studera 

just uppfattningar är fenomenografin (Dahlgren och Johansson 2009, 125).  

Fenomenografin har sina rötter i en fenomenologisk tradition, det vill säga en 

vetenskaplig tradition som intresserar sig för omgivningen utifrån hur den uppfatt-

tas som fenomen (Larsson 1986, 11). Grunderna till vad vi idag förstår som feno-

menologi lades under 1800-talet av Hussrl och kärnan består i att studera hur fe-

nomen kan gestaltas genom människors upplevelser av ett fenomen (Cibangu och 

Hepworth 2016, 148). Fenomenologin är fortsättningsvis ett betydligt mer etable-

rat och använt tillvägagångssätt inom forskningen än den senare tillkomna feno-

menografin (ibid). Sett till omfattningen på denna studie tänker mig dock att en 

lite mindre och mer avgränsad analysmetod, så som fenomenografin, kan lämpa 

sig väl. Grundläggande för fenomenografin är fortsättningsvis att den tar sin ut-

gångpunkt i det empiriska materialet (ibid). Därför har jag valt att använda feno-

menografin i den inledande analysen av de uppfattningar som framkommer i in-

tervjuerna. Vidare syftar den fenomenografiska analysen till att försöka få fram 

essensen av innehållet i detta empiriska material. När det gäller intervjuer utgörs 

essensen av själva kärnan i den intervjuades upplevelse av fenomenet (Szklarski 

2009, 107). Denna upplevelse syftar fortsättningsvis till att besvara studiens kvali-

tativt grundade syfte och frågeställningar. En central del av den forskning som 

beskriver verkligheten utifrån ett kvalitativt perspektiv handlar om att klargöra 

vems verklighet vi pratar om. I och med att verkligheten kan ha olika betydelse 

beroende på vem vi frågar och hur vi betraktar något behöver en beskrivning av 

hur något är inte vara detsamma som hur något uppfattas. Vad den fenomenogra-

fiska teorin gör är därför att särskilja dessa olika nivåer av verklighet genom vad 

som kallas den första ordningens och den andra ordningens beskrivningsnivå 

(Larsson 1986, 12). 

 Den första ordningens beskrivningsnivå utgör en beskrivning av hur något är 

utifrån externa observerbara data och fakta. Den andra ordningens beskrivnings-

nivå handlar fortsättningsvis om hur en individ upplever eller uppfattar något 

(ibid). Således kan beskrivningar av den första och andra ordningen presentera 

olika sanningar om verkligheten, trots att de beskriver samma fenomen. San-

ningsgraden i upplevelserna kan dessutom variera inom den andra beskrivnings-

nivån, då individer ofta kan ha olika upplevelser av ett fenomen (ibid). När vi väl-

jer att inspireras av en fenomenografisk ansats väljer vi att betrakta sanningen 

utifrån andra ordningens beskrivningsnivå (Larsson 1986, 13). Fokus för den fe-



 

 

40 

nomenografiska analysen ligger sedan i att utröna vilken sanning som presenteras 

genom att titta på hur omvärlden framstår för de intervjuade (ibid).  

Till skillnad från mer psykologiska studier, vilka ofta studerar tankeprocessen 

bakom en uppfattning, är fenomenografin mer inriktad på att studera själva variat-

ionen och utformningen av innehållet i uppfattningen (Marton 1986, 32). Benäm-

ningen för själva variationsgraden kallas då för utfallsrum. I en intervjustudie be-

gränsas således utfallsrummet av uppfattningarna och upplevelserna hos de in-

formanter som faktiskt intervjuats (Dahlgren och Johansson 2009, 123). Något 

som skiljer den fenomenografiska ansatsen från exempelvis den fenomenologiska 

är just fenomenografins intresse för dessa olika variationer i uppfattningar 

(Cibangu och Hepworth 2016, 148). Variationerna grundar sig fortsättningsvis på 

att de har en kvalitativt varierande innebörd (Marton 1986, 3). Vidare syftar fe-

nomenografin till att kartlägga dessa variationer av uppfattningar i olika koncep-

tuella kategorier (Marton 1986, 32). De kategorier som framstår i en fenomeno-

grafisk analys grundar sig alltså på att de har kvalitativt särskiljande innebörder 

(Larsson 1986, 20), snarare än på hur mycket ett fenomen uppfattas vara på ett 

visst sätt. 

För att hitta de kvalitativt särskiljande innebörderna uppmärksammar den fe-

nomenografiska analysen fortsättningsvis vad som uttrycks som förgivet taget 

samt som övertygelser om ett visst fenomen (Larsson 1986, 21). Genom att fors-

karen kontrasterar det förgivettagna hos informanten och placerar in det i ett nytt 

sammanhang, kan övertygelser och förgivettaganden belysas på en mer övergri-

pande nivå. Vidare kan synliggörandet av dessa förgivettagna kategorier som fe-

nomenografin presenterar bidra till att människor ökar sin självförståelse angå-

ende varför de tänker som de gör (Larsson 1986, 25). 

Ett ytterligare syfte med att synliggöra dessa kategorier är att de ska kunna 

plockas ur sin kontext och användas för att förstå även andra liknande fenomen. 

Således ska kategorierna också kunna belysa delar av en övergripande struktur i 

hur omvärlden uppfattas (Marton 1986, 34). Ett ytterligare syfte med den fenome-

nografiska ansatsen är att den ska kunna bidra till att förbättra eller utveckla en 

verksamhet eller en produkt (Larsson 1986, 25). Trots att fenomenografiska stu-

dier arbetar med beskrivningar av andra ordningens nivå kan dessa beskrivningar 

således ge oss en bild av ett större sammanhang vilket kan resultera i nya sätt att 

tänka om ett fenomen. 

Ett fenomenografiskt grundantagande bygger fortsättningsvis på att verklig-

heten kan studeras utifrån upplevelser och uppfattningar där halvstrukturerade 

intervjuer utgör en rekommenderad metodinsamling (Dahlgren och Johansson 

2009, 125). Då min metodinsamling utgörs av intervjuer som behandlar just upp-

fattningar finner jag det motiverat att använda en fenomenografiska ansats.  
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Sammanfattning fenomenografin 

Sammanfattningsvis kan sägas att fenomenografin grundar sig på ett intresse för 

verkligheten utifrån den andra ordningens beskrivningsnivå, att den tar sin ut-

gångspunkt i empirin, samt att den syftar till att lyfta fram kvalitativa variationer i 

människors uppfattningar av ett fenomen. De variationer som framkommer kate-

goriseras sedan i olika beskrivningskategorier. Fokus för den fenomenografiska 

ansatsen ligger sedan på hur innehållet i de olika beskrivningskategorierna kan 

representera uppfattningar om verkligheten (Larsson 1986, 21f). 

Då den fenomenografiska ansatsen grundar sig på andra ordningens beskriv-

ningsnivå vill jag understryka min medvetenhet om att empirins utfallsrum också 

begränsas av de uppfattningar som finns hos mina informanter. Jag har försökt ta 

hänsyn till detta dels genom att eftersträva en bredd i sådant som yrkeserfarenhet, 

biblioteksområde, samt specialiseringar inom urvalsgruppen och dels genom att 

presentera denna variation för läsaren. Detta för att läsaren ska kunna skapa sig en 

egen uppfattning om hur väl studiens resultat skulle kunna appliceras och jämfö-

ras med andra folkbiblioteksverksamheter. 

Genom att kombinera en fenomenografisk ansats, och de kategorier som detta 

bidrar till att synliggöra i intervjumaterialet, med de teorier som presenterades i 

teoriavsnittet är min förhoppning att studiens resultat ska kunna ge en mer nyanse-

rad och övergripande bild av bibliotekariernas uppfattningar om sin egen och 

bibliotekets roll i samhället. En ytterligare förhoppning är att resultatet ska kunna 

bidra till att öka bibliotekariernas medvetenhet om sina egna uppfattningar om 

biblioteket. Härnäst presenteras den resultat- och analysdel vilken ovanstående 

teoretiska och metodologiska ramar har bidragit till att åstadkomma. 
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Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras resultat och analys av studiens bibliotekarieinter-

vjuer. För att hålla bibliotekarierna anonyma har jag gett dem fiktiva könsneutrala 

namn. Vid tillfällen där det ändå finns risk att spåra bibliotekariernas identitet har 

jag valt att hålla citaten anonyma. Det sätt som bibliotekets roll och värde present-

eras på i denna studie utgörs fortsättningsvis av bibliotekariernas uppfattningar. 

Syftet är alltså inte att visa vad bibliotekets roll och värde är utan hur det uppfatt-

tas utifrån andra gradens beskrivningsnivå (Larsson 1986, 12). 

Med hjälp av en fenomenografisk ansats har studiens empiri strukturerats i 

olika kategorier vilka sedan kommit att utgöra grunderna för uppfattningarna om 

bibliotekets olika roller. Därefter har kategorierna analyserats efter underliggande 

värden. Sammanslagningen av dessa roller och värden har resulterat i en modell 

som visar på hur vi skulle kunna förstå bibliotekets identitet. Denna modell pre-

senteras på sida 73 samt i bilaga 1. I enlighet med vad fenomenografin syftar till 

att åstadkomma hoppas jag att denna modell kan användas för att diskutera biblio-

tekets identitet samt framtidens biblioteksutveckling (jmf Larsson 1986, 25).  

Dispositionen för resultat- och analysdelen följer ett upplägg som överens-

stämmer med de olika rollerna i den för studien framtagna modellen. I nämnd 

ordning behandlas: bibliotekets roll att främja demokrati, den informationstill-

gängliggörande rollen, den läs och litteraturförmedlande rollen, samt biblioteks-

rummets roll som mötesplats. Bibliotekariens roll behandlas både i anslutning till 

dessa delar samt i ett separat avsnitt. Fortlöpande i resultatredovisningen presente-

ras analyser av på vilka sätt bibliotekarierna tycks värdesätta dessa roller. Avslut-

ningsvis ges en närmare presentation av den för studien framtagna modellen. 

Uppfattningar om bibliotekets roll att främja demokratin 

Syftet med detta avsnitt är att beskriva på vilka sätt demokratifrämjande tycks 

uppfattas som en övergripande biblioteksroll vilken involverar alla de andra roller 

och värden som ingår i biblioteksverksamheten. Tanken är även att detta avsnitt 

ska fungera som en kortare introduktion den till resterande resultat- och analysde-

len, samt att det ska underlätta för läsaren att ta till sig modellen över bibliotekets 

identitet (se bilaga 1). Med tanke på att uppfattningarna om bibliotekets demokra-
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tifrämjande roll genomsyrar en så pass omfattande del av det empiriska materialet 

har jag varit tvungen att lyfta ut ett urval av de delar som belyser denna roll. 

Ett sådant urval är att lyfta fram hur demokratifrämjande ofta beskrivs som 

något som bör prägla hela biblioteksverksamheten. På ett övergripande plan tycks 

bibliotekarierna därför uppfatta bibliotekets roll och värde som ett verktyg för att 

främja samhällets demokrati. Ett sätt som bibliotekarierna framhåller denna de-

mokratiroll är genom att poängtera hur biblioteket främjar bildning och delaktig-

het i samhället, bland annat genom att biblioteket ger människor verktyg för att 

utveckla sin förmåga att göra självständiga och ”medvetna val”. Detta kopplas till 

att biblioteket anses kunna möjliggöra för människor att ta till sig information. 

Exempelvis menar Vide (2017) att det är ”en demokratisk fråga om man […] kan 

ta till sig grundläggande samhällsinformation”. Att biblioteket tillgängliggör ”ytt-

randefrihet (och) individens rätt att fortbilda sig” (Robin 2017) anses likaså som 

en del av bibliotekets arbete för att främja demokrati. 

Hela biblioteksverksamheten uppfattas fortsättningsvis stå för en trygghet och 

tillförlitlighet i samhället av bibliotkrierna, vilket också kopplas till det förtroende 

människor uppfattas ha för biblioteket. Tack vare att människor uppfattas kunna 

lita på att det utbud av tjänster och resurser biblioteket erbjuder håller en hög kva-

litet anses biblioteket också kunna bidra till att skapa kritiskt tänkande och med-

vetna samhällsmedborgare, något som likaså anses främja demokratin. 

Uppfattningen om på vilket sätt biblioteket främjar demokratin tycks fortsätt-

ningsvis handla om hur det ger fler människor möjlighet att få tillgång till sådant 

som kunskap och litteratur, vilket bidrar till ”en utjämnande funktion i samhället” 

(Kim 2017). Genom att fler kan ta del av exempelvis litteratur menar bibliotekari-

erna även att biblioteket bidrar till att berika människors inre världar samt ge 

människor verktyg att utvecklas i en demokratisk riktning. Att biblioteket tillhan-

dahåller en öppen plats där alla typer av människor kan mötas uppfattas likaså 

som ett bidrag till det demokratiska samhällets utveckling. Rummet beskrivs 

bland annat ha betydelse för att främja ”det demokratiska samtalet” (Vide 2017).  

Ytterligare ett sätt som bibliotekets demokratiska roll framhålls är utifrån den 

betydelse det anses ha för nyanlända svenskars integrationsprocesser. Biblioteket 

beskrivs här kunna ”lotsa” de nyanlända så att de kan ”ta del av samhället och bli 

en del av samhället” genom att erbjuda en plats som kan ”skapa trygghet” för 

dessa människor (Pim 2017). Det ger dem även en ingång och utgångspunkt att 

navigera från i det svenska samhället. Bibliotekets möjlighet att göra de nyanlända 

mer delaktiga i samhället beskrivs som ett tydligt exempel på dess demokratifräm-

jande roll. Exempelvis Jordan (2016) beskriver hur ”det är jättemånga nyanlända 

som får den ingången” i samhället via biblioteket. Bibliotekets möjlighet att 

främja integration innefattar rollen att tillgängliggöra information, litteratur samt 

rollen att utjämna skillnader i människors tillgång till ordet och yttrandefriheten. 

Bibliotekets roll i integrationsfrågan utgör dessutom ett tydligt exempel på något 
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som bibliotekarierna anser legitimerar bibliotekets ställning i både dagens och 

framtidens samhälle. Att biblioteket har en viktig demokratifrämjande roll i just 

integrationsfrågan ”borde politikerna fatta” menar Jordan (2016). 

Just politikens inverkan på bibliotekets möjlighet att uppfylla sin demokrati-

främjande roll beskrivs fortsättningsvis som betydelsefull av flera bibliotekarier. I 

flera uttalanden framhålls det viktiga i att bibliotekets verksamhet bekräftas av de 

styrande politikerna. Bland annat av Mika som menar att ”oavsett hur vi tänker 

och hur vi används av våra besökare så i slutändan så är det ju politiska beslut 

som kommer sätta dom yttersta ramarna för allting på något sätt.” Ibland uppfattas 

politiken även som ett hot mot bibliotekets demokratifrämjande roll. Framför allt 

vid tal om Sverigedemokraternas (SD) politik. Orsaken anses bland annat vara att 

SD:s plats i riksdagen skapat en osäkerhet angående vilka lagar som kommer på-

verka biblioteket. Exempelvis menar Mika att: 
 
Som man tänkte när SD kom in i riksdagen, att ”men deras åsikter kan ju ändå inte påverka 
hur samhället är utformat. Om inte annat så har vi ju en massa internationella […] FN dekla-
rationen och allting det där som styr hur man får göra i ett samhälle”. Men det finns ju inga 
garantier för nånting. Biblioteket är ju för mig en del av ett demokratiskt samhälle men om 
samhället inte är demokratiskt då är ju frågan vad som händer med biblioteken. (Mika 2017) 

 

Med tanke på att biblioteket uppfattas ha en viktig roll att främja demokratin, och 

att partier såsom SD uppfattas som ett hot mot demokratin, leder detta samtidigt 

till tron om att biblioteket kommer att bli ännu viktigare ”med tanke på höger-

strömningar som är på gång i hela världen” (Pim 2017). Nedan följer en analys av 

uppfattningarna om bibliotekets övergripande roll att främja demokratin. 

Analys av bibliotekets roll att främja demokratin 

Uppfattningarna om att biblioteket har en viktig demokratifrämjande roll präglar 

en så pass stor del av bibliotekariernas uttalanden att det utgör en del av det cen-

trala utfallsrummet för den fenomenografiska kartläggningen (jmf Dahlgren och 

Johansson 2009, 123). Då rollen att främja demokrati tycks vara något som präg-

lar samtliga delar av biblioteksverksamheten kan den sägas vara överordnad öv-

riga roller. Att demokratifrämjande framhålls som så pass centralt kan fortsätt-

ningsvis spegla vad bibliotekarierna uppfattar att biblioteket står för. Detta gör att 

rollen att främja demokrati förmodligen också utgör en av de markörer som bibli-

otekarierna förknippar med bibliotekets identitet (jmf Alvesson 2013, 134). Den 

enighet som präglar bibliotekariernas sätt att tala om denna demokratifrämjande 

roll tyder dessutom på att det bakom dessa uppfattningar finns ett enat vi som 

tycks se demokratifrämjande som ett gemensamt mål för verksamheten. Att stå i 

demokratins tjänst tycks således även värderas högt inom organisationskulturen 

(jmf Alvesson 2013, 116). 

När bibliotekarierna nämner denna demokratiroll lyfts dessutom ett antal vär-

den som biblioteket anses stå för. Bland annat värdet av att biblioteket utgör en 
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trygg miljö där människor kan bli mer delaktiga i samhället. Bibliotekets demo-

kratifrämjande roll kopplas även till värdet av att biblioteket möjliggör för männi-

skor att fatta självständiga och medvetna val genom att tillgängliggöra yttrande-

friheten, i både sina resurser och medier, samt i själva biblioteksrummet. Vidare 

uppfattas biblioteket kunna bidra till ett mer demokratiskt samhälle genom att det 

förmår utjämna skillnader mellan de som har och inte har tillgång till sådant som 

information, litteratur och en plats att gå till för att delta i det demokratiska samta-

let. Således framträder uppfattningen om ett värde av att människor kan berikas 

på olika sätt med hjälp av bibliotekets resurser och tjänster. De värderingar som 

förknippas med denna grundläggande demokratiroll uttrycks även med en sådan 

självklarhet att de kan sägas spegla bilden av de ”rätta” värderingarna inom orga-

nisationskulturen (jmf Alvesson 2013, 100). 

Fortsättningsvis tycks samtliga bibliotekarier vara överrens om att den rå-

dande politiken är något som påverkar möjligheten att arbeta demokratifrämjande. 

Flera av bibliotekarierna framhåller SD:s politik som något som skulle kunna för-

svåra detta arbete, bland annat i och med att hota de värden bibliotekarierna be-

skriver att biblioteket står för. På många sätt tycks SD uppfattas som ett externt 

hot mot bibliotekets roll att främja demokratin (jmf Michnik 2014, 433f). Att ta 

avstånd från SD tycks dessutom utgöra en tydlig markör för bibliotekariernas 

självidentitet. Detta i och med hur SD får symbolisera de värderingar bibliotekari-

erna inte anser ingå i den egna självuppfattningen (jmf Alvesson 2013, 145f). 

En kombination av de värden mina bibliotekarier tillskriver bibliotekets de-

mokratifrämjande roll skulle fortsättningsvis kunna jämföras med flera av de mål 

som presenteras i Jochumsens m.fl. (2012, 589) modell över de fyra biblioteks-

platserna. Möjligen är målet att skapa makt och inflytande (Jochumsen m.fl. 2012, 

589) hos användare det mål som bäst fångar den demokratifrämjande rollen, även 

om detta mål inte räcker fullt ut för att beskriva alla de värden mina bibliotekarier 

förknippar med biblioteket. Ingen av de platser som framträder i Jochumsens m.fl. 

(2012) modell är dock fullt jämförbar med hur mina bibliotekarier beskriver 

bibliotekets demokratifrämjande roll. Detta gör att Jochumsens m.fl. (2012) mo-

dell blir svår att applicera rakt av på min empiri. Möjligen skulle en kombination 

av läroplatsen, mötesplatsen och inspirationsplatsen, kunna jämföras med hur 

mina bibliotekarier beskriver den demokratifrämjande rollen. 

Jochumsen m.fl. (2012, 2012, 595) beskriver dock hur modellen över de fyra 

biblioteksplatserna skulle kunna utgöra en grund för ett bibliotek som bidrar till 

att främja ett demokratiskt samhälle. Denna bild av biblioteket som en typ av 

verktyg att främja demokrati tycks ha stora likheter med hur mina informanter ser 

på bibliotekets roll. Samtidigt finns denna demokratifrämjande funktion inte in-

placerat som en del av Jochumsens m.fl. (2012) modell. 

I och med att den demokratifrämjande rollen är så pass uttalad i hur mina bib-

liotekarier beskriver bibliotekets roll i samhället har jag därför valt att ge den en 
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egen plats i min modell över bibliotekets identitet. I min modell får fortsättnings-

vis rollen att främja demokrati betraktas som ett slags tak som vilar över alla 

andra roller, vilket illustreras i modellen över bibliotekets identitet (se bilaga 1). 

Under detta tak och roll att främja demokratin finns fortsättningsvis olika in-

gångar genom vilka människor kan träda in i biblioteket för att ta del av dess 

tjänster och resurser, interagera med bibliotekarierna och, fortsättningsvis, bli en 

del av ett demokratiskt samhälle. För att göra en liknelse till Jochumsens m.fl. 

(2012) platser skulle dessa ingångar även kunna liknas vid olika rum. Alla dessa 

rum präglas också av de underliggande värderingar bibliotekarierna förknippar 

med biblioteksverksamheten. Följande avsnitt kommer i tur och ordning behandla 

dessa ingångar/rum  vilka i min studie utgörs av de tre biblioteksroller som 

framkommit i mina intervjuer  samt de värden som kopplas till dessa. De tre 

biblioteksrollerna är den informationstillgängliggörande, den läs- och litteratur-

främjande, samt biblioteksrummets roll som mötesplats. Ytterligare en viktig roll, 

som dock inte bör betraktas som ett rum, men som på ett annat sätt utgör en viktig 

del av biblioteket, är bibliotekariens roll. Bibliotekariens roll behandlas både i 

anslutning till var och en av de övriga rollerna, samt i ett eget avsnitt som också 

tar upp möjliga svårigheter för bibliotekarien att uppfylla denna roll. Först ut föl-

jer dock det resultat som presenterar den informationstillgängliggörande rollen. 

Uppfattningar om den informationstillgängliggörande rollen 

Som tidigare nämnts uppfattar samtliga bibliotekarier att biblioteket har en viktig 

roll att främja demokrati. Detta demokratifrämjande anses bland annat vara möj-

ligt genom att biblioteket tillgängliggör information, det vill säga genom dess in-

formationstillgängliggörande roll. Detta anses fortsättningsvis ske bland annat 

genom att biblioteket tillhandahåller digitala informationsverktyg, såsom datorer. 

Tillhandahållandet av datorer beskrivs som ”jättepopulärt” och något biblio-

tek också ”kan bli bättre på” (Kim 2017). Då ”det är många som kommer hit från 

andra kulturer som kanske inte ens har ett skriftspråk” samt att ”alla inte har råd 

med dator hemma” (Vide 2017) beskrivs bibliotekets tillhandahållande av datorer 

även som något som bidrar till att göra människor mer delaktiga. Bibliotekarierna 

menar att möjligheten att ta del av digital information i samhället inte hade varit 

lika självklart för många människor om det inte vore för just de informationsre-

surser biblioteket tillhandahåller. Tillhandahållandet av datorer uppfattas även 

vara en bibliotekstjänst som kan ge biblioteket ökad betydelse i framtiden. Men, 

menar Valentine (2017) ”då måste man ha resurser” och ”det måste finnas kompe-

tens”, att möta denna efterfrågan på IT- och datortjänster. 

Genom att tillgängliggöra information uppfattas biblioteket även bidra till att 

minska den digitala klyftan i samhället, vilket bidrar till att utjämna skillnaden 

mellan de som har, och de som inte har, tillgång till information. Detta anses vär-
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defullt, framför allt då ”en del av samhället är så otroligt inne i det digitala […] 

medan en annan del av samhället kanske inte hänger med och att bibliotekte har 

en viktig roll att överbrygga det” (Mika 2017). Fortsättningsvis menar Vide 

(2017) att ”den digitala klyftan är ganska stor, alla har inte en e-post.” Vide po-

ängterar också att ”man kan va utsatt i informationssamhället och behöva extra 

stöd.” Flera av bibliotekarierna anser också att folk i allmänhet nog inte är med-

vetna om omfattningen av den digitala klyftan och hur många av samhällets med-

borgare som i dagsläget står utanför tillgång till datorer och digitala verktyg. Va-

lentine (2017) menar att ”det finns jättemånga som faktiskt inte fixar det här med 

att använda internet och klara allting själv, och det beror inte på att man är dum i 

huvet utan man kanske inte har lärt sig, man kanske inte vill lära sig.” Bibliotekets 

roll att utjämna skillnader i digital informationstillgänglighet beskrivs därför 

kunna bidra till att människor blir mer självständiga och delaktiga i samhället. 

Förutom att bidra till uppkomsten av en digital klyfta uppfattas den informat-

ionsteknologiska utvecklingen i samhället ha medfört nya uppgifter för biblio-

teket. Bland annat beskrivs ökade krav på individuella inloggningsuppgifter och 

teknisk hårdvara ha gjort det mer problematiskt för biblioteket att tillhandahålla 

redskap för att alla ska kunna ta del av digital information. Samtidigt som biblio-

tekets primära roll inte uppfattas vara att tillhandahålla den tekniska hårdvaran, 

såsom surfplattor och mobiltelefoner, menar bland annat Pim (2017) att det också 

”är en demokratifråga” att kunna ta del av sådana typer av informationsverktyg. 

Pim framhåller även att det ”ställs högre krav på att man ska vara uppkopplad” 

mot internet för att kunna vara en del av dagens samhälle. Även Kim (2017) po-

ängterar hur teknikutvecklingen ibland försvårar bibliotekets informationstillgäng-

liggörande roll då den gör att ”mycket är så knutet till att man har en egen inlogg-

ning”, att det finns massor med saker som inte funkar ”att låna ut i fysisk form”, 

samt att ”många bibliotek är ju för små för att konkurrera med digitala medier”. 

Förutom att teknikutvecklingen gjort det svårare att tillhandahålla vissa typer 

av digital information i och med att hårdvaran blivit mer användarspecifik upp-

fattas den även förändra bibliotekets roll i samhället. Bland annat genom att män-

niskor idag ser på kunskap och livslångt lärande på ett nytt sätt, vilket ökat beho-

vet av bibliotekets informationstillgängliggörande roll. Den anses även ha lett till 

att framtidens bibliotek behöver tillhandahålla ett mer mångfacetterat utbud av 

medier och informationsresurser. 
 
Vårt bestånd kanske kommer se annorlunda ut för att våra låntagare hellre vill läsa e-böcker. 
Men vi kommer fortfarande kunna guida […] vi kanske är mer kopplade till livslångt lärande, 
man pratar jättemycket om att samhället kommer robotiseras, det innebär att många männi-
skor kommer bli arbetslösa och kommer behöva omutbilda sig. Där kan biblioteket finnas 
som stöd i den processen. (Vide 2017) 

Folks informationsbehov är ju inte ”peka mig till den här boken” och det är ju oftast den 
typen av tjänst som vi erbjuder […] sen är det ju mycket som […] håller sig i internet eller 
databasform… Sättet som människor hämtar information på ändrar sig så pass mycket nu. 
Det blir kortare, mer baserat på video, bild, och det finns så pass stora möjligheter i internet. 
(Kim 2017) 
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Förutom att teknikutvecklingen alltså uppfattas ha förändrat bibliotekets informat-

ionstillgängliggörande roll, så har den även medfört en annan roll att säkerställa 

att bibliotekets resurser präglas av ”bredd”, ”tillförlitlighet”, samt ”kvalité”. Bred-

den kontrasteras ofta mot vad bibliotekarierna beskriver som filterbubblan, vilken 

erbjuder ett smalare och mer individanpassat informationsutbud. Kvalitet och till-

förlitlighet beskrivs fortsättningsvis som viktigt på grund av det informationsöver-

flöd som råder i dagens digitala samhälle och som uppfattas ha gjort det mer 

komplext att sålla bland förvanskad information. Uppgiften att säkerställa att 

bibliotekets informationsresurser håller dessa kriterier utgör fortsättningsvis en 

viktig del av bibliotekarierollen. Innan vi går in på bibliotekariens roll följer här 

en analys av uppfattningarna om bibliotekets informationstillgängliggörande roll. 

Analys av bibliotekets informationstillgängliggörande roll 

I och med den enighet och övertygelse som råder i bibliotekariernas uppfattningar 

om att en av bibliotekets viktigaste roller är att tillgängliggöra information kan 

denna roll tolkas som en av de fenomenografiskt konceptuella kategorier som 

utgör bibliotekariernas uppfattningar om biblioteket (jmf Marton 1986, 32). 

Bibliotekets roll att tillgängliggöra information uppfattas viktig men inte nödvän-

digtvis för att det handlar om att tillgängliggöra information per se, utan snarare 

för att den information som förmedlas i förlängingen förstås som ett verktyg för 

att främja demokrati. Vidare speglar uppfattningarna om på vilket sätt denna roll 

är viktig också en rad andra underliggande värderingar hos bibliotekarierna. 

Bland annat värderas den utjämnande funktion som denna roll bidrar till att 

åstadkomma högt bland bibliotekarierna. Exempel på denna utjämnande funktion 

utgörs av att biblioteket bidrar till att minska den digitala klyftan i samhället. Yt-

terligare ett tecken på detta utjämnande värde visar sig i bibliotekariernas sätt att 

framhålla de som står utanför det digitala samhället som en prioriterad användar-

grupp. Uppfattningen om att bibliotekets informationstillgängliggörande roll 

handlar om att bidra till utjämnandet av skillnader i samhället kan därför tolkas 

som ett av de mest naturliga och rätta sättet att tänka om värdet med denna roll 

inom organisationskulturen (jmf Alvesson 2013, 100). 

Vidare framhålls hur denna biblioteksroll har ett värde i och med hur det möj-

liggör för mäniskor att berikas med sådant som kunskap, information och ett kri-

tiskt tänkande, med hjälp av bibliotekets resurser. Således tycks strävan efter detta 

berikande utgöra ytterligare en organisationskulturellt färgad uppfattning som 

visar på de ”rätta” värderingarna inom biblioteket (ibid). 

I en stor del av bibliotekariernas uttalanden om på vilket sätt bibliotekets in-

formationstillgängliggörande roll uppfattas värdefull framträder dessutom ord 

som att biblioteket främjar delaktighet och ökad medvetenhet hos befolkningen. 

Delaktighet och ökad medvetenhet uppfattas alltså som värdefulla användarända-

mål. För att skapa ökad delaktighet och medvetenhet förutsätts att biblioteket till-
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handahåller både analoga och digitala informationsresurser, samt att dessa resur-

ser når alla användare. Att uppnå ökad delaktighet hos användaren framhålls som 

ett mål med bibliotekets informationstillgängliggörande roll visar likaså på hur 

detta delaktighetsskapande utgör en del av de underliggande värderingar som 

formar organisationskulturen (jmf Alvesson 2013, 116).  

Sett till modellen över de fyra biblioteksplatserna (Jochumsen m.fl. 2012, 

591f) kan bibliotekariernas beskrivning av den informationstillgängliggörande 

rollen, samt de värden som förknippas med denna roll, på många sätt kopplas till 

målet för makt och inflytande. Mina bibliotekarier tycks dock framhålla hur 

bibliotekets möjlighet att ge människor mer makt snarare handlar om att utjämna 

skillnaden mellan de som har och inte har tillgång till information vilket indirekt 

handlar om att utjämna maktskillnader i samhället. Därför utgör dock inte makt ett 

eget värde i min modell över bibliotekets identitet (se bilaga 1). 

I modellen över de fyra biblioteksplatserna tillhör målet att skapa makt och 

inflytande både läro- och mötesplatsen. Enligt vad som framkommer i mina bibli-

otekarieintervjuer finns viss tendens att framhålla den informationstillgängliggö-

rande rollens koppling till att främja lärande medan denna roll inte tycks ha så 

mycket att göra med möten. I Jochumsens m.fl. (2012, 591f) modell kopplas läro- 

och mötesplatsen även till målen för upplevelser och engagemang. I mina biblio-

tekarieintervjuer framhålls varken möjligheten att förmedla upplevelser eller en-

gagemang i anslutning till den informationstillgängliggörande rollen. Istället tycks 

mina informanter framhålla hur denna roll kan bidra till delaktighet och ökad 

självständighet. Således finns viss, men inte total, överenstämmelse med Jochum-

sens m.fl. (2012) modell. I min modell över bibliotekets identitet har jag därför 

valt att skapa en biblioteksroll som uppmärksammar detta informationstillgäng-

liggörande, samt visa på de värden som angränsar till denna roll (se bilaga 1). 

Förutsättningarna för att biblioteket ska kunna uppfylla sin informationstill-

gängliggörande roll, så som den framhålls av bibliotekarierna, tycks även vara 

starkt beroende av bibliotekariens roll i biblioteket, något som presenteras härnäst. 

Bibliotekariens roll i det informationstillgängliggörande biblioteket 

Vid frågan om vad som utgör bibliotekariens roll i biblioteket kopplat till biblio-

tekets roll att tillgängliggöra information, nämner flera av bibliotekarierna att bib-

liotekarien är någon som kan information. Detta kunnande beskrivs bland annat 

som förmågan att ”sålla” information i ett mångfacetterat och komplext informat-

ionssamhälle, samt förmågan att ”värdera” innehållet i olika informationskällor. 

Förmågan att värdera information beskriver bibliotekarierna ofta med begreppen 

”källkritik” och ”tillförlitlighet”. Vide (2017) menar att ”källkritik är nåt som vi 

måste jobba mer med” medan Jordan (2016) framhåller att både dagens och fram-

tidens bibliotekarier behöver veta hur man kan ”få fram tillförlitlig information”. 

Pim (2017) menar att bibliotekariens roll i biblioteket är att ”om du googlar på 
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Fria tider så ska jag som bibliotekarie veta att Fria tider är inte en tillförlitlig 

källa.” Förmågan att vara källkritisk, värdera information, samt säkerställa tillför-

litlighet uppfattas samtidigt som ”superkomplext i dagens samhälle” (Vide 2017). 

Bibliotekariens roll i biblioteket beskrivs även som någon som har kännedom 

om en bredd av olika informationsresurser, samt någon som kan särskilja kvalita-

tiv från icke kvalitativ information. Sådana kompetenser beskrivs i många utta-

landen som särskilt värdefullt i dagens allt mer individualiserade informations-

samhälle där de filterbubblor som skapas gör att människor bara kommer i kontakt 

med information som bidrar till att ”bekräfta sin egen världsbild” (Vide 2017). Att 

bibliotekarien förstår värdet av att se bortom filterbubblan, samt förmår värdera 

innehållet i dagens massiva och digitala informationsmängd uppfattas även bli allt 

viktigare i framtidens bibliotek. Pim (2017) menar att ”det är där biblioteket har 

sin stora uppgift. Att kunna sålla information. Det är där vår spetskompeten 

kommer ligga.” Ytterligare uttalanden som stärker dessa uppfattningar är: 

Vi lever i ett informationsflöde, men informationsflödet blir ju ganska styrt, och det e ju 
också väldigt lätt att bara bekräfta sin egen världsbild i hur man söker information på nätet 
och vilka grupper man är med i och så, så det är jätteviktigt att det finns bredd med olika åsik-
ter. (Vide 2017) 

Det är ju väldigt oöverblickbart (all information som finns på nätet) [...] Undersökningar 
som görs på var folk hämtar information så brukar det väl oftast va släkt och vänner, och då 
är det ju det här med filterbubblan som är ett problem. Att man får samma nyheter som nära 
vänner. (Kim 2017) 

 

Vidare anses bibliotekarien ha en viktig roll att fylla grundat på människor gene-

rella ”övertro till Google” (Vide 2017) vilket kan begränsa möjligheten att hitta 

varierad och tillförlitlig information. Bibliotekarien anses då ha kompetensen att 

kunna väga upp mot hur Google och andra mer kommersiella söktjänster brister i 

att ta fram en bredd av kvalitativ och tillförlitlig information. 

Trots att Google beskrivs som ett många gånger bristande sökverktyg menar 

en mindre erfaren bibliotekarie dock att: ”Google är ju överlägset, det kan man ju 

säga vad man vill om det är skrämmande eller, men det är ett av dom bästa verk-

tygen (för informationssökning).” De mer erfarna bibliotekarier framhåller dock i 

högre grad begränsningar med Google, Facebook eller andra mer kommersiella 

informationstjänster; begränsningar vilka bibliotekarien kan övervinna genom sin 

källkritiska förmåga att värdera och sålla kvalitativ information. 

Den service som kommersiella internet- och söktjänster, så som Google och 

Facebook, erbjuder sina användare genom att individanpassa information efter 

användarens redan etablerade sökmönster (de så kallade filterbubblorna) beskrivs 

alltså som ett problem i dagens digitala samhälle. Samtidigt uppger flera av bib-

liotekarierna hur en del av bibliotekariens unika roll i biblioteket handlar om för-

mågan att kunna läsa av och just individanpassa informationstjänsterna efter an-

vändarens behov. Detta benämns även som att bibliotekarien ger god service. 
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Bibliotekariens roll är service […] Folk har ett problem. Dom kommer hit. Vi gör vårt yttersta 
för att lösa det. Ibland kan det va att vi ser att det här problemet ligger inte i vår yrkeskompe-
tens men vi kan hjälpa dig att du ska ta kontakt med den personen. (Vide 2017) 

 

Bibliotekets informationstjänster vilar dock inte på samma kommersiella intressen 

som nyss nämnda företag. Syftet med bibliotekariens roll att ge service beskrivs 

då istället som möjligheten att ge användaren tillgång till denna tidigare nämnda 

bredd av tillförlitlig information. Nedan följer en analys av uppfattningarna om 

denna bibliotekarieroll. 

Analys av bibliotekariens informationstillgängliggörande roll  

Värdet av bibliotekariens roll i biblioteket framhålls med ord som att biblioteka-

rien har en källkritisk medvetenhet, samt en förmåga att värdera graden av tillför-

litlighet och kvalitet i informationsutbudet. Dessa begrepp tycks spegla ett för 

bibliotekarierna gemensamt språkbruk, vilket de använder för att beskriva hur de 

definierar bibliotekariens kompetens inom den rådande praktikgemenskapen (jmf 

Wenger 2000, 229). Ytterligare språkbruk som beskriver denna kompetens är så-

dant som att bibliotekarien har en förmåga att värdesätta en bredd i informations-

utbudet samt har en medvetenhet om begränsningarna i hur människors världsbild 

bekräftas genom kommersiella filterbubblor på internet. Fortsättningsvis tycks 

bilden av att besitta dessa kompetenser vara något som också bekräftar biblioteka-

riernas självidentitet (jmf Alvesson 2013, 146). Bibliotekarien är således någon 

som kan information genom att kunna värdera tillförlitlighet, kvalitet, och bredd i 

bibliotekets utbud. 

Som vi såg i föregående avsnitt uppfattades användaren kunna bli mer delakt-

ig i samhället och förmögen att fatta medvetna och självständiga val genom att ta 

del av bibliotekets informationsutbud. Bibliotekariens roll tycks här således kräva 

en kompetens som säkerställer sådant som bredd, tillförlitlighet och kvalitet i 

detta utbud, vilket i längden kan bidra till denna delaktighet och medvetenhet hos 

användaren. I och med hur bredd, kvalitet och tillförlitlighet framhålls som ledord 

att förhålla sig till i inom den informationsförmedlande rollen tycks de även ut-

göra ett gemensamt kulturellt styrmedel av bibliotekarierollen (jmf Alvesson 

2013, 100). Skillnaden i hur mer och mindre erfarna bibliotekarier beskriver 

Google kan fortsättningsvis tolkas som att bibliotekarierna kommit olika långt i 

att identifiera sig med dessa organisationskulturella värderingar (jmf Alvesson 

2013, 100). Hos den mindre erfarna bibliotekarien framhålls exempelvis Google 

som en av de bästa söktjänsterna, medan de mer erfarna bibliotekarierna menar att 

Google inte säkerställer den bredd och tillförlitlighet de själva förmår göra genom 

att använda även andra söktjänster. Uppfattningen om att biblioteket ska förmedla 

en bredd i sitt utbud tycks även gälla delar av den läs- och litteraturfrämjande rol-

len, vilken presenteras mer härnäst. 
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Uppfattningar om bibliotekets läs- och litteraturfrämjande 

roll 

Vid sidan om den informationstillgängliggörande rollen lyfts bibliotekets läs- och 

litteraturfrämjande roll. Denna roll ses bland annat som ett medel att öka männi-

skors förmåga att ta till sig text och information och tycks i dessa sammanhang 

präglas av en slags nyttofunktion. Rollen anses då utgöra ett medel att skapa mer 

medvetna och utbildade människor som kan ”bilda sig uppfattningar om saker” 

och att detta är ”viktigt för att vara en delaktig människa” (Jordan 2016). Flera av 

bibliotekarierna, bland annat Lykke (2017), framhåller även att rollen handlar om 

att säkerställa att det finns ”en grundläsförståelse hos befolkningen”. 

Att biblioteket arbetar läs- och litteraturfrämjande ses även som ett sätt att 

höja nationens konkurrenskraft i och med hur det kan göra människor mer själv-

ständiga, höja skolresultat, och i längden sätta Sverige på kartan i olika internat-

ionella mätningar över landets utbildningsnivå. Exempelvis menar Valentine 

(2017) att: 
 
Det är okej att du inte gillar att läsa men du måste kunna läsa, annars går det inge bra. Dom 
måste ju kunna läsa instruktioner när man installerar spel, och datorn och såna här grejer, och 
förstå […] Man pratar om PISA och allt det här, ja man måste gå till biblioteket, och det gäl-
ler att man inspirerar föräldrarna. Och dom föräldrar som inte kan läsa och så att dom förstår 
hur viktigt det här är. (Valentine 2017) 
 

Rollen att öka läsförståelse bland människor anses även vara något som biblio-

teket delvis delar med skolans roll i samhället. Lykke (2017) menar dock att ”där 

har ju läraren egentligen en större roll men vi hjälper ju lärarna” genom att för-

medla litteratur. Framför allt i arbetet mot barn, unga, och skolan uppfattas biblio-

teket ha en viktig läs- och litteraturfrämjande roll som kan lägga grunden ”för 

läsintresse och språkförståelse” hos människor (Pim 2017). 

Förutom den läs- och litteraturfrämjande rollens mer nyttobetonade effekter, 

såsom att öka läsförmågan i samhället, anses den även kunna ha en berikande ef-

fekt på användaren. Detta tycks framför allt gälla den skönlitterära läsningen, vil-

ken beskrivs kunna öppna upp ”dörrar för personlig utveckling” samt leda till 

”upplevelser, nya tankar, eller att man får ett samtal” (Vide 2017). Den skönlitte-

rära läsningen uppfattas dessutom kunna ge ett ”rikare liv” och ”nya perspektiv”. 

Förmågan att ta till sig texter och berättelser uppfattas till och med så pass viktigt 

att om en person inte kan ”läsa eller skriva eller uttrycka sig, då blir du ju inte en 

hel människa”(Valentine 2017). Att kunna läsa och ta till sig berättelser beskrivs i 

längden även kunna ge ”förståelse för andra människor och empati” (Lykke 

2017). Bland bibliotekarierna förekommer återkommande uttalanden som beskri-

ver den betydelsefulla rollen av läsning och litteratur. Bland annat uttalanden som 

att bibliotekarierna ”tror” på läsningen, att det är ”bra för människor att läsa”, och 

att ”man får ett rikare inre liv av att läsa böcker” (Lykke 2017). 
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Förutom att bibliotekets läs- och litteraturfrämjande arbete anses kunna berika 

människors inre världar uppfattas det även kunna göra människor mer ”kritiskt 

tänkande” vilket i längden anses kunna påverka deras politiska värderingar. Bibli-

otekarieras beskrivningar av sådana uppfattningar visar då även på en önskan om 

att den mer läsande användaren också tar avstånd från viss politik. 
 
Det här, kritiskt tänkande, informationssökning. Bilda sig en egen uppfattning om saker och 
ting. Och kan följa med i politiska resonemang. Att litteratur kan vara en väg dit. Att det in-
går. (Jordan 2016)  

När jag jobbar läsfrämjande mot barn så är det ju lusten, att det är kul att läsa, som jag vill 
ska väckas hos dom, men inom mig finns ju också hur viktigt det är för dom när dom ska 
söka jobb och rösta. (Vide 2017) 

Förlängningen (med det läsfrämjande uppdraget) är ju att vi ska få samhällsmedborgare 
som kan ta del av information och är utbildade och inte går och röstar på nazistpartiet för att 
dom är outbildade. (Lykke 2017) 

 

Trots att bibliotekarierna menar att all läsning är bra är det alltså ändå en viss typ 

av läsning och en viss typ av litteraturinnehåll som framhålls i deras uttalanden. 

Beskrivningen av detta innehåll är, enligt bland annat Pim (2017) att det ska 

spegla bilden av alla människors ”lika värde” samt de demokratiska värderingar 

som hela biblioteksverksamheten anses stå för. Ibland uppfattas bibliotekets läs- 

och litteraturfrämjande verksamhet och dessa demokratiska värderingar även vara 

så pass förknippade med varandra, samt förutsätta varandra och därigenom utgör 

två delar av samma sak. Bland annat Pims (2017) uttalande kan illustrera denna 

uppfattning: 

Innehållet i det man läser är oerhört viktigt för att bygga upp sin världsbild. Det låter för mig 
oerhört odemokratiskt att läsa litteratur som inte syftar till att spegla allas lika värde. Jag vete 
tusan om jag skulle se det som ett demokratiuppdrag […] Det låter ju inte som en plats för 
demokrati om vi inte kan arbeta läsfrämjande. (Pim 2017) 

 

Förutom att främja demokratiska värderingar framhåller bland annat bibliotekari-

erna Vide (2017) och Jordan (2016) betydelsen av att den läs- och litteratur-

främjande rollen ”inte ska vara vinstdrivande i samhället” samt att ”det ska va ett 

rikt utbud […] som kan passa många”. Betydelsen av att biblioteket erbjuder en 

bredd, variation, samt en motvikt till ett kommersiellt litteraturutbud är resone-

mang som återkommer hos flera bibliotekarier. 

Vidare framhåller Valentine att biblioteket ”ska vara neutrala” i frågan om in-

nehållet i sitt litteraturutbud, samtidigt som detta anses knepigt vid tillfällen då 

innehållet strider mot bibliotekariernas personliga värderingar. Bland annat Va-

lentine (2017) menar att gränser och ”tolerans mot främlingsfientliga uttryck och 

sammankomster, och partier, och böcker” har flyttats markant sedan 80-talet och 

att ”då kan man ju som person se till att det är fel. Men man måste ju se till att 

man arbetar i en verksamhet som är styrd av lag och styrdokument”. Bland flera 

bibliotekarier nämns då inköpspolicyn som ett medel att göra urval som grundar 

sig på demokratiska principer, samt förhindra inköp av opassande litteratur. 



 

 

54 

Vi har ju en inköpspolicy så vad som helst ska inte finnas på biblioteket. Vi skulle ju tillex-
empel inte köpa in barnpornografi [...] Men vi verkar ju för människors lika värde och det 
finns ju väldigt mycket äldre litteratur som inte har jätteschyst kvinnosyn […] Vi verkar ju för 
demokrati så jag tycker inte vi ska ha litteratur som är antidemokratisk [...] När det gäller frå-
gan om litteratur, då är det inte censur, vi gör ju ett urval, och vi har policys. (Vide 2017) 

 

Förutom att framhålla ett visst innehåll i bibliotekets läs- och litteraturfrämjande 

roll refereras ofta till en specifik medietyp, nämligen den tryckta boken. Detta illu-

streras exempelvis med Jordans (2017) uttalande om att: ”Målet är att få folk att 

läsa böcker”. Också Lykke (2017) uttrycker det som att: ”Bibliotekets roll är ju 

även kulturbiten, men det är ju så klart böckerna eller bokutlåningen som är i fo-

kus.” Vidare framhåller Pim (2017) hur biblioteket delvis marknadsför sig själva 

genom att skicka ”böcker” till olika företag. Den tryckta boken uppfattas även 

som en självklar del av framtidens bibliotek, bland annat med beskrivningen att 

”människor är så jäkla förtjusta i själva formatet bok” (Pim 2017). Människan 

uppfattas även ha ”behov av det här fysiska, att vända papper” (Robin 2017). Vi-

dare menar Lykke (2017) att ”kärnverksamheten många år framöver kommer vara 

den fysiska boken”. Flera av bibliotekarierna ger även uttryck för en personlig 

förhoppning om att boken ska finnas kvar i biblioteket. Samtidigt som boken upp-

fattas som en värdefull artefakt så framhåller en mindre erfaren bibliotekarie dock 

att det kan finnas vissa problem med ett alltför ensidigt fokuserande på böcker och 

litteratur. 
 
Det är inte så att läsning är oviktig nu, men den här bokläsningen, det är ju ett minskande in-
tresse för folk. Det är inte alla som vill låna skönliteratur och det är inte ett […] övergripande 
samhällsmål […] Då blir man ju mer likt museum […] som har tårtbitar som dom gör jätte-
bra, men dom har liksom inte helhetsperspektivet på samhället som folkbibliotek skulle kunna 
ha. Det blir ju mer likt specialbibliotek […] Det kommer aldrig nå till alla. 

 

Bibliotekarien som gör detta uttalande är dock den enda bibliotekarie som ser 

vissa risker med att boken får för stor uppmärksamhet i biblioteket med argumen-

tet att bibliotekets tjänster då kanske inte når alla människor i samhället. Övriga 

bibliotekarier ser istället boken som en fortsatt central del av verksamheten. 

En vanlig princip för att mäta hur väl den läs- och litteraturfrämjande verk-

samheten når sina användare beskrivs fortsättningsvis som utlåningsstatistik, där 

en stor del av denna statistik rör just utlånade böcker. Samtidigt uppfattas utlå-

ningsstatistik också som ett missvisande mätinstrument då detta, som Vide (2017) 

uttrycker det, inte visar på den ”upplevelse och livskvalitetsförhöjning” som läs-

ning och litteratur anses kunna ge både individ och samhälle. Fortsättningsvis 

menar Vide (2017) att ”om vi bara försökte få maximalt utlån så skulle vi ju 

kanske köpa in 2000 [kommersiell författare] och 2000 [kommersiell titel]. Vi är 

ju mer än vårt bestånd, men…” 

Principen att mäta allt som görs med statistik beskrivs fortsättningsvis som 

oerhört tids- och resurskrävande. Valentine (2017) kopplar mätprincipen till så 

kallad New Public Management (NPM) vilket uppfattas som ett bristande styrme-

del för en offentlig verksamhet. Det associeras även till begreppet ”kund” vilket 
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Valentin ”vägrar” att använda och säger att: ”Nu mäter vi ju allting! Vi är ju inne i 

den här NPM. Det tar jättelång tid […] Det är en marknadsliberalistisk idé som 

inte funkar i offentligheten och det […] är fullkomligt befängt.” Trots att flera av 

bibliotekarierna framhåller bristerna med utlåningsstatistik som mätinstrument 

menar bland annat Pim (2017) att detta, tillsammans med besöksstatistik, är de 

enda tillförlitliga mätmetoder de har för att visa hur biblioteket faktiskt används.  
 
Det är det som vi slåss mot hela tiden. Det går ju inte att mäta i pengar det vi gör. Så är det ju 
tyvärr. Det enda mått vi har på vår verksamhet det är ju statistik […] det är ju det vi redovisar 
till politiker. Det är dom siffrorna vi har att gå på. Det enda säkra vi har det är besöksstatistik 
och utlåningsstatistik […] Men sen hur mycket samhället sparar på att människor kanske mår 
bättre av att läsa böcker. Man kanske hittar någon självhjälpsbok om man är på väg in i en 
depression, man kanske kan undvika en sjukskrivning, med hjälp av biblioteket. (Pim 2017) 

 

Bibliotekets läs- och litteraturfrämjande roll beskrivs alltså inte enbart i termer av 

att få människor att läsa mer böcker utan associeras också till en rad andra upp-

fattningar och värderingar, något följande analysavsnitt syftar till att tydliggöra. 

Analys av bibliotekets läs- och litteraturfrämjande roll 

Bibliotekets roll att sprida läsning och litteratur nämns ofta som en självklar del 

av verksamheten. Ibland så självklar att den utgör en förlängning av det demokra-

tiska uppdraget. Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv går denna roll därigenom 

att tolka som en kvalitativt tydlig konceptuell kategori i variationen av biblioteka-

riernas uppfattningar om bibliotekets roll i samhället (jmf Marton 1986, 32). 

Det gemensamma språkbruk som används för att tala om läsning och skönlit-

teratur som något bra och nyttigt speglar dessutom en rad underliggande värde-

ringar om den läs- och litteraturfrämjande rollens betydelse. Bland annat framträ-

der detta nyttovärde i beskrivningar av bibliotekets viktiga roll att skapa delaktiga 

och läskunniga medborgare som förmår göra självständiga val, något som i läng-

den anses kunna leda till att samhället berikas med utbildade människor som kan 

fatta demokratiska beslut vilket anses kunna bidrar till att främja demokratin. De 

värderingar som framträder i detta språkbruk tycks fortsättningsvis utgöra en del 

av den underliggande organisationskulturen (jmf Alvesson 2013, 222ff).  

Samtidigt är det inte bara de nyttoeffekter som läsning och litteratur anses 

kunna ge som bibliotekarierna ger uttryck för. Den läs- och litteraturfrämjande 

rollen anses även kunna berika människor genom att den läsande ges nya perspek-

tiv på världen, ökad förståelse för andra människor, samt ökad empati. Vidare 

framhålls bibliotekets roll att tillhandahålla en icke-kommersiell bredd i litteratur-

utbudet. Det sätt som bibliotekarierna uppfattar att biblioteket bör prioritera ett 

litteraturutbud av bredd, icke-kommersialism, som främjar vidgade perspektiv, 

empati, och allas lika värde, kan tolkas som att dessa värden också utgör delar av 

den underliggande organisationskulturen (jmf Alvesson 2013, 111f).  

Om vi jämför de sätt som mina bibliotekarier beskriver bibliotekets läs- och 

litteraturfrämjande roll med Jochumsens m.fl. (2012) modell över de fyra biblio-
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teksplatserna kan vi se att en stor del av de värden som tilldelas denna roll är jäm-

förbara med den beskrivning som Jochumsen m.fl. (2012, 591) tilldelar sin läro-

plats. Framför allt den nyttoeffekt som mina bibliotekarier tilldelar denna roll ge-

nom hur ökad läsförmåga i landet anses kunna bidra med en konkurrenskraftig 

befolkning, något som överensstämmer med Jochumsens m.fl. beskrivningar av 

läroplatsen (ibid). Förutom dessa mer nyttobetonade delar framhåller mina biblio-

tekarier hur den läs- och litteraturfrämjande rollen kan ge nya upplevelser, där 

även upplevelser utgör ett mål i Jochumsens m.fl. (2012, 591) läroplats. 

Något som inte finns med i Jochumsens m.fl. (2012) modell men som fram-

träder förhållandevis starkt bland mina informanter är, fortsättningsvis, hur biblio-

teket genom sin läs- och litteraturfrämjande roll kan öka människors empatiska 

förmågor. Detta i och med hur mäniskor ges möjlighet att ta del av berättelser och 

nya perspektiv via bibliotekets litteratur. I och med att dessa värden av empati och 

vidgade perspektiv inte finns med i målen för Jochumsens m.fl. (201) modell så är 

modellen över de fyra biblioteksplatserna alltså inte fullt kompatibel med hur 

bibliotekets roll och värden framträder hos mina bibliotekarier. Jag har därför valt 

att inkludera dessa värden av empati och nya perspektiv i min modell över biblio-

tekets identitet (se bilaga 1). 

Vidare förknippas den läs- och litteraturfrämjande rollen oftare med uttalan-

den som associeras med skönlitteratur och böcker, snarare än facklitteratur eller 

film- och spelmedier. Att boken ofta framhålls som ett förgivettaget litteraturme-

dium gör att vi kan tolka den som en kulturellt värdeladdad artefakt. Värdet av 

denna artefakt tycks på många sätt prägla de värderingar som styr bibliotekarier-

nas uppfattningar om bibliotekets läs- och litteraturfrämjande roll (jmf Alvesson 

2013, 222ff). Att endast en av bibliotekarierna framhåller risker med ett alltför 

ensidigt fokuserande på boken, och att denna bibliotekarie är förhållandevis ny 

inom yrket, skulle därför kunna tolkas som att denna bibliotekarie ännu inte 

anammat de organisationskulturella värderingarna som formar bokens status i 

biblioteket lika fullt ut som de mer erfarna bibliotekarierna. 

Principen att mäta antalet utlånade böcker beskrivs fortsättningsvis som ett 

vanligt sätt att mäta effektiviteten av bibliotekets läs- och litteraturfrämjande roll. 

Samtidigt som detta uppfattas problematiskt av flera bibliotekarier i och med att 

utlåningsstatistik inte anses synliggöra rollens mer kvalitativa värden. Mätmeto-

den tycks dessutom motsäga värdet av den icke-kommersiella bredden i biblio-

tekets litteraturutbud. Trots att boken i sig beskrivs som en värdefull artefakt 

kopplas den således även till tankar om underliggande värden med bibliotekets 

läs- och litteraturfrämjande roll. 

Vidare finns en enighet i vad som inte anses utgöra läs- och litteratur-

främjande. Exempelvis om innehållet i litteraturen speglar extremhögerpolitik, 

antidemokratiska värderingar, eller om det på annat sätt strider mot de värderingar 

som bibliotekarierna förknippar med biblioteksverksamheten. Uppfattningen om 
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att litteraturinnehållet ska spegla allas lika värde visar på en sådan grundläggande 

värdering. Att bibliotekarierna markerar ett personligt avståndstagande mot litte-

ratur som inte följer dessa principer visar även på hur dessa värderingar också 

tycks spegla bibliotekariernas självidentitet (jmf Alvesson 2013, 145f).  

Något som beskrivs kunna komplicera bibliotekets läs- och litteratur-

främjande roll utgörs av principen om att biblioteket ska vara neutralt. Detta i och 

med att bibliotekarierna uppfattar det som värdemässigt fel att ställa sig neutral 

mot allt medieinnehåll. Ett sätt att hantera denna värdekonflikt är genom att hän-

visa till bibliotekets inköpspolicy. Inköpspolicyn utgör då ett exempel på ett do-

kument som speglar de organisationskulturella värderingarna och som fungerar 

som ett styrmedel i organisationen (jmf Alvesson 2013, 100). Neutralitetsprinci-

pen tycks därigenom inte innebära en neutralitet mot innehållet i medieutbudet, 

utan snarare en neutralitet i fråga om att inte värdera människor. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den läs- och litteraturfrämjande rollen inte 

enbart handla om att förmedla läsning och litteratur per se. Den anses heller inte 

handla om att enbart skapa en nyttig och läskunnig befolkning som kan ta till sig 

information och fatta självständiga val. Denna biblioteksroll handlar även om så-

dant som att användaren ska uppfatta människor som lika mycket värda, sympati-

sera med demokratiska värderingar, samt berikas med en empatisk förmåga och 

nya perspektiv. Dessa delar tycks dessutom utgöra värderingar som präglar orga-

nisationskulturen. Förutsättningarna för att biblioteket ska kunna uppfylla sin läs- 

och litteraturfrämjande roll tycks även beroende av att bibliotekarien har känne-

dom om både innehållet i litteraturen samt om dessa underliggande organisations-

kulturella värderingar, vilket presenteras mer härnäst. 

Bibliotekariens läs- och litteraturfrämjande roll i biblioteket 

Vid frågan om vad som utgör bibliotekariens unika roll i biblioteket så uppger 

flera av bibliotekarierna spontant att det handlar om att ha god litteraturkänne-

dom. Detta beskrivs av Valentine (2017) med uttalandet: ”Det vi (bibliotekarier) 

ska göra är: vi ska läsa saga, vi ska läsa högt, vi ska ha bokcirklar.” Att underhålla 

och utveckla sin litteraturkännedom är dessutom något de flesta av bibliotekarier-

na tycks känna engagemang för. Det anses dessutom vara något som bibliotekari-

erna förväntas göra på sin fritid, vilket ibland även ifrågasätts. När jag frågar vem 

som ställer kravet att bibliotekarierna ska vara belästa, samt använda fritiden till 

att utveckla sin litteraturkännedom, framhåller bland annat Robin (2017) känslan 

av att detta outtalade krav finns från ”alla”; kollegor, chefer och användare. 

Man tycker ju ändå att man ska ha den kunskapen. Inte att man kräver det, men att man ska 
hänga med i det som kommer […] Besökare kan ju ha en ganska orealistisk syn på vad man 
ska hinna läsa. Mycket har man ju inte lust att läsa för det verkar inte hålla nån högre kvalitet. 
Man blir ju mer och mer kräsen med åren så. (Robin 2017) 
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Trots upplevelsen att användarna förväntar sig att bibliotekarien ska kunna svara 

på frågor om litteratur är bibliotekarierna medvetna om att de också kan få frågor 

som rör helt andra ämnen. Exempelvis, menar Mika (2017), kan det komma alla 

möjliga frågor, såsom ”vilken webbläsare bör jag ha på min dator.” Trots detta 

uppger Mika att sådant ”är ju inget som jag sitter och läser på min fritid.” För-

väntningar på att bibliotekarien ska ha specialkunskaper inom andra områden, 

exempelvis IT eller datorer, tycks således inte leda till samma krav att ägna friti-

den till att kompetensutveckla sig inom dessa ämnen. Vid frågan om var gränser-

na går för vad användaren kan kräva att bibliotekarien ska kunna hjälpa till med 

menar exempelvis Valentine (2017) att: ”Det är väl om dom börjar med att man 

ska hjälpa dom installera saker på datorn. Det gör inte jag.” 

Trots att bibliotekarierna anser sig behöva ägna fritiden till att utveckla sin lit-

teraturkännedom är detta även något som förvärvas i själva yrkespraktiken vid 

sådant som bokuppsättning och litteraturinköp. Bland annat menar Mika (2017) 

att ”det är ju oundvikligt när man jobbar så mycket med böcker att man blir bildad 

på det området.” För flera av bibliotekarierna ligger dock inköpsansvaret sedan en 

tid tillbaka hos en central inköpsgrupp, vilket inte uppskattas bland alla bibliote-

karier då det gjort att de behöver hitta andra vägar för att uppdatera den litteratur-

kännedom de anser ingår i bibliotekarierollen. 

Trots det fokus som ligger på att bibliotekarien ska ha kännedom om 

(skön)litteratur menar Lykke (2017) att detta kanske ändå inte kommer vara till-

räckligt för framtidens bibliotekarier. Även om dagens bibliotekarier anses ha god 

kunskap om vilket innehåll som är acceptabelt i bibliotekets böcker, så gäller detta 

inte för annat innehåll, såsom tv-spelsmedier. Detta gör, enligt Lykke, att sådana 

medier egentligen inte uppfyller kriterierna för det innehåll biblioteket bör låna ut. 
 
Inom (tv-) spel så kan det va dom allra mest blodiga, våldsamma och kvinnoförnedrande spel 
som finns som är totalt hänsynslösa och grova, men det lånar vi ut […] (bibliotekarierna) 
skulle aldrig ta in en bok med samma innehåll. Det finns vissa undantag men dom böckerna 
blir väldigt omdiskuterade. (Lykke 2017) 

 

Således tycks behovet av litteraturkännedom, eller i detta fall tv-spelskännedom, 

också kopplas till bibliotekariens förmåga att sålla bland det innehåll som inte 

passar bibliotekets läs- och litteraturfrämjande roll. Bibliotekariernas uppfattning-

ar om den egna rollen handlar således inte bara om förmågan att låna ut böcker. 

Det handlar även om att kunna implementera bibliotekets värden i den litteratur 

man förmedlar. I följande avsnitt analyseras dessa uppfattningar närmare. 

Analys av bibliotekarierollen i den läs- och litteraturfrämjande rollen 

Uppfattningar om bibliotekariens läs- och litteraturfrämjande roll präglas av för-

väntningar från både användare och bibliotekarier. Förväntningarna handlar till 

stor del om att bibliotekarien ska ha god (skön)litteraturkännedom. Uppfattning-

arna om dessa förväntningar tycks fortsättningsvis spegla vilka kompetenser som 
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anses viktiga, samt bekräftas, inom den specifika biblioteks-praktikgemenskapen 

(jmf Wenger 2000, 241). Detta gör att bibliotekarierna ställer ett outtalat krav på 

både varandra och sig själva att utveckla god litteraturkännedom, medan detta 

outtalade krav inte i lika hög grad tycks gälla sådant som dator-, IT- eller teknik-

kompetens. Vidare tycks uppfattningarna om dessa outtalade och indirekta krav 

och förväntningar bidra till att bibliotekarierna strävar efter att bekräfta sin egen 

självidentitet genom att uppvisa god litteraturkännedom (Alvesson 2013, 146). I 

längden tycks detta leda till ett bekräftande av gruppen bibliotekarier som några 

som vill och förväntas läsa mycket skönlitteratur (jmf Alvesson 2013, 137f). 

Orsaken till att litteraturkännedom uppfattas som en så pass viktig del av bib-

liotekarierollen kan även spåras till behovet av att säkerställa att litteraturutbudet 

förhåller sig till vissa värden. Att den skönlitterära kompetensen inte anses till-

räcklig för att sålla bland innehållet i nyare medier, så som tv-spel, visar dessutom 

att det finns en koppling mellan behovet av att bibliotekarien är beläst, och att den 

litteratur som biblioteket förmedlar har gått genom en mellanhand i form av en 

bibliotekarie (som är införstådd med bibliotekets grundläggande värderingar) in-

nan den hamnar i biblioteksbeståndet. Det är dock inte bara genom bibliotekets 

litteratur- och medieutbud bibliotekarien behöver säkerställa vissa värden. Även 

biblioteksrummets innehåll tycks värderas, något som presenteras mer härnäst. 

Uppfattningar om biblioteksrummets roll som mötesplats 

Förutom att betona bibliotekets viktiga roll att tillgängliggöra information, samt 

främja läsning och litteratur, så framhåller bibliotekarierna också biblioteksrum-

mets betydelsefulla roll i samhället. Biblioteksrummet beskrivs dels som en viktig 

plats för användaren att få tillgång till bibliotekets tjänster och resurser, och dels 

som en plats där människor kan mötas via de program och aktiviteter biblioteket 

tillhandahåller. Vidare menar Kim (2017) att biblioteksrummet också utgör ”en 

viktig del i community-skapande”. Rummet beskrivs då som en plats där använ-

darna kan känna att de utgör ett ”vi som har hand om nånting”. Även Jordan 

(2016) uttrycker en variant av denna community-skapande roll genom att peka på 

biblioteksrummets möjlighet att skapa ”samhörighet”, få användarna att ”känna 

sig delaktig i samhället”, samt ge dem möjlighet att ”kunna få ta del av samhälls-

information. Känna att man är medborgare”. Vidare poängterar Kim (2017) bety-

delsen av att rummet kan samla människor och skapa delaktighet vilket ger det en 

viktig roll i ”utjämnandet av sociala skillnader” mellan olika användargrupper. 

Biblioteksrummet uppfattas även fylla en viktig social roll. Denna roll besk-

rivs som att användaren kan bli ”sedd” och ”bekräftad” i biblioteksrummet, vilket 

uppfattas ha ett stort värde för de människor som har svårt att få denna bekräftelse 

och sociala trygghet på andra platser i samhället. Biblioteksrummets sociala roll 

anknyter även till rummets roll som mötesplats. Denna mötesplatsroll handlar 



 

 

60 

bland annat om att användaren kan ta del av planerade aktiviteter i rummet, eller 

att människor ”möts” bara genom att vistas i samma rum som andra människor. 

Att människor kan befinna sig på biblioteket ”i timtal”, men att de ”inte lånar nån-

ting”, bara ”är på biblioteket rent fysiskt”, beskriver Pim (2017) som ett exempel 

på hur biblioteksrummet utgör en sådan social mötesplats. Uppfattningen om 

biblioteksrummets roll som mötesplats visas även i följande uttalanden: 
 
Den del av dom kommuninvånare som kanske inte har ett jobb, som behöver bara känna att 
dom blivit sedda. Och det behovet kan ju ta sig uttryck på olika sätt. Eller man kanske inte 
har ett hem så man kommer till biblioteket för att va nånstans, det kan ju va så otroligt stora 
behov också, socialt svåra saker […] Och så alla dom behoven som går utöver informations-
behoven […] man behöver liksom den mänskliga interaktionen också. (Mika 2017) 

Folk kan sitta fyra fem timmar nästan hela dagar och dom talar inte med nån, men jag tror 
inte bara att det är ett behov av att sitta med en bok, för det kunde dom ju lika gärna göra 
hemma. Människan är en social varelse och det ska verkligen inte underskattas. (Robin 2017) 

 

Förutom värdet av att rummet bidrar till att skapa möten, menar bibliotekarierna 

även att det finns ett stort värde i den öppenhet de associerar med rummet. Denna 

öppenhet bidrar till att biblioteksrummet beskrivs med ord som ”kommunens 

öppna dörr”, och ”samhällets vardagsrum”. Det beskrivs även som ett rum där det 

är ”kravlöst”, en plats för ”lugn och ro”, samt en plats som inger ”förtroende” hos 

människor. Nedanstående citat exemplifierar några av dessa uppfattningar. 

 
Det finns ju inget annat ställe som skulle kunna axla den rollen som samhällets vardagsrum. 
Mäniskor går ju inte på apoteket och sitter och hänger och sitter och snackar. Inte det här 
kravlösa, där man får stanna hur länge man vill utan att konsumera, man kan ju bara sitta och 
läsa, eller bara sitta och prata. (Lykke 2017) 

Har man ett informationsbehov eller behov att få kontakta myndigheter så vet man kanske 
inte någon bättre plats än att kontakta biblioteket. Men också att folk har ett väldigt stort för-
troende för att ställa frågor på ett bibliotek. (Mika 2017) 
 

Ytterligare ett återkommande sätt att beskriva biblioteksrummets öppna roll i 

samhället är med hjälp av ord som ”fredad zon”, ”frizon”, och ”fristad”. Framför 

allt kopplas dessa ord till en frihet från politik, religion och kommersialism vilket 

beskrivs som att användaren frias från att behöva uppge sådant som religiösa, po-

litiska eller kommersiella intressen i biblioteket. Biblioteket beskrivs i dessa 

sammanhang även som en neutral plats. Just friheten från kommersialism poäng-

teras fortsättningsvis tydligt av flera bibliotekarier. Robin (2017) poängterar ex-

empelvis att ”det finns ju nästan inga (andra) ställen i stan där det inte ska tjänas 

pengar.” Ytterligare uttalanden som exemplifierar dessa uppfattningar är: 
 
Det är den enda (plats i samhället) som finns som inte handlar om att spendera pengar och 
som inte har med trosfrågor att göra. Den är ju otroligt neutral, som en fristad, så den har ju 
en otroligt viktig plats i biblioteket. (Lykke 2017) 

Vad du än har för religion, vad du har för politisk åsikt, vi ifrågasätter inte det i mötet som 
låntagare, utan då servar man ju. (Valentine 2017) 

Jag tror det är viktigt att det inte kostar nånting, och det ger ju en större frihet att botanisera 
och upptäcka. Jag tror också många tycker att biblioteken är kopplat till demokrati också. 
(Vide 2017) 
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Att biblioteksrummet utgör en kostnadsfri, ”öppen” och ”neutral” plats är dock 

inte alltid problemfritt alla gånger. Särskilt inte vid tal om politiska partier. Fram-

för allt lyfts vid dessa uttalanden bibliotekariernas uppfattningar om problemet 

med Sverigedemokratiernas (SD) tillträde till rummet. Bibliotekarierna menar 

visserligen att biblioteksrummet ska stå för en politisk neutralitet. Vid frågan om 

biblioteket tar en politisk ställning så menar Robin (2017) att de ”ska ju inte göra 

det, men i såna här fall så blir det ju svårt, när det är högerextrema rörelser.” 

Biblioteksrummets öppenhet är således diskutabel. Att ge SD tillträde till rummet 

uppfattas exempelvis göra att biblioteket inte kan utföra sitt demokratiska upp-

drag, i och med att SD anses stå för odemokratiska värderingar. Samtidigt uppfatt-

tas det odemokratiskt om SD inte ges samma tillträde till rummet som övriga de-

mokratiskt folkvalda partier. 
 
Vi hyr ut lokaler, SD är folkvalda, självklart måste dom få hyra av oss, men jag tyckte det var 
jättejobbigt att ha en introduktion för dom. Men om vi inte låter dom hyra så är vi odemokra-
tiska. (Vide 2017) 

Vi ska va neutrala, vi ska inte lägga oss i och censurera, men de finns ju gränser som du 
förstår. Vi har ju riktlinjer, och när det kommer upp svårigheter då diskuterar vi det. (Valen-
tine 2017) 
 

Förutom att vissa politiska partier inte anses lämpliga att släppa in i biblioteks-

rummet framhåller flera av bibliotekarierna dessutom att inte alla aktiviteter eller 

möten lämpar sig för detta rum. Vad som dock anses lämpligt beskrivs som aktivi-

teter som präglas av ”lugn”, ”ro” och ”eftertänksamhet”, vilket även efterfrågas av 

användarna. Bland annat av ungdomar, vilket Robin (2017) tror beror på att ”sko-

lan är en väldigt stökig miljö.” Samtidigt, menar Vide (2017), behöver rummet 

också ge plats för både den tysta och den ”otysta” miljön där man kan ”prata och 

skratta i lagom nivå”, uppfattningar som delas av fler bibliotekarier. Rummet an-

ses även behöva vara utformat så att användarna kan ”sitta och lyssna på musik 

lite lagom i någon hörna i hörlurar så att det inte stör andra” (Robin 2017). Samti-

digt som biblioteksrummet betraktas som en kravlös plats i samhället vill Valen-

tine (2017) dock poängtera att det finns vissa regler man behöver följa för att få 

tillträde till rummet. Så som ”att du inte gapar och skriker och kastar saker och 

säger fula ord och bär dig illa åt. Annars så får du ju komma hit.”  

Ovanstående uttalanden om vad som lämpar sig för rummet kan jämföras med 

hur bibliotekarierna framhåller att vissa beteenden och aktiviteter inte anses läm-

pade att ta in i detta rum. Vad gäller mindre lämpliga aktiviteter beskrivs de som 

”häftiga”, ”utflippade” och förknippas med sådant som ”symaskiner”, ”bakmaski-

ner”, ”hög musik”, ”cirkus” och ställen där man kan göra ”roliga hemsidor”. En 

återkommande uppfattning är att dessa mindre passande aktiviteter syftar till att 

locka nya användargrupper vilket ibland dock tenderar att ske på bekostnad av de 

aktiviteter och möten som biblioteksrummet egentligen borde tillhandahålla. 
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Från bibliotekets sida så ska vi ju rikta in oss på dom som inte kommer, och det förstår jag 
inte. Varför? Låt dom va! Dom vill ju inte hit. Vi kan väll satsa på dom som är här istället. 
(Valentine 2017) 

Man kanske inte måste låna ut symaskiner eller verktyg […] det vet jag inte om det har så 
stort värde alla gånger [...] Och de blir såna väldiga svängningar, barnet med badvattnet, bort 
med det här, ut med alla böckerna och vi ska gunga i biblioteket och vi ska sy och vi ska spela 
hög musik […] Idag vill man ju gärna hitta på allt möjligt häftigt, man pratar ju mycket om 
det egna skapandet. Men jag tror inte man behöver göra så häftiga grejer […] det här med att 
läsa och studera, att fika, det är ju helt centralt hos människan. (Robin 2017) 

Jag tycker ju inte jag ska ordna en cirkus här utanför och få 6000 besökare. Det jag gör ska 
va knutet till berättelser och information, det är inte till vilket pris som helst, ”vi ska ha hit 
folk” liksom. (Vide 2017) 
 

Trots att dessa mindre biblioteksspecifika aktiviteter möjligen skulle kunna skapa 

möten och höja besöksstatistiken menar flera av bibliotekarierna alltså att de inte 

uppfattas som en del av biblioteksrummets roll att tillhandahålla. Biblioteksrum-

met anses istället vara till för sådant som går att koppla till information, IT, mö-

ten, samt  som Valentine (2017) uttrycker det  ”kultur, fika, samkväm, allt som 

har med litteratur och människan att göra.” Biblioteksrummets anses alltså utgöra 

en öppen och viktig plats som samtidigt behöver förhålla sig till vissa gränser och 

värden, något som analyseras mer härnäst. 

Analys av biblioteksrummets roll som mötesplats 

Samtliga bibliotekarier framhåller en stark övertygelse om att biblioteksrummet 

utgör en viktig del av biblioteket. Detta gör att biblioteksrummet kan motiveras 

som en av de kvalitativt särskiljande kategorier (Larsson 1986, 20f) som beskriver 

bibliotekariernas uppfattningar om bibliotekets roll i samhället. Biblioteksrum-

mets roll som mötesplats tycks dessutom existera oberoende av vilka litteratur-

eller informationsresurser biblioteket tillhandahåller. 

I bibliotekariernas uttalanden om på vilka sätt biblioteksrummet anses värde-

fullt framträder sådant som dess möjlighet att skapa delaktighet och samhörighet 

för användaren, och i längden hela samhället. Vidare framhålls värdet av att rum-

met utgör en trygg plats där människor kan bli socialt bekräftade av bibliotekarien 

eller andra användare. Dessa beskrivningar anknyter till uppfattningarna om 

rummets roll som mötesplats där möten kan ske i olika intensitet och nivåer. Yt-

terligare begrepp som används för att beskriva biblioteksrummets roll och värde i 

samhället är öppenhet, kravlöshet och ”extra vardagsrum”, begrepp som på många 

sätt även tycks spegla de symboler och riktmärken bibliotekarierna förknippar 

med bibliotekets organisationsidentitet (jmf Alvesson 2013, 134).  

Vidare går det att, i bibliotekariernas uttalanden om vilka typer av handlingar 

som lämpar sig för rummet, spåra ett antal värderingar som tycks färga uppfatt-

ningarna om biblioteksrummets roll som mötesplats. Bland annat tycks biblioteka-

rierna värdera lugna och rofyllda handlingar och beteenden, exempelvis ”samtal i 

lagom nivå”, framför andra mer ”utflippade” och ”stökiga” handlingar. Att biblio-

tekarierna lägger ett högre värde i vissa handlingar visar även på hur dessa hand-
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lingar speglar underliggande organisationskulturella värden (jmf Alvesson 2013, 

222ff). Utifrån bibliotekariernas uttalanden kan vi uttolka att handlingar som bi-

drar till att bekräfta människor samt göra människor delaktiga utgör exempel på 

sådant som förhåller sig till dessa värden. Det gäller även handlingar som bidrar 

till att biblioteksrummet blir en trygg (mötes)plats som främjar allas lika värde.  

Exempel på sådant som inte lämpar sig för biblioteksrummet utgörs istället av 

handlingar, beteenden eller aktiviteter som strider mot ovan nämnda värden. I 

flera uttalanden representeras detta av sådant som förknippas med SD:s politik. 

Flera av bibliotekarierna framhåller även SD som ett konkret hot mot bibliotekets 

demokratiska värden. SD upplevs då som ett externt hot på en generell nivå (jmf 

Michnik 2014, 433), det vill säga, ett hot som finns utanför biblioteket i form av 

politiska värderingar och som påverkar större delar av samhället. 

I och med den neutralitetsprincip som råder i biblioteket, uppfattas SD indi-

rekt ha samma rätt till rummet som övriga folkvalda partier. Detta gör dock att 

bibliotekarierna tycks se en möjlig risk att SD skulle kunna bli ett internt hot 

(Michnik 2014, 433f) genom att deras politik blir en motstridig del av biblioteks-

verksamhetens inre värden. Samtidigt tycks neutralitetsprincipen betraktas som en 

del av bibliotekets identitet, i och med hur den framhålls som en central symbol 

för biblioteksorganisationen (jmf Alvesson 2013, 134ff). Bilden av biblioteks-

rummet som en neutral plats som inte tar politisk ställning blir således svår för 

flera av bibliotekarierna att förhålla sig till, även på en personlig nivå. Att biblio-

tekarierna ser det som fel även på en personlig nivå att ge SD tillträde till rummet 

kan också tolkas som att de värden SD representerar strider mot de värden som 

präglar bibliotekariernas självidentitet (jmf Alvesson 2013, 145f).  

Därigenom går det att spåra en typ av identitetskamp av värden, riktningar 

och idéer, vilket enligt Alvesson (2013, 149) kan uppstå mellan olika identiteter. 

Kampen tycks hos bibliotekarierna grunda sig på en vilja att vara lojala mot en 

övergripande neutralitetsprincip, samtidigt som en sådan lojalitet riskerar att 

biblioteket förknippas med partipolitiska åsikter vilka man anser strider mot de 

värderingar som speglar den egna självidentiteten, samt de grundläggande värde-

ringarna inom organisationskulturen. Det sätt bibliotekarierna tolkar neutralitets-

principen på i termer av att inte ta politisk ställning tycks således inte fruktbart för 

att upprätthålla sådant som bibliotekets demokratiska värden, samt bilden av alla 

människors lika värde. Således tycks bibliotekariernas tolkning av neutralitets-

principen här egentligen inte handla om att ta en neutral ställning i gentemot poli-

tiken eller gränserna för biblioteksrummet. Snarare tycks den, precis som vad som 

gällde för den läs- och litteraturfrämjande rollen, handla om att vara neutral inför 

användaren och alla människors lika värde, där alla användare, oavsett sådant som 

religiösa, politiska eller kommersiella intressen, ska ha samma möjlighet att beri-

kas av de resurser och tjänster som biblioteket erbjuder. Denna neutralitetsprincip 
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beskrivs då, med bibliotekariernas egna ord, snarare i termer av att biblioteket är 

en ”fristad”, ”fredad zon” eller ”frizon” i samhället. 

Sett till Jochumsens m.fl. (2012) modell över de fyra biblioteksplatserna kan 

bilden av biblioteksrummets roll som mötesplats i hög grad jämföras med vad 

Jochumsen m.fl. (2012, 592) har valt att kalla just mötesplatsen. Målet med denna 

plats är att sprida engagemang, samt makt och inflytande till användarna (ibid). 

Dessa mål kan, enligt vad som framkommer i min studie, jämföras med hur bibli-

otekarierna framhåller värdet av hur rummet kan skapa delaktighet och samhörig-

het i samhället. Samtidigt utgör den roll biblioteksrummet har i min studie inte 

enbart en mötesplats. Den utgör även ett öppet rum där människor kan befinna sig 

utan att mötas. Därför har jag i min modell valt att sätta parenteser kring just be-

greppet mötesplats (se bilaga 1). Vidare poängterar mina bibliotekarier att biblio-

teksrummets roll också är att erbjuda trygghet och social bekräftelse för använda-

ren. Den betoning bibliotekarierna lägger på denna trygghetsskapande och bekräf-

tande roll gör att jag även valt att inkludera dessa värden i min modell över biblio-

tekets identitet (se bilaga 1), medan sådana värden eller mål inte finns med i 

Jochumsens m.fl. (2012) modell. 

I Jochumsens m.fl. (2012, 593) modell finns fortsättningsvis även en perfor-

mativ plats som syftar till att främja en skapande verksamhet bland befolkningen, 

samt erbjuda utställningsyta för dessa skapelser (ibid). Värt att nämna är här hur 

flera av de bibliotekarieuttalanden som behandlar biblioteksrummets roll i min 

studie snarare pekar på en motvilja att införa sådana så kallade skapande och häf-

tiga verksamheter med syfte att locka in fler användare till biblioteksrummet. Så-

ledes är Jochumsens m.fl. (2012) modell inte är fullt kompatibel med hur mina 

bibliotekarier uppfattar biblioteksrummets roll och värden. 

Ytterligare något som skiljer Jochumsens m.fl. (2012) modell från min modell 

är den vikt som läggs vid bibliotekariens roll att förmedla denna plats av trygghet, 

bekräftelse och delaktighet, samt stänga ute sådant som strider mot de värden 

biblioteket står för. Bibliotekariens roll i biblioteksrummet presenteras härnäst. 

Bibliotekariens roll i biblioteksrummets roll som mötesplats 

Bibliotekariens uppgift att möta användarna ute i biblioteket uppfattas som en 

central del av yrkesrollen och beskrivs ibland med ord som ”där ute i verklighet-

en” och ”den riktiga verksamheten”. Förmågan att hantera människor och fungera 

i den sociala miljö som biblioteksrummet utgör ses dessutom som en förutsättning 

för att fungera som bibliotekarie. Så här beskrivs detta av Robin (2017): 
 
Första dan (på utbildningen) så sa han (rektorn) att ”tycker ni inte om människor och har 
starka armar, då kan ni gå härifrån direkt”. Och det tycker jag det mycket handlar om faktiskt. 
Att liksom hugga i och kunna fungera socialt och ta hand om människor och förstå deras be-
hov vilket inte alls är lätt. Är man en sån person som skyggar för att ta kontakt med folk då är 
man faktiskt inte lämplig (som bibliotekarie)! (Robin 2017) 
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Vidare beskriver Kim (2017) hur bibliotekariens sociala roll och förmåga att möta 

användaren också handlar om att bibliotekarierna ofta är ”väldigt lyhörda för vad 

användarna behöver ha” i biblioteket. En stor del av denna sociala lämplighet be-

skrivs även med sådant som att bibliotekarien har en förmåga att ge ett gott bemö-

tande. Flera av bibliotekarierna framhåller också här vikten av att alla användare, 

i möjligaste mån, ska få ett likvärdigt bemötande. För att kunna ge ett gott bemö-

tande menar Jordan (2016) dessutom att ”man måste vara en människokännare”.  

Ibland uppfattas det dock svårt att ge ett likvärdigt bemötande till alla använ-

dare. Pim (2017) menar exempelvis att ”man ska alltid bemöta alla våra besökare 

så gott vi kan […] sen kanske det inte funkar så i praktiken”. Vid de tillfällen bib-

liotekarierna nämner att det ibland finns svårigheter att ge ett likvärdigt bemö-

tande skyndar sig de flesta med att försöka ge en förklaringar till varför det ibland 

blir så, och framhåller att man som bibliotekarie bara är människa och att de män-

niskor som kommer till biblioteket alla gånger inte är helt lätta att hantera. 

Samtidigt som förmågan att ge ett gott bemötande uppfattas som ett krav me-

nar flera av bibliotekarierna att detta, när det väl sker, även utgör en stor del av 

tillfredsställelsen i yrket. Bland annat då mötet med en nöjd användare uppfattas 

ge en ”snabb bekräftelse på att man gjort något bra” (Jordan 2016). Även Kim 

(2017) menar att en bidragande orsak till varför Kim sökte sig till bibliotekarieyr-

ket var att ”när man mätte kvalitet så var det inte hur mycket pengar man tjänade 

på en person utan det var hur nöjd den här personen var med servicen.” 

I flera uttalanden som beskriver vad som utgör ett gott bemötande påträffas 

just orden kvalitet och service. Enligt Jordan (2016) är detta goda bemötande nå-

got som också ”står för kvalitet” där denna kvalitet anses spegla hela biblioteks-

verksamheten. Vidare beskriver Jordan biblioteket som ”ett nav i samhället” där 

bibliotekarien har ”ett stort ansvar att förvalta” i och med sin roll att ge detta goda 

bemötande och på så sätt upprätthålla kvaliteten i denna offentliga verksamhet. 

För att kunna ge detta goda, kvalitativa bemötande beskriver flera av bibliote-

karierna att de behöver kunna ”tolka” och ”känna in” användarnas känslotillstånd, 

samt se och bekräfta varje användare. Detta beskrivs samtidigt som utmanande 

och komplext och kräver, enligt bibliotekarierna, erfarenhet. För flera av bibliote-

karierna innebär förmågan att ge detta inkännande och goda bemötande också att 

man både är, och uppfattas, som väldigt hjälpsam i sin bibliotekarieroll. 
 

Jag hjälper ju till och hänvisar vidare så att man ska alltid känna att nån lyssnade på en och 
försökte […] jag hjälper ju till så långt jag kan. Och för mig är det mycket en del av vad 
biblioteket är […] En stor del av mötet är ju också det sociala, lite känsla för […] det kan ju 
va alla slags känslotillstånd man möter, och det har man ju kanske inte med sig från utbild-
ningen utan det är kanske snarare något som man får lära sig å bemöta. (Mika 2017) 

Att vi finns på plats och ser människor, att det är ett personligt möte […] För någon vecka 
var det någon som sa, ”å, ni borde få mer lön för ni är, att man kan komma å prata med er, 
inte som en psykolog utan bara som en person”. (Vide 2017) 

Det här att förstå vad är dom ute efter och, det här att bemöta människor på ett bra sätt… 
för det blir ju hela skalan, från en treåring till en psykiskt sjuk människa till en nittifemåring 
som kanske hör dåligt och man får anpassa efter var och en, och att då tolka på några sekun-
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der, ”jaha vad är det här för slags person, hur ska jag bemöta den här personen”, det är ganska 
knepigt. (Robin 2017) 

 

Vad som uppfattas som bibliotekariens roll i biblioteket handlar alltså dels om att 

ha social kompetens, vara intresserad av människor, vara lyhörd för användarens 

behov samt kunna ge ett gott bemötande. Det handlar även om att kunna bekräfta 

användaren samt tillgose ett socialt behov. Flera av bibliotekarierna sammanfattar 

detta som en förmåga att ge god service som präglas av kvalitet. I nästa avsnitt 

presenteras en analys av bibliotekariernas uppfattningar om bibliotekarierollen. 

Analys av bibliotekariens roll ute i biblioteksrummet 

I bibliotekariernas uttalanden om vad som ingår i bibliotekarierollen ute i biblio-

teksrummet framträder bland annat förmågan att kunna ge ett gott bemötande, 

samt förmågan att kunna se och bekräfta användaren, som sådant som värderas 

högt av bibliotekarierna. Förmågan att ge ett gott bemötande beskrivs ofta med 

ord som kvalitet och service. Vidare tycks bibliotekariens mer inkännande och 

empatiska förmågor, där bibliotekarien är lyhörd för användarens känslor och be-

hov, likaså utgör en del av de underliggande organisationskulturella värderingar 

som formar bibliotekariernas uppfattningar om hur man bör agera i sin biblioteka-

rieroll (Alvesson 2013, 111f). Det språkbruk, där ord som service, empati, lyhörd-

het och likvärdigt bemötande återkommer tycks fortsättningsvis rama in bilden av 

vad bibliotekarierna anser utgör den egna bibliotekariekompetensen ute i biblio-

teksrummet (jmf Wenger 2000, 229). På många sätt tycks dessa värden även 

spegla bibliotekariernas definitioner av yrkesrollens sociala kompetens. 

Vidare ska bibliotekarien kunna ge alla ett likvärdigt bemötande, samt få an-

vändaren att känna sig trygg och delaktig. Att inte förmå ge ett likvärdigt bemö-

tande till alla användare tycks inge en viss känsla av skuld och otillräcklighet hos 

bibliotekarien. Uppfattningarna om vikten av att kunna ge ett likvärdigt bemö-

tande tycks således spegla en del av de underliggande värderingarna i organisat-

ionskulturen. Dessa värderingar tycks dessutom utgöra ett organisationskulturellt 

styrmedel av bibliotekariernas beteenden (jmf Alvesson, 2013, 100). 

Den typ av kompetens som krävs i biblioteksrummet gör även att biblioteka-

rien tenderar att se sig själv som någon som är hjälpsam samt ständigt strävar efter 

att ge en god service. Denna hjälpsamhet, samt förmåga att ge service och ett gott 

bemötande tycks dessutom spegla vad bibliotekarierna uppfattar vara ett både 

naturligt och passande beteende, vilket gör att dessa egenskaper tycks utgöra en 

del av deras självidentitet (jmf Alvesson 2013, 145f). Den tillfredställelse biblio-

tekarierna beskriver sig uppleva när användaren visar nöjdhet med bibliotekariens 

bemötande och service gör att även användarens bemötande tycks bidra till att 

bekräfta dessa delar av bibliotekariernas självidentitet (jmf Alvesson 2013, 146). 

Vid tillfällen då bibliotekariens bemötande, eller användarens behov, tenderar att 
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röra sig utanför bibliotekarierollen tycks detta ibland orsaka uppfattningar om en 

spretighet i yrkesrollen, något som presenteras mer härnäst. 

Uppfattningar om en ”spretig” bibliotekarieroll 

Flera av bibliotekarierna menar att bibliotekarierollen på senare år blivit mer och 

mer spretig. En orsak till denna utveckling anses bero på att allt fler användare 

kommer till biblioteket för att få hjälp med mindre biblioteksspecifika ärenden, 

såsom att få hjälp med bankärenden, att fylla i blanketter, sociala ärenden, skan-

ning, och kopiering. Exempelvis menar Vide (2017) att något man inte tror när 

man utbildar sig är hur ”otippat mycket tid som går till kopiering”. Att dessa upp-

gifter inte anses biblioteksspecifika beror på att de antingen inte kräver, alternativt 

inte får eller kan utföras av, en bibliotekarie. Ökningen av dessa ärenden beskrivs 

delvis bero på senaste årens stora flyktingström, samt att stora delar av övrig soci-

al service lagts ner i samhället. Förutom att de nya ärendena medför svåra gräns-

dragningar för yrkesrollen, beskrivs de även ta tid från mer biblioteksspecifika 

användarärenden. Nedanstående citat får illustrera dessa uppfattningar. 
 
Idag i såna här områden med alla flyktingar som har kommit, det är ju väldigt mycket att man 
får hjälpa till med kopiering och fylla i blanketter. Det blir såna här svåra gränsdragningar, 
man försöker hjälpa till så gott man kan men om det börjar gå ut över andra besökare så blir 
det ju svårt och samtidigt har dom ingen annan stans att vända sig. (Robin 2017) 

Sen har väl ofta folk ganska konkreta informationsbehov som man behöver få hjälp med. 
Det är inte huret, utan man vill ha hjälp med att få sin blankett ifylld […] Det har ju varit en 
diskussion om att vi inte ska va ett socialkontor, att vi måste renodla bibliotekets grej […] att 
man ska vara kultur och läsning. (Kim 2017) 
 

Flera av bibliotekarierna anser även att en stor del av dessa mer okvalificerade 

eller tekniska uppgifter, såsom att hjälpa till med kopiering, egentligen kanske 

tillhör biblioteksassistenter snarare än bibliotekarier. Samtidigt beskrivs det som 

en känslig fråga att särskilja bibliotekariearbete från assistentarbete i och med att 

det kan medföra tankar om att bibliotekarien skulle ha högre prestige eller status. 
 
Det handlar ju också om någon form av status och prestige. ”Jag som har studerat i så många 
år, ska jag verkligen hålla på med kopiering”. (Förr) var det ju mer att [...] bibliotekarien var 
lite högre stående och man skulle ha lite respekt för bibliotekarien. Det var väldigt hierar-
kiskt. Vi är ödmjuka mot varandra (nu) och det finns ingen prestige längre. (Pim 2017) 

 

Ytterligare något som, enligt Robin (2017), bidrar till en spretig bibliotekarieroll, 

och därigenom även ett spretigt bibliotek, kopplas till bilden av den öppenhet och 

kravlöshet som ska prägla bibliotekets roll som ”samhällets vardagsrum”. Detta 

på grund av en svårighet att ”förena” och samtidigt tillmötesgå alla de användar-

grupper och användarbehov som ryms i detta vardagsrum om varken bibliotekarie 

eller biblioteksrum räcker till. De användargrupper som här uppfattas som pro-

blematiska beskrivs bland annat som ”stora stökiga killar”, och ”ungdomsgäng”, 
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som är ”högljudda” och ”svär och lever om”. Behoven hos dessa användare upp-

fattas fortsättningsvis svåra att kombinera med behoven hos andra användargrup-

per, såsom ”den äldre tanten” som vill ”läsa tidningen ifred, eller ”små barn som 

blir rädda för” dessa stökiga användare. 

Ytterligare användargrupper som bibliotekarierna finner det svårt att bemöta 

inom ramarna för den egna bibliotekarierollen beskrivs av bland annat Pim (2017) 

som människor som inte mår så bra, ”socialt utslagna” människor, samt männi-

skor som biblioteket är ”värmestuga” för. En del användare beskrivs även som att 

de upplevs ”väldigt besvärliga […] att hantera”. Ibland går det så långt att biblio-

tekarierna ”får ringa på vakter och poliser för att hantera vissa människor”, eller 

för att få bort användare som inte vill lämna biblioteket. För att klara av att han-

tera dessa användare menar flera av bibliotekarierna att de själva skulle behöva 

andra kompetenser, alternativt att andra yrkesgrupper, såsom vakter, socionomer 

och fritidspedagoger, skulle behöva bli en större del av biblioteksverksamheten. 

Samtidigt som bibliotekarierna ser ett behov av att ta in andra yrkesgrupper 

och kompetenser i biblioteket uppfattas detta också som ett möjligt hot mot yrkes-

rollen eftersom, som Robin (2017) uttrycker det, ”det kanske blir mindre plats för 

oss.” Vidare menar Mika (2017) att införandet av allt för många yrkesgrupper kan 

leda till att man ”rationaliserar bort” bibliotekarien från biblioteket. Valentine 

(2017) menar, fortsättningsvis, att man ”förminskar” bibliotekariernas betydelse 

om man dessutom börjar ta in helt okvalificerade yrkesgrupper. Vidare poängterar 

Jordan (2016) behovet av att varje ny yrkesgrupp som tas in i biblioteket verklig-

en fyller sin roll med ”sin kompetens” samt betonar behovet av att även lyfta bib-

liotekariens specifika kompetens så att yrkesrollen inte ”blir gränslös på nåt sätt”. 

I likhet med Jordans uttalande menar flera av bibliotekarierna att det behövs 

en ökad tydlighet och enighet i frågan om vad som egentligen utgör en biblioteka-

rie. Bland annat genom att ”rama in hur man ser på och hur man definierar biblio-

tekarieyrket” (Mika 2017). Samtidigt, menar bibliotekarierna att den roll man be-

stämmer sig för att inta måste uppfattas som ”relevant” av både samhället och av 

användaren. Trots den spretighet som många gånger präglar yrket menar dock 

Vide (2017) att det i detta yrke vilar ”ett ganska komplext uppdrag” vilket på ett 

sätt gör det svårt att ringa in allt vad en bibliotekarie gör i och med att ”det är en 

sån bredd på det man gör, det är svårt att fånga och beskriva”. 

För vissa av bibliotekarierna har dock denna spretighet, gränslöshet, eller vad 

vi nu väljer att kalla det, gått så långt att det uppfattas legitimt att fråga sig varför 

det behövs just en bibliotekarie i biblioteket. 
 
Det är ju en ganska stor stöttefråga, det här om behöver man va bibliotekarie för att jobba på 
bibliotek [...] Det är väl det som är lite diffust […] Många av tjänsterna som kommer ut är ju 
att du ska jobba med webb och va bibliotekarie, eller du ska jobba pedagogiskt och va biblio-
tekarie. Det är ju väldigt få tjänster som lyses ut som, ”nu behöver vi nån som är riktigt, rik-
tigt bra på bibliotekariegrejer”. (Kim 2017) 
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För att motverka en spretig yrkesroll framhåller flera av bibliotekarierna ett behov 

av ökad samverkan. Samverkan framhålls som ”ett framtidsrecept” för hela 

biblioteket och skulle, enligt bibliotekarierna, kunna se ut på olika sätt. Ord som 

”medborgarkontor”, ”informationscentra”, ”kommunservice” eller ”kulturhus” 

används för att beskriva den konstellation av samhällsaktörer som skulle kunna 

ligga i anslutning till biblioteket. Vinsten med att samverka beskrivs som att bib-

liotekarien skulle kunna ”slussa vidare” sådant som kopierings- och bankärenden 

samt sådant de inte själva har kompetens att hantera till övriga samverkansaktörer. 

Genom att biblioteket ingick i ett samverkansarbete menar bibliotekarierna 

även att de själva skulle kunna ägna mer tid åt mer biblioteksspecifika delar av 

verksamheten. Bland annat Vide (2017) beskriver detta som möjligheten att få 

utveckla sin egen ”litteraturförmedling” till en ”spetskompetens”. Genom att sam-

verka menar Mika (2017) även att det skulle vara möjligt att ”använda kommu-

nens resurser på ett mer samordnat sätt” vilket i förlängingen skulle leda till bättre 

service för användarna. Ytterligare ett mål med samverkan beskrivs som att 

biblioteket kan ägna sig mer åt verksamheter som bidrar till att främja demokratin.  

För att kunna samverka poängteras åter igen behovet av att tydliggöra vad 

biblioteket står för samt skapa en gemensam ”riktning” med verksamheten. Bland 

annat Kim (2017) poängterar då att biblioteket inte kan ha både rollen som specia-

list på litteraturförmedling och samtidigt en ha roll som syftar att tillgodose alla 

kommuninvånares behov oavsett vilka tjänster och resurser detta innebär att 

biblioteket ska erbjuda. Denna andra roll skulle dessutom kräva ”att man har med 

andra kompetenser” (Kim 2017). Även Mika (2017) efterfrågar ökad tydlighet 

angående bibliotekets och bibliotekariens roll i samhället, samtidigt som Mika 

poängterar att denna roll också behöver motsvara användarnas behov. 
 
Det är lite som med bibliotekarierollen, att det nog handlar ganska mycket om att definiera 
vad är bibliotekets kärnvärde och vad ingår i bibliotekarierollen, och fyller det upp hela 
biblioteket eller ska biblioteket ta in andra saker för att möta dom behov som finns. (Mika 
2017) 
 

Något som möjligen bidrar till att tillgodose användarens behov av litteratur besk-

rivs som så kallade meröppna bibliotek, där användaren själv kan låna böcker. 

”Och samtidigt” menar Mika (2017) ”är ett meröppet ett biblotek utan biblioteka-

rie”, där Mika frågar sig: ”Hur mycket är rummet värt om det inte befolkas av en 

bibliotekarie?”. Vidare menar Valentine (2017) att principen att ta in okvalificerad 

personal där ”vem som helst ” kan ”stå och dela ut böcker”, inte heller betraktas 

som en optimal lösning på bibliotekets roll att tillgodose användaren med littera-

tur. Detta eftersom ett sådant bibliotek utan en bibliotekarie inte uppfattas som 

”ett bibliotek” utan ”en bokhall” (Valentine 2017). Nedan följer en analys av bib-

liotekariernas uppfattningar om en spretig biblioteks- och bibliotekarieroll, reso-

nemanget om behovet av ökad samverkan, samt vad detta tycks säga om hur bib-

liotekarierna ser på bibliotekets roll och värde. 
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Analys av en spretig bibliotekarieroll samt samverkansprincipen 

Bibliotekarierna ger uttryck för en uppfattning om en utveckling mot en ibland 

spretig och gränslös bibliotekarieroll. Denna utveckling anses delvis bero på att de 

användarärenden som kommer till biblioteket förändrats till att bli mer tekniskt 

och socialt präglade samt mindre biblioteksspecifika. Spretigheten tycks även 

bero på att biblioteket tar in okvalificerade yrkesgrupper som ersätter biblioteka-

rien vilket skapar en frustration och känsla av att  som bibliotekarie  inte bli 

sedd för sin unika kompetens. Den tycks även leda till en osäkerhet angående om 

den egna kompetensen verkligen behövs och är tillräcklig i biblioteket samtidigt 

som ett bibliotek utan bibliotekarie inte betraktas som ett bibliotek. 

Om bibliotekarien hela tiden bekräftas med uppfattningarna om att biblioteks-

arbete kan utföras av ”vem som helst” så är det möjligt att detta förr eller senare 

blir en del av bibliotekariens självidentitet (jmf Alvesson 2013, 146). Biblioteka-

riens självidentitet tycks samtidigt visa på, om inte en konflikt så, en motsättning i 

uppfattningen om vilka roller som bör tilldelas biblioteksassistenter kontra biblio-

tekarier. Trots att bibliotekarier och biblioteksassistenter delar på flera uppgifter i 

biblioteket anses vissa uppgifter vara mer bibliotekariespecifika. Att hävda att det 

finns en skillnad mellan mer okvalificerat assistentarbete och bibliotekariearbete 

tycks dock strida mot hur man som bibliotekarie bör förhålla sig till varandra 

inom biblioteket. Att framhålla jämlikhet mellan yrkesgrupperna speglar istället 

ett mer accepterat förhållningssätt inom den sociala identitet som tycks prägla 

bibliotekarierna (jmf Alvesson 2013, 141). Denna nivå av jämlikhet kan även spå-

ras till det tidigare nämnda underliggande organisationskulturella värdet av att 

stäva efter just utjämnande av värdeskillnader. Om bibliotekarierna skulle ges 

högre status eller prestige än andra yrkesgrupper inom biblioteket tycks detta så-

ledes strida mot de ”rätta värdena” inom organisationen (jmf Alvesson 2013, 

100). Värdet av att utjämna skillnader i status mellan bibliotekarier och assistenter 

kan dessutom spåras i uttalanden som beskriver värdet av att inte upprätthålla hie-

rarkier, samtidigt som detta tycks skapa en viss missnöjdhet med de mindre bibli-

otekariespecifika uppgifter som lagts på bibliotekarierollen. 

Att behöva utföra okvalificerat bibliotekariearbete är dock inte det enda som 

anses orsaka en gränslöshet i yrkesrollen. Bibliotekarierna ger även uttryck för 

tillfällen då de ställs inför uppgifter och användarbehov vilka upplevs svåra att 

hantera antingen på grund av bristande kompetens, eller för att de inte anses ingå i 

yrkesrollen. För att kunna hantera de arbetsuppgifter som anses ligga utanför 

bibliotekets och bibliotekariens gränser framhålls behovet av ökad samverkan. 

I bibliotekariernas uttalanden om ökad samverkan hamnar sådant som att ar-

beta mer med litteratur, IT, mänskliga möten, samt demokratifrämjande verksam-

heter innanför gränserna för den riktning och utveckling som bör spegla biblio-

teket. Dessa verksamheter tycks således utgöra delar av vad bibliotekarierna för-

knippar med bibliotekets identitet (jmf Alvesson 2013, 135). På motsvarande sätt 
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tycks de arbetsområden bibliotekarierna vill lägga utanför bibliotekets gränser  

exempelvis bankärenden, kopiering, eller hjälp med att fylla i blanketter  visa 

vad bibliotekarierna inte uppfattar som en del av biblioteksidentiteten, i och med 

att de vill sålla bort detta från biblioteks- och bibliotekarierollen. 

I uppfattningarna om orsakerna till den spretiga yrkesrollen framträder fort-

sättningsvis uppfattningar om bristande resurser, såsom brist på personal eller 

kompetens. Bristande resurser kan, om de förhåller sig till övergripande samhälls-

fenomen, enligt Michnik (2014, 433f) beskrivas som ett generellt externt hot mot 

biblioteket. Samtidigt finns en risk att dessa resursnedskärningar resulterar i speci-

fika hot på intern nivå (ibid). Bland annat om bibliotekarier inte ges de resurser 

eller den kompetens som krävs för att tillmötesgå användarens behov. Upplevel-

sen av den spretighet som bibliotekarierna upplever skulle därför kunna tolkas 

som att biblioteksverksamheten inte anpassats till omgivande förändringar i sam-

hället (jmf Michnik 2014, 433f). En möjlig orsak till detta skulle kunna bero på 

bristande överenstämmelse i vad exempelvis bibliotekarier, politiker, och ledning 

uppfattar som bibliotekets och bibliotekariens roll. Detta visar, fortsättningsvis, på 

att bibliotekariernas uppfattningar om bibliotekets roll och värde i samhället också 

innebär att den identitet som tilldelas biblioteket kräver överenstämmelse med hur 

andra samhällsaktörer ser på biblioteket. 

Ytterligare en orsak till uppfattningarna om en spretig bibliotekarieroll kan 

kopplas till resonemanget om att biblioteket, oavsett vilken roll det tilldelas, ska 

vara relevant för användaren. Detta i och med att flera av de nya användarbehov 

som anses bidra till spretigheten rör sig utanför ramen av vad bibliotekarierna 

framhåller som en del av både biblioteksrollen och den egna bibliotekarierollen. 

För att tydliggöra de resonemang om bibliotek, bibliotekarier samt de roller 

och värden som framkommit i denna resultat- och analysdel vill jag nu gå över till 

att presentera den modell över bibliotekets identitet som studien gett upphov till. 

Presentation av modell över bibliotekets identitet

Nu när läsaren bekantat sig med studiens resultat och analys finner jag det lämp-

ligt att lite närmare gå in på den för studien framtagna modellen. Modellen (se s. 

73) utgör ett försök att visuellt gestalta bibliotekets identitet. Denna identitet besk-

rivs i termer av de biblioteksroller och biblioteksvärden som presenterats i resul-

tat- och analysdelen. I anslutning till dessa roller och värden har också biblioteka-

riens roll behandlats, vilket gjort att bibliotekarien fått en egen plats i modellen. 

En större version av modellen återfinns i bilaga 1. 

Sett till vad studiens resultat och analys visar omfattas en övergripande del av 

bibliotekets identitet av en demokratiroll. Om vi föreställer oss bibliotekets identi-

tet som ett hus så kan vi säga att denna roll utgör själva taket. Under denna roll 

presenteras tre biblioteksroller som alla syftar till att främja demokratin. Dessa är 
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den informationstillgängliggörande rollen, den läs- och litteraturfrämjande rol-

len, samt biblioteksrummets roll som mötesplats. Dessa tre roller utgör alla olika 

sätt för biblioteket att interagera med det omgivande samhället. I husmetaforen 

skulle de tre rollerna kunna betraktas som tre dörrar, alternativt tre rum, vilka an-

gränsar till det omgivande samhället och genom vilka man som användare måste 

passera för att ta del av bibliotekets resurser, tjänster och dess värden. Detta inne-

bär fortsättningsvis att bibliotekets identitet är beroende av att alla de tre biblio-

teksrollerna stöttar upp verksamheten. Precis som vi inte kan ta bort en vägg eller 

ett rum i ett hus och förvänta oss att taket ska ligga kvar kan vi alltså inte ta bort 

en av rollerna och förvänta oss att biblioteket fortfarande ska vara ett bibliotek. 

Innanför dessa tre biblioteksroller presenteras bibliotekariens roll. Biblioteka-

riens roll utgör en typ av mellanhand mellan de tre biblioteksrollerna och de inre 

värden som präglar bibliotekets resurser och tjänster. Det vill säga sådant som 

informationsmedier, litteraturresurser, eller aktiviteter i biblioteksrummet. I hus-

liknelsen kan bibliotekarien betraktas som en förmedlare, eller garant, för att de 

resurser och tjänster som ingår i bibliotekets roller präglas av bibliotekets värden. 

Vidare innebär rollen som mellanhand att bibliotekarien ser till att dessa värden 

förmedlas till användaren. Bibliotekarien behöver således ha kompetens inom de 

områden som rör biblioteksrollerna, samt vara insatt i verksamhetens värden. 

Innanför bibliotekarierollen presenteras vad som utgör de värden som präglar 

bibliotekets specifika resurser och tjänster. Dessa värden beskrivs som: värdet av 

tillförlitlighet, kvalitet, bredd, variation, värdet av att förmedla trygghet, samt 

värdet av att biblioteket är icke-kommersiellt. Det betyder att de resurser och 

tjänster som ingår bibliotekets läs- och litteraturfrämjande roll behöver präglas av 

exempelvis bredd, och icke-kommersialism. Samtliga värden kan dessutom kopp-

las till samtliga biblioteksroller. De värden som angränsar till respektive roll i 

modellen nämns dock oftare i anslutning till dessa roller av bibliotekarierna, vil-

ket gjort att de fått just dessa placeringar. I husliknelsen skulle dessa värden kunna 

jämföras med den inredning och det innehåll som finns i de tre biblioteksrummen. 

I anslutning till de värden som associeras till bibliotekets resurser och tjänster 

finner vi fortsättningsvis de värden som präglar bibliotekariernas beskrivningar av 

varför biblioteket anses värdefullt för användaren, och i längden hela samhället. I 

modellen finner vi här värdet av att användaren ges: ökad förmåga att göra med-

vetna och självständiga val, möjlighet att känna sig delaktig i samhället, möjlighet 

att känna sig sedd och bekräftad i biblioteket, möjlighet att vidga sina perspektiv, 

samt möjlighet att känna empati. Samtliga biblioteksroller kan bidra till att upp-

fylla samtliga användarvärden, även om vissa av rollerna och värdena har en när-

mare koppling, så som mötesplatsrollen och rollen att bekräfta användaren. I hus-

liknelsen skulle dessa användarvärden kunna jämföras med de aktiviteter, egen-

skaper och förmågor som går att ägna sig åt, samt utveckla i detta hus. Detta tack 
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vare den inredning och de bibliotekarier som finns i de tre rummen. För att detta 

ska vara möjligt krävs dock att användaren väljer att använda biblioteket. 

Nederst i modellen presenteras sedan två begrepp som genomsyrar alla de 

värden och roller bibliotekarierna anser att biblioteket bör uppfylla i samhället. 

Detta handlar om att biblioteket anses kunna berika människor med sådant som 

information, litteratur och möten. Det handlar även om att detta berikande ska 

kunna bidra till att utjämna skillnaden mellan de som har och de som inte har till-

gång till sådant som information, litteratur och möten. Detta utjämnande kopplas 

dessutom till bilden av att alla människor anses lika mycket värda. Sett till husme-

taforen skulle dessa värden kunna liknas vid husets golv, det vill säga den grund 

som bibliotekets identitet står på, där ingen av de verksamheter som utspelar sig i 

huset är genomförbara om de inte vilar på dessa grundläggande värden. 

Det sätt som nyss nämnda roller och värden gestaltas i modellen grundar sig 

slutligen på vad som framkommit i intervjuerna, inte vad som är bibliotekets roll 

och värde i samhället. Kombinationen av dessa roller och värden utgör ett sätt att 

se på den komplexitet som präglar bibliotekets identitet. Utifrån vad som presen-

terats i resultat- och analysdelen i termer av bibliotekets roll, värden, samt biblio-

tekarierollen följer nu en diskussion som syftar till att lyfta frågan om vad detta 

egentligen betyder för hur vi kan förstå bibliotekets identitet. 

Modell av bibliotekets identitet: baserat på biblioteksroller, värden samt bibliotekarierollen 
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Slutdiskussion 

I denna avslutande del av uppsatsen kommer jag diskutera de identitetsanspråk 

som går att avläsa i intervjuerna. Dessa grundar sig på bibliotekariernas uppfatt-

ningar om den egna bibliotekarierollen, samt om bibliotekets roller och värden i 

samhället. Men först vill jag diskutera på vilket sätt mitt teoretiska ramverk hjälpt 

mig komma fram till de slutsatser jag kunnat dra av mitt empiriska material. 

I arbetet med att ta fram de olika roller som gestaltas i resultat- och analysde-

len, samt presenteras i modellen över bibliotekets identitet (se bilaga 1), har jag 

haft stor hjälp av den fenomenografiska ansatsen med vilken jag kunnat synlig-

göra mönster i intervjuerna som pekat på olika konceptuella kategorier över hur 

bibliotekarierna uppfattar bibliotekets roll i samhället (jmf Marton 1986, 32). För 

att få fram bibliotekets identitet har jag även analyserat på vilka sätt dessa roller 

beskrivs som värdefulla bland bibliotekarierna. 

För att synliggöra de värdeanspråk som framträder i intervjuerna har jag haft 

stor hjälp av Alvessons (2013) tankar om hur identiteter och kulturer i organisat-

ioner bidrar till att forma vad människor uppfattar som värdefullt. Alvessons teo-

rier har exempelvis hjälpt mig upptäcka de värden som går att spåra i bibliotekari-

ernas uppfattningar om vilka verksamheter som bör prioriteras inom biblioteket, 

samt hur biblioteket bör utvecklas (jmf Alvesson 2013, 135).  

För att få en djupare bild av de värden bibliotekarierna förknippar med biblio-

teket har jag även försökt spåra möjliga hot mot dessa värden. För att komma åt 

uppfattningar om möjliga hot har jag haft stor hjälp av Michniks (2014) beskriv-

ning av hot mot biblioteket. Beskrivningarna av hur externa och interna hot sam-

spelar med olika förväntningar på biblioteket har varit till stor hjälp för att tydlig-

göra komplexiteten i de värdeanspråk som formar mina bibliotekariers bild av 

bibliotekets identitet (Michniks 2014, 433f). 

För att bättre förstå denna biblioteksidentitet har även studerat hur biblioteka-

riens roll och kompetens uppfattas i av bibliotekarierna. I arbetet med att spåra 

dessa uppfattningar har Wengers (2000) tankar om praktikgemenskaper varit vär-

defulla då de hjälpt mig synliggöra de kompetenser som framträder i det språk 

bibliotekarierna användaer för att beskriva bibliotekarierollen. Förutsättningarna 

för att kunna studera hur bibliotekets identitet framställs genom just språket har 

fortsättningsvis varit möjligt tack var studiens grundläggande sociokulturella ut-

gångspunkt. De språkliga uttryck bibliotekarierna använt för att tala om sin yrkes-
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roll och sina kompetenser har dessutom jämförts med deras sätt att tala om de 

organisationsanknutna uppfattningarna om bibliotekets roll och värde. Kombinat-

ionen av Wengers (2000) tankar om praktikgemenskaper och Alvessons (2013) 

tankar om värden i organisationser har således hjälpt mig synliggöra hur uppfatt-

ningarna om bibliotekariens roll och kompetenser hänger samman med uppfatt-

ningarna om bibliotekets roll och värden i bibliotekets identitet. 

I arbetet med att ta fram den modell över bibliotekets identitet som studien re-

sulterat i har jag dessutom gjort återkommande jämförelser med Jochumsens m.fl. 

(2012) modell över de fyra biblioteksplatserna. På många sätt har de platser som 

presenteras i Jochumsens m.fl. modell utgjort en inspiration till utformningen av 

rollerna i min modell. Likaså har de mål som presenteras hos Jochumsen m.fl. 

utgjort en inspiration till vad jag kallar värden. Det finns även en viss över-

enstämmelse mellan dessa platser och mål, samt mina roller och värden. Inspirat-

ionsplatsen och läroplatsen, överensstämmer på många sätt med en kombination 

av den informationstillgängliggörande rollen samt den läs- och litteraturfrämjande 

rollen. Vidare motsvarar stora delar av mötesplatsen vad jag valt att kalla biblio-

teksrummets roll som mötesplats. Målet att skapa makt och inflytande påminner 

fortsättningsvis om de värden som framhåller delaktighet och självständighet hos 

användaren (jmf Jochumsen m.fl. 2012, 291ff). 

Samtidigt finns också skillnader mellan Jochumsens m.fl. (2012) och min 

modell. En skillnad är att de mål som kopplas till de fyra platserna i Jochumsens 

m.fl. (2012, 590) modell inte fullt motsvarar eller täcker in innebörden av de vär-

den som framträder i min studie. En annan skillnad är att deras platser och mål 

mer fokuserar på vad användaren förväntas få ut av biblioteket, medan mina rol-

ler och värden snarare fokuserar på både användare och bibliotek. Dessutom visar 

det sig att den performativa plats som presenteras i Jochumsens m.fl. (2012, 593) 

modell inte har någon större motsvarighet i min modell. Ytterligare en viktig 

skillnad är att min modell inkluderar bibliotekariens ytterst viktiga roll i biblio-

teket. Möjligen utgör en av de större skillnaderna mellan Jochumsens m.fl. (2012) 

och min modell just mitt inkluderande av bibliotekarierollen. 

Trots, eller kanske på grund av, att Jochumsens m.fl. (2012) modell inte fullt 

motsvarar min har den även utgjort ett viktigt analytiskt stöd i arbetet med att ut-

forma min modell över bibliotekets identitet (se bilaga 1). Min modell gestaltar 

således ett annat sätt att se på bibliotekets identitet, där vi  istället för mål och 

platser  skulle kunna förstå denna identitet i termer av roller och värden. Sett till 

den husliknelse som gjordes av modellen i resultat- och analysdelen kan vi även 

tänka oss att de så kallade platserna har blivit till väggar och rum i min biblio-

teksmodell. Istället för mål har jag dessutom valt att fylla detta hus med olika vär-

den (inredning och användaraktiviteter), samt förse det med grundläggande vär-

den (ett golv), en övergripande demokratiroll (ett tak) samt en bibliotekarie. 

Denna biblioteksidentitet grundar sig dessutom på det inifrånperspektiv som präg-
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lar mina bibliotekarierinformanter. Andra informanter och andra perspektiv hade 

således kunnat ge helt andra roller, värden och identitetsanspråk till biblioteket. 

I följande två avsnitt behandlas nu de tre frågeställningar som bidragit till att 

synliggöra dessa identitetsanspråk. De två första i ett gemensamt avsnitt om 

bibliotekets roller och värden, och den tredje i ett eget avsnitt om bibliotekarierol-

len. Slutligen följer ett avsnitt om hur motstridiga förväntningar och användarbe-

hov skulle kunna utgöra möjliga hot mot bibliotekarierollen och bibliotekets iden-

titet. Detta avsnitt kopplas inte till någon specifik frågeställning men utgör ändå 

en betydelsefull del av studiens resultat som jag därför valt att lyfta till diskussion. 

Bibliotekets roll och värde i samhället 

Jag kommer nu diskutera de roller och värden som förknippas med biblioteket 

samt hur dessa bidrar till att forma bibliotekets identitet. Bland mina bibliotekari-

euttalanden framträder uppfattningar om en övergripande roll att främja demo-

krati. Denna roll omfattar tre underliggande biblioteksroller, vilka är en informat-

ionstillgängliggörande roll, en läs- och litteraturfrämjande roll, samt biblioteks-

rummets roll som mötesplats. Att de tre biblioteksrollerna omfattas av en demo-

kratifrämjande roll kan jämföras med hur bland annat Nordfeldt Yafi och Tör-

nqvist (2005, 75f) poängterat behovet av att bibliotekets verksamhet ständigt ställs 

mot det demokratiska uppdraget. Genom att uppfylla alla sina roller utgör biblio-

teket således ett verktyg för att främja ett demokratiskt samhälle. 

Tittar vi närmare på exempelvis den informationstillgängliggörande, förknip-

pas denna roll med särskilda värden. Bland annat ett grundläggande värde att be-

rika människor med information samt utjämna skillnader i den digitala klyftan i 

samhället. Även Yilmaz och Cevher (2015, 348) har belyst uppfattningen om att 

bibliotekets roll att utjämna den digitala klyftan utgör en värdefull del av verk-

samheten, särskilt i dagens digitala samhälle. Vidare uppfattas rollen kunna bidra 

till värdet av att människor berikas med ett kritiskt tänkande samt blir mer delakt-

iga och självständiga i detta informationssamhälle. 

Ytterligare ett värde med den informationstillgängliggörande rollen anses vara 

den tillförlitlighet och kvalitet som präglar bibliotekets informationsresurser och-

tjänster. Bibliotekets och bibliotekariens viktiga roll att vägleda användaren till 

tillförlitlig information har framhållits även av tidigare forskning, framför allt 

gällande utvecklandet av elevers digitala informationssökning och informations-

kompetens (jmf Limberg och Folkesson 2006, 111, 113). Kopplat till värdet av att 

erbjuda ett tillförlitligt och kvalitativt informationsutbud i dagens samhälle anses 

rollen även ha ett värde i hur den kan bidra till att människor kan berika sig med 

kunskap samt vidareutbilda sig med hjälp av bibliotekets resurser. Sådana upp-

fattningar kan jämföras med bilden av bibliotekets betydelse för människors livs-
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långa lärande, vilket bland annat kopplas till att människor blir just mer självstän-

diga i sitt sätt att söka kunskap och information (jmf Häggström 2004, 2f). 

Den läs- och litteraturfrämjande rollen, fortsättningsvis, har som uppgift att 

öka människors läsförmåga och litteraturtillgång. Genom att människor använder 

sig av dessa läs- och litteraturfrämjande tjänster uppfattas de kunna öka sitt kri-

tiska tänkande samt formas till självständiga och demokratiska samhällsmedbor-

gare. Uppfattningar om att ökad bokläsning kan bidra till att utveckla informat-

ionsmedvetenhet samt kritiskt tänkande hos befolkningen är något som framhållits 

även av Poulter (2007, 114). Genom att tillgängliggöra läsning och litteratur till 

alla anses biblioteket även ha en viktig roll att utjämna, samt höja, den genom-

snittliga läsförståelsenivån i landet. Dessutom framhålls värdet av att människor 

anses bli mer empatiska av att läsa böcker, i och med hur läsning berikar och öpp-

nar upp för nya perspektiv. Detta anses i längden även kunna berika hela sam-

hället. Sådana uppfattningar kan jämföras med McMenemys (2007, 275) uppfatt-

ningar om hur ökad bokläsning anses kunna berika och utveckla människor både 

på en individuell nivå, och utifrån ett mer samhällsövergripande perspektiv. Ytter-

ligare ett sätt som mina bibliotekarier uppfattar att bibliotekets läs- och litteratur-

främjande roll är värdefull är genom att tillhandahålla en icke-kommersiell bredd 

och variation i litteraturutbudet. Denna icke-kommersiella bredd ses även som en 

del av den kvalitet som präglar biblioteksutbudet. Framhållandet av kvalitet i 

kombination med tankar om en icke-kommersiell bredd påträffas även i litteratur-

utredningens (2012, 32) beskrivning av bibliotekets litteraturfrämjande roll.  

Biblioteksrummets roll som möteplats, fortsättningsvis, omfattas likaså av en 

rad värden. Bland annat värdet att kunna skapa trygghet och bekräftelse hos män-

niskor, samt berika människor med nya möten. Att biblioteket förmår skapa denna 

trygghet och bekräftelse kopplar mina bibliotekarier även samman med det stora 

förtroende som människor tycks ha för biblioteket. Att betona människors förtro-

ende för biblioteket har gjorts även i tidigare forskning (jmf Höglund 2013, 345) 

och pekar således på en viktig del av hur allmänheten tycks uppfatta biblioteket. 

Biblioteksrummet uppfattas även som en neutral plats att mötas på där männi-

skor behandlas som lika mycket värda oavsett bakgrund. Detta gör att rummet 

också bidrar till ett utjämnande av sociala skillnader och värden vilket, i kombi-

nation med rummets delaktighetsskapande, anses bidrar till att främja social in-

kludering i samhället. Bibliotekets möjlighet att främja social inkludering tycks 

vara ett återkommande tema som även kartlagts i tidigare forskning (jmf Debono 

2002, 91f; Hansson 2012, 35f). Vidare poängterar mina informanter värdet av att 

just nyanlända har möjlighet att inkluderas och bli delaktiga i samhället med hjälp 

av att mötas i detta biblioteksrum, något som även poängterats av Audunson m.fl. 

(2011, 227). Mina informanter uppfattar även att just det värde biblioteket har för 

nyanlända användare kommer bidra till att öka bibliotekets framtida legitimitet, 
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ett resonemang som kan jämföras med Michniks (2014, 433) antydan om globali-

seringens förmodade inverkan på biblioteket. 

Detta var de tre biblioteksrollerna, samt de värden som förknippas med dessa 

roller. Som tidigare nämnts bidrar samtliga tre biblioteksroller även till att upp-

fylla den övergripande rollen att främja demokrati. Vidare framträder två grund-

läggande värden som präglar samtliga roller och värden i biblioteket. Dessa utgörs 

av principerna om att biblioteket ska bidra till att berika människor, samt utjämna 

skillnader i samhället vilka kopplas till ett resonemang om alla mäniskors lika 

värde. De två grundläggande värdena av berikande och utjämnande medför ytter-

ligare ett resonemang angående när och hur biblioteket anses värdefullt. Nämligen 

att ju mer orättvisor som råder i samhället och ju större ojämlikhet som präglar 

människors tillgång på information, litteratur och möten, ju värdefullare blir 

biblioteket. I ett utopiskt och demokratiskt samhälle där alla människor har 

samma möjlighet att berikas av information, litteratur, och möten, och där alla 

anses lika mycket värda tycks bibliotekets identitet tappa delar av sitt värde. Vi-

dare leder detta till ett resonemang om att bibliotekets identitet i hög grad utgörs 

av ett bibliotek som prioriterar de som inte har framför de som har, samt vars roll i 

samhället tycks extra värdefull i tider då människor värderas olika. 

Bibliotekariens roll i biblioteket  

I min strävan att försöka förstå bibliotekets identitet har jag även velat ta hänsyn 

till bibliotekariens roll i biblioteket. Utifrån vad som framkommit i mina inter-

vjuer tycks bibliotekariens roll utgöra en del av bibliotekets identitet, vilket gör 

det svårt att föreställa sig ett bibliotek utan bibliotekarier. I modellen över biblio-

tekets identitet (se bilaga 1) har bibliotekarierollen fått en plats mellan de tre 

biblioteksrollerna och bibliotekets olika värden. Detta illustrerar bibliotekariens 

roll som mellanhand, alternativt som en garant, för att säkerställa att de tjänster 

och resurser som präglar dessa roller, samt det bemötande som ges användaren 

också förmedlar dessa värden. För att bibliotekarien ska kunna uppfylla sin roll 

som mellanhand krävs fortsättningsvis en rad biblioteksspecifika kompetenser, 

vilka kopplas till de olika biblioteksrollerna. 

Bibliotekariens roll kopplat till bibliotekets övergripande roll att främja de-

mokrati handlar då om att kunna tillgängliggöra information, arbeta läs- och litte-

raturfrämjande, samt skapa ett rum för möten. Samtidigt behöver bibliotekarien 

alltid väga de verksamheter som äger rum i biblioteket mot denna övergripande 

demokratiroll och dessutom säkerställa att dessa verksamheter förmedlar biblio-

tekets olika och grundläggande värden. 

Bibliotekariens roll mellan den informationstillgängliggörande rollen och un-

derliggande värden kopplas till behovet av olika informationsspecifika kompeten-

ser. Bland annat kompetensen att kunna värdera de informationsresurser som 
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förmedlas till användaren för att säkerställa att de präglas av kvalitet och tillförlit-

lighet. Förmågan att värdera information beskrivs av mina bibliotekarier som yt-

terst viktig. Även Aqili och Moghaddam (2008, 233) har poängterat betydelsen av 

att bibliotekariers förmågor att värdera den massiva informationsmängd som präg-

lar dagens samhälle. Denna digitala informationsmängd anses även ha gett upp-

hov till så kallade filterbubblor, vilka mina bibliotekarier ser det som sin uppgift 

att motverka genom att säkerställa bredd i informationsutbudet. Således tycks 

bibliotekariens roll att tillgängliggöra information även formas med den utveckl-

ing och de förändringar som präglar vårt informationssamhälle. 

Bibliotekariens läs- och litteraturfrämjande roll, fortsättningsvis, innebär 

bland annat att kunna säkerställa ett bredare litteraturutbud än det mest kommer-

siella som kan passa en bred och varierad användargrupp. I och med att bibliote-

karien ständigt behöver matcha bredden och variationen i litteraturutbudet innebär 

detta att förmågan att säkerställa bredd också innebär en förmåga att läsa av för-

änderligheten i bibliotekets användare. Bibliotekarien behöver även kunna säker-

ställa att utbudet förmedlar ett innehåll som speglar alla människors lika värde. 

Allt detta kräver fortsättningsvis att bibliotekarien har god litteraturkännedom. 

Även Harrison (1996, 24) har betonat behovet av litteraturkännedom hos bibliote-

karien samt att bibliotekarieutbildningen borde lära ut mer litteraturkunskaper. 

Trots att litteraturkännedom anses viktigt menar mina bibliotekarier dock att litte-

raturkännedom snarare är det något som förvärvas genom yrkeserfarenhet där 

fenomenet att centralisera litteraturinköp anses minska möjligheterna för dessa 

yrkesförvärvade kompetenser. Liknande resonemang har presenterats av bland 

annat Grön och Balling (2012, 59) vilka poängterar hur centraliseringsåtgårder 

inte gynnar bibliotekariernas litteraturkunskaper, samtidigt som sådana kunskaper 

uppfattas ha stor betydelse för att kunna arbeta läsfrämjande i biblioteket. 

För att illustrera den betydelse bibliotekarien ges i biblioteket kan vi titta på 

fenomenet att använda utlåningsstatistik för att mäta effekterna av de läs- och lit-

teraturfrämjande verksamheterna. Trots att utlåningsstatistik på många sätt mäter 

hur många böcker biblioteket lyckas förmedla till allmänheten uppfattas detta 

ändå som ett ofullständigt mätinstrument. Orsaken är att utlåningsstatistiken inte 

tar hänsyn till de underliggande värden som präglar biblioteksutbudet eller hur väl 

dessa värden nått användaren. Detta innebär att utlåningsstatistik kan visa på den 

läs- och litteraturfrämjande rollens effekter oberoende av bibliotekariens roll, vil-

ket möjligen också är orsaken till varför det ses som ett ofullständigt sätt att mäta 

bibliotekets värde. Att bibliotekets värde behöver betraktas ur fler perspektiv än 

genom antal utlånade böcker har poängterats även av McMenemy (2007, 273). 

Vad gäller bibliotekariens roll i biblioteksrummet kräver denna en god social 

kompetens, samt förmåga att bemöta användaren och dennes behov, vilket skulle 

kunna sammanfattas med en god människokännedom. Detta bemötande behöver 

även vara likvärdigt, samt präglas av principen om allas lika värde. Rollen innebär 
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även förmågan att kunna få användaren att känna sig trygg, bekräfta användaren, 

samt kunna erbjuda service och kvalitet. Flera av bibliotekarierna framhåller dess-

sutom hur en god service kan bidra till att släppa in och göra användaren delaktig 

i både bibliotek och, i längden, ett demokratiskt samhälle. Även i Rivas (2015, 83) 

studie visade det sig att bibliotekarierna la stor vikt vid sin egen roll att ge god 

service som ett sätt att också främja demokrati. 

För att kunna uppfylla sin roll i biblioteksrummet tycks det även krävas en 

empatisk förmåga hos bibliotekarien, vilket bibliotekarien också förvärvar genom 

yrkeserfarenhet i bemötandet och arbetet med att känna in olika användarbehov. 

Det sätt som bibliotekarierna beskriver denna förmåga kan jämföras med hur Boh-

lin (2009, 66) beskriver praktisk kunskap, där denna kunskap bland annat innebär 

en kompetens och omdömesförmåga som grundar sig på reflektion av tidigare 

erfarenheter. Om denna jämförelse stämmer innebär det att en mer erfaren biblio-

tekarie förmodligen också kan ge ett mer kompetent bemötande gentemot använ-

daren. Vidare tycks mitt resultat även visa på att graden av yrkeserfarenhet också 

speglar hur väl bibliotekarien anammat de underliggande organisationskulturella 

värderingarna. Detta innebär att bibliotekarien då formar sin kompetens och sina 

värderingar efter de erfarenheter och värden som bibliotekarien möter i yrkesprak-

tiken. Vidare innebär detta att ju längre yrkeserfarenhet bibliotekarien har, ju mer 

tycks bibliotekarien således bli en del av denna biblioteksidentitet. 

Bibliotekariens roll i biblioteket innefattar alltså en rad olika förmågor och 

kompetenser vilka bibliotekarien behöver kunna hantera i kombination med de 

roller och värden som präglar biblioteket. Att bibliotekarier har behov av olika 

kompetenser har betonats även i tidigare forskning (jmf Kåring Wagman 2008, 3, 

6). Samtidigt ger mina bibliotekarier uttryck för att det också finns gränser för 

vilka kompetenser som ingår i bibliotekarierollen. Dessa gränser tycks formas av 

bibliotekariernas uppfattningar av bibliotekets identitet. Ovanstående resonemang 

om att bibliotekariens yrkeserfarenhet bidrar till att forma bibliotekarien till en del 

av bibliotekets identitet exemplifieras då även i hur de mer erfarna bibliotekarier-

na tycks hålla hårdare på gränserna för vad som ingår i bibliotekarierollen.  

På många sätt stärker alltså den bibliotekarieroll som framkommer i min stu-

die den bild som bland annat presenterats i tidigare forskning (jmf Andersson och 

Strandberg 2007, 65) om att bibliotek och bibliotekarie utgör två delar av samma 

sak. Detta innebär således att bibliotekarierna själva tycks bidra till att upprätt-

hålla den starka koppling som finns mellan bibliotekarier och bibliotek. Ju längre 

bibliotekarien arbetat i biblioteket, ju starkare tycks denna koppling också vara. 

Genom att bibliotekarierrollen så att säga vävs in i bibliotekets identitet bidrar 

detta samtidigt till att bibliotekarien säkerställer sin roll i biblioteket. Detta i och 

med att biblioteket uppfattas ofullständigt utan en bibliotekarie. Om bibliotekarie-

rollen hotas på något sätt tycks detta därför även kunna uppfattas som ett möjligt 

hot mot hela bibliotekets identitet, något vi ska titta närmare på härnäst. 
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Gränslöshet och motstridiga förväntningar och användarbe-

hov, samt möjliga hot mot bibliotekets identitet 

Som läsaren sett framträder i denna studie alltså en bild av bibliotekets identitet 

som förhåller sig till vissa roller och värden. I denna biblioteksidentitet ges även 

en särskild roll till bibliotekarien. Något som tycks bekymra flera av bibliotekari-

erna, och som jag därför velat lyfta till diskussion, är uppfattningarna om en spre-

tighet, gränslöshet, och på många sätt otillräcklighet, i denna bibliotekarieroll. 

Att framhålla en ibland spretig och gränslös bibliotekarieroll har gjorts även i 

tidigare forskning och är således inget nytt fenomen (jmf Stenmark 2016, 84; 

Gruvaeus 2016, 137). Både i tidigare forskning, samt bland mina bibliotekarier 

(jmf Kåring Wagman 2008, 3, 6) framhålls även behovet av att bibliotekarien be-

sitter en bredd av olika kompetenser, vilket skulle kunna leda till en spretighet och 

gränslöshet i yrkesrollen. Samtidigt tycks det inte vara behovet av olika kompe-

tenser mina informanter förknippar med denna spretighet och gränslöshet utan 

snarare tycks detta anses beropå den bredd av kompetenser som anses ingå i bibli-

otekarierollen inte tillvaratas, alternativt inte räcker till. 

Denna utveckling mot att yrkets kompetenser inte tillvaratas eller räcker till 

anses bland annat bero på att en rad nya arbetsuppgifter, såsom att hjälpa till med 

blanketter, skanning, digitala bankärenden och kopiering, blivit en allt större del 

av yrket. Även i Lundberg Vesterlunds (2015, 57ff) studie framhåller biblioteka-

rier hur ökad tid till enklare arbetsuppgifter, såsom att hjälpa till med kopiering 

och datorer anses ha bidragit till att bibliotekarien inte längre betraktas som expert 

i biblioteket. Denna expertroll kopplas då till litteraturkompetens (ibid). Sådana 

uppfattningar går att jämföra med hur mina bibliotekarier framhåller att om de 

hade möjlighet att ägna mindre tid åt exempelvis kopiering skulle de vilja ut-

veckla sig mer inom just litteraturförmedling. 

Fenomenet att ställa litteratur mot mer tekniska eller informationsanknutna 

delar av bibliotekarieyrket har behandlats även i tidigare forskning (jmf Harrison 

1996, 21; Hedemark 2011, 36f; Gustavson 2001, 86). Bland mina bibliotekarier 

tycks denna motsättning dock inte gälla litteratur och information specifikt, utan 

snarare en motsättning mellan okvalificerat kontra kvalificerat biblioteksarbete. 

Den uppfattade gränslöshet som mina bibliotekarier ger uttryck för tycks fortsätt-

ningsvis göra sig som mest påtaglig då bibliotekarien förväntas ägna sig åt okvali-

ficerade ärenden, alternativt ärenden de inte anser sig har kompetens för, som fall-

ler utanför den uppfattade yrkesrollen. En gränslös bibliotekarieroll innebär då 

även ett hot mot den inre balans av roller som präglar bibliotekets identitet. 

Ibland tycks denna gränslöshet även handla om svårigheter att sätta gränser 

för vilka möten och aktiviteter som lämpar sig för biblioteksrummet. Biblioteka-

rien ser då ett behov av att kunna tillämpa regler och policys för att upprätthålla 

dessa gränser, något som även kommenterats i boken Bibliotekariens praktiska 
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kunskap (jmf Tegréus 2016, 106f). Stundvis kvarstår dock dessa svåra gränsdrag-

ningar vilket ibland har att göra med den öppenhet, kravlöshet och neutralitet som 

för många bibliotekarier förknippas med biblioteket. Ofta beskrivs denna öppen-

het och kravlöshet även med ord som samhällets vardagsrum. Bland annat Jones 

(2012, 101) har dock riktat viss kritik mot detta vardagsrumsbegrepp i och med 

hur det skapar konnotationer till en privat plats för homogena möten. I min studie 

tycks det samtidigt vara just de heterogena möten som detta offentliga rum med-

för, i kombination med den öppenhet och kravlöshet som det mer privata vardags-

rumsbegreppet konnoterar, som utgör ett problem med begreppet. Detta i och med 

hur det tycks leda till en motstridighet i, samt obalans av, förväntningar på vilka 

användarbehov som ska rymmas i detta samhällets vardagsrum. 

Michnik (2014, 433f) har poängterat hur en obalans av förväntningar på 

biblioteket också kan utgöra ett hot mot biblioteket. De motstridiga förväntningar 

och användarbehov som mina bibliotekarier ger uttryck för skulle likaså kunna 

utgöra ett hot mot biblioteket. Framför allt då det innebär ett hot mot att upprätt-

hålla bibliotekets identitet. Om biblioteket förväntas tillgodose användarbehov 

som ligger utanför ramarna för bibliotekets identitet kräver detta nämligen att 

dessa ramar flyttas, vilket riskerar att förändra bilden av bibliotekets identitet. Ett 

annat alternativ att värja sig mot dessa motstridiga förvändningar och användar-

behov är att biblioteket blir tydligare med att sätta gränser mot dessa behov. 

Samtidigt menar flera av mina bibliotekarier att bibliotekets förmåga att möta 

användarnas behov, samt vara relevant för användaren, också styr en stor del av 

verksamheten. Liknande resonemang om användarens betydelse för biblioteks-

verksamhetens utformning har påpekats även i tidigare forskning (jmf Stenmark 

2016, 89; Shafique 2007, 811, 819). För att biblioteket ska vara relevant innebär 

detta dock att det krävs en ständig överensstämmelse mellan bibliotekets tjänster 

och utbud och användarens efterfrågan. Detta leder oss till ytterligare ett resone-

mang. Nämligen att upprätthållandet av bibliotekets identitet också förutsätter att 

biblioteket riktar sig mot särskilda användarbehov och användaridentiteter. 

Till vilken gräns användarnas behov ska få styra verksamheten har fortsätt-

ningsvis kommenterats av tidigare forskning. Bland annat av Odenbring (2008, 

46f) som menar att användarens behov ibland tycks överskrida bibliotekariernas 

rätt att sätta ramar för verksamheten. I boken Bibliotekariens praktiska kunskaper 

kommenteras även den otydlighet som ibland präglar gränsen mellan vilka sam-

hällsbehov som ska tillgodoses av biblioteket och vilka som bör hänvisas till övrig 

social service i samhället (jmf Hjalmarsson 2016, 121; Gruvaeus 2016, 140). Att 

allt fler användare besöker biblioteket för att få hjälp med behov som anses ligga 

bortom bibliotekets roll framhålls även av mina bibliotekarier, vilker hänvisas till 

nedläggningar av övrig social service i samhället. Sådana nedläggningar skulle 

därför kunna betraktas som ett externt hot mot biblioteket (jmf Michnik 2014, 

433f) i och med hur det skapar svårigheter för biblioteket att möta förändrade an-
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vändarbehov. Den bristande samsyn och obalans i förväntningar angående vilka 

användarbehov som ligger inom gränserna för bibliotekets identitet kan då likaså 

utgöra ett hot mot biblioteket (ibid). Vidare belyser bägge dessa hotbilder delar av 

den problematik som kan uppstå om användarens behov inte överensstämmer med 

bibliotekets interna bild av sin egen identitet och om verksamheten samtidigt ska 

styras av dessa användarbehov. Därigenom utgör motstridiga förväntningar och 

användarbehov även möjliga hot mot att upprätthålla bibliotekets identitet. 

Bibliotekariernas upplevelse av en gränslöshet och oförmåga att möta mot-

stridiga förväntningar och användarbehov skulle även kunna spåras till biblioteka-

riens självidentitet. I min studie tycks nämligen viljan av att upprätthålla gränser-

na för en uppfattad bibliotekarieroll, kontra viljan att vara hjälpsam och ge god 

service, ibland leda till en konflikt hos bibliotekarierna. Detta i och med att en 

oförmåga att möta användarens behov också berövar bibliotekarien den tillfred-

ställelse de säger sig uppleva när de förmår erbjuda en god service. I och med de 

värden mina bibliotekarier kopplar till biblioteket tycks de även betrakta den egna 

yrkesrollen som en del av en god kraft i samhället. Även Mullins och Linehans 

(2006, 114) studie visar på hur bibliotekarier ofta upplever att biblioteket utgör en 

god samhällskraft, vilket speglar uppfattningarna om den egna yrkesrollen. Vid de 

tillfällen då användarens behov ligger utanför bibliotekarierollen men biblioteka-

rien ändå väljer att hjälpa användaren tycks detta samtidigt leda till att biblioteka-

rierna själva bidrar till att skapa delar av den gränslöshet som präglar yrkesrollen.  

Ytterligare ett sätt att tolka, och även bemöta, de problem som kan uppstå då 

biblioteket ställs inför motstridiga förväntningar och användarbehov är att biblio-

teket arbetar för att skapa nya användarbehov. Resonemanget att biblioteket ska 

arbeta för att skapa, istället för att bara tillgodose befintliga, användarbehov i 

samhället framhölls redan av McColvin (1932, 231). I beskrivningen av hur 

biblioteket borde utvecklas framhåller mina bibliotekarier ofta ett framtidscenario 

som speglar de egna föreställningarna om bibliotekets roller och värden. I detta 

framtidscenario blir bilden av allmänhetens behov och förväntningar således nå-

got som motsvaras av de kompetenser, tjänster, resurser och roller de själva anser 

ingå i bibliotekets identitet. Genom att skapa de användarbehov och den biblio-

teksutveckling bibliotekarierna själva föreställer sig skapar de också ett bibliotek 

där biblioteksutbud och användarefterfrågan alltid möts i och med att bägge byg-

ger på en enad föreställning om bibliotekets identitet, nämligen bibliotekariernas. 

Ännu ett sätt att komma till rätta med motstridiga användarbehov och för-

väntningar beskrivs som ökad samverkan med andra samhällsaktörer. Att fram-

hålla ökad samverkan, antingen för att lösa ett problem eller för att förbättra verk-

samheten, har gjorts även i tidigare forskning (jmf Svensk biblioteksförening 

2016, 7; Yilmaz och Cevher 2015, 344f; Frenander 2012b, 81). I tider av digitali-

sering och ökade informationsmängder har vi exempelvis sett en trend att slå 

samman arkiv, bibliotek och museer (ABM) (jmf Hansson 2012, 62). Precis som 
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vad bibliotekarierna i Yilmaz och Cevhers (2015, 344f) studie antyder så är det 

dock inte en ABM-samverkan mina bibliotekarier efterfrågar utan en samverkan 

som grundar sig på mer sociala och tekniska frågor. De samverkansparter som 

efterfrågas är sådana som gör att användarna enbart kom till biblioteket med de 

behov som bibliotekarierna anser ingår i bibliotekarierollen, medan övriga behov 

slussas vidare till samverkansparterna. En sådan samverkan skulle fortsättningsvis 

kunna leda till ökad balans mellan interna och externa förväntningar på biblioteket 

och därigenom motverka de motstridiga förväntningar och användarbehov som 

annars riskerar att hota biblioteket (jmf Michnik 2014, 433f) och dess identitet. 

Ett annat alternativ att lösa problemet med motstridiga förväntningar och an-

vändarbehov är genom att bibliotekarierna förändrar sina uppfattningar om 

bibliotekets (därigenom även bibliotekariens) roller och värden i samhället. Ex-

empelvis genom att omformulera bibliotekets identitet till att vara just anpass-

ningsbart, gränslöst och flexibelt gentemot olika samhällsförväntningar och an-

vändarbehov. Detta skulle dock möjligen kunna resultera i att vi återigen hamnar i 

en situation där både bibliotekarier och forskning frågar sig vad biblioteket egent-

ligen är, alternativt att den föränderlighet och gränslöshet som präglar bibliotekets 

identitet leder till just känslan av spretighet och otillräcklighet hos bibliotekarien. 

Avslutande kommentarer inför framtiden 

Något jag har velat få fram med denna uppsats är att uppfattningen om vad som 

utgör bibliotekets identitet speglar ett förhållandevis komplext samband av olika 

roller och värden där också bibliotekarien har en viktig roll. Just denna komplexi-

tet skulle kunna förklara varför forskningen haft svårigheter att finna en unik roll 

för biblioteket, alternativt ett unikt kärnvärde (jmf Waller 2008, 378). Detsamma 

gäller svårigheterna att finna en specifik roll och kompetens för bibliotekarien 

(jmf Kåring Wagman 2008, 3, 6). Bilden av bibliotekets identitet tycks dessutom 

förändras beroende på vem som betraktar det. Trots detta efterfrågas en ökad tyd-

lighet kring vad bibliotekets roll i samhället är, både av mina informanter och i 

tidigare forskning. Framför allt gällande frågan om hur biblioteket ska utforma 

rummet efter olika användarbehov och verksamheter (jmf Kempe 2014, 24). 

Vidare visar min studie att frågan om hur bibliotekarierna uppfattar biblio-

tekets identitet i hög grad färgas av bibliotekariernas värderingar. När biblioteka-

rierna i denna studie pratar om att arbeta läsfrämjande handlar detta exempelvis 

inte bara om att öka människors läskunnighet eller ge människor tillgång till 

böcker. Det läs- och litteraturfrämjande arbetet färgas även av värderingar om att 

användaren, med hjälp av bibliotekets resurser, ska berikas med ett kritiskt tän-

kande och en större medvetenhet om att världen kan betraktas ur olika perspektiv. 

Inte heller anses den informationstillgängliggörande rollen handla om att enbart 

tillhandahålla information. Denna roll präglas även av underliggande värderingar 
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om att informationen ska hålla hög tillförlitlighet och kvalitet. Också uppfattning-

arna om biblioteksrummets roll som mötesplats präglas av underliggande värde-

ringar, såsom att detta rum ska vara icke-kommersiellt, samt förmedla en trygghet 

och respekt för mäniskors lika värde. Om inte de resurser och tjänster som för-

medlas genom biblioteket speglar nyss nämnda värden så betraktas de, sett utifrån 

min studies resultat, inte heller som biblioteksverksamheter. 

Vid tal om framtidens biblioteksutveckling tänker jag mig därför att det skulle 

kunna finnas behov av en större tydlighet i vad man pratar om när man pratar om 

biblioteks identitet. Exempelvis vilka roller man anser ingår i dessa identitetsan-

språk, samt på vilka sätt dessa roller uppfattas värdefulla. Jag tänker mig även att 

det kan behövas en större tydlighet angående vilken roll och vilket värde vi tillde-

lar bibliotekarien. Bristande samstämmighet över vilka förväntningar politiker, 

allmänhet och bibliotekarier lägger på bibliotekets roll i samhället tycks nämligen 

kunna utgöra ett hot mot bibliotekets identitet, vilket för mina bibliotekarier också 

innebär ett hot mot den egna yrkesrollen. Om vi begränsar bilden av vad som ut-

gör ett bibliotek till något vi kan enas om kan vi kanske undvika den spretighet, 

gränslöshet och otillräcklighet som annars riskerar att hota både bibliotekarieroll 

och bibliotek. Endast genom att begränsa tycks vi möjligen således kunna få 

biblioteket och bibliotekarien att räcka till. Samtidigt leder detta begränsande av 

bibliotekets identitet också till en begränsning av vad bibliotek och bibliotekarier 

skulle kunna vara, samt vilka användarbehov vi skulle kunna hänvisa till biblio-

teket. Vi kan även fråga oss om det finns en risk att detta begränsande också leder 

till att biblioteket mister den styrka det skulle kunna ha i att vara just gränslöst, 

komplext och anpassningsbart för nya samhällsförändringar. Kanske är det just 

genom att biblioteket förmår inbegripa olika perspektiv och värderingar som vi 

också kan kalla det folkets bibliotek. 

Precis som människors identiteter förändras och formas av hur vi blir betrak-

tade av vår omgivning så tycks också bibliotekets identitet formas av hur det be-

traktas av samhället. Om biblioteket betraktas som otillräckligt blir det förmodlig-

en det. Om det betraktas på ett sätt som skiljer sig markant från hur bibliotekari-

erna betraktar det så tycks upplevelsen av otillräcklighet dock istället hamna hos 

bibliotekarien. Om vi vill förstå bibliotekets identitet, och de motstridiga förvänt-

ningar samt upplevelser av otillräcklighet och gränslöshet som ibland präglar bib-

liotekarierollen, så kanske vi egentligen inte ska fokusera på biblioteket. Kanske 

ska vi istället fokusera på vad som utgör detta omgivande samhälle som betraktar 

och bidrar till att forma detta bibliotek och dess identitet. Kanske skulle vi även 

kunna lära oss något om vad som präglar identiteten hos detta omgivande sam-

hälle, just genom att titta på de värden och roller vi förknippar med våra bibliotek. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att studera hur vi kan se på (folk)bibliotekets 

identitet genom att belysa: hur (folk)bibliotekarier uppfattar bibliotekets roll; på 

vilka sätt biblioteket anses värdefullt; samt uppfattningar om bibliotekarierollen. 

Syftesformuleringen grundar sig på antagandet att bibliotekets identitet är ett 

komplext fenomen som behöver belysas ur olika perspektiv. Studiens syfte har 

brutits ner i följande frågeställningar: Hur uppfattar bibliotekarierna bibliotekets 

roller i samhället? På vilket sätt uppfattar bibliotekarierna att biblioteket är värde-

fullt? Hur uppfattas den egna bibliotekarierollen i biblioteket? 

Litteraturgenomgången behandlade olika sätt att betrakta bibliotekets roll och 

värde. Inledningsvis presenterades en bakgrund över den svenska folkbiblioteks-

utvecklingen vilken visade att biblioteket haft olika roller under olika perioder och 

politiska styren, samtidigt som vissa roller bestått, såsom rollen att främja littera-

tur. Därpå presenterades tidigare forskning, vilken visade att det kan vara svårt att 

ringa in ett specifikt kärnvärde och en kärnroll med biblioteket. Detsamma gällde 

bibliotekarierollen där forskningen visade att yrket ofta kräver en mängd olika 

kompetenser vilka kompletterar varandra i bibliotekarieyrket. 

Metoden för att studera hur denna studies bibliotekarier uppfattar biblioteket 

utgjordes av semistrukturerade samtalsintervjuer. I den inledande analysen av 

dessa intervjuer användes en fenomenografisk ansats vilken bidrog i arbetet att 

kategorisera bibliotekariernas uppfattningar om bibliotekets roll i samhället. 

Ett för studien teoretiskt grundantagande har utgjorts av ett sociokulturellt 

perspektiv. Uppfattningarna om dessa biblioteksroller analyserades sedan efter 

underliggande värderingar. Detta gjordes med hjälp av Alvessons (2013) teorier 

om kulturer och identitetsprocesser i organisationer. Dessutom analyserades 

materialet med hjälp av Michniks (2014) beskrivningar av hot mot biblioteket för 

att synliggöra hur hotbilder också kan spegla uppfattningar om olika värden. Vi-

dare har Jochumsens m.fl. (2012) modell över de fyra biblioteksplatserna bidragit 

till utformandet av denna uppsats modell av bibliotekets identitet (se bilaga 1).  

Vad studien visar är att bilden av bibliotekets identitet innefattar en förhållan-

devis komplex sammansättning av olika roller och värden. I denna identitet utgörs 

även en viktig del av bibliotekarierollen. Komplexiteten i denna biblioteksidentitet 

skulle kunna förklara varför forskningen tycks ha svårt att ringa in ett specifikt 

värde med biblioteket och en specifik bibliotekarieroll. I min studie framkom 
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också ett antal roller och värden. En övergripande biblioteksroll utgjordes av rol-

len att främja demokrati. Tre underliggande biblioteksroller framhölls som in-

formationstillgängliggörande, läs- och litteraturfrämjande, samt biblioteksrum-

mets roll som mötesplats. Uppfattningarna om de resurser och tjänster som för-

medlas via dessa roller var att de präglades av särskilda värderingar, såsom att 

förmedla bredd, tillförlitlighet, trygghet, kvalitet samt att vara icke-kommersiellt. 

Ytterligare värden, som mer fokuserade på användaren, var att biblioteket kan 

göra människor mer delaktiga, kritiskt tänkande, empatiska, samt förmögna att 

fatta självständiga val. Vidare framhölls värdet av att biblioteket berikar männi-

skor, kan bidra till att utjämna skillnader i samhället samt främja allas lika värde. 

Bibliotekariens roll i biblioteket framhölls fortsättningsvis som en viktig mellan-

hand för att förmedla dessa roller och värden i biblioteket och till användaren. 

Studien visade även att motstridiga förväntningar på biblioteket, vilket exem-

pelvis uttrycks i en bristande förmåga att tillgodose olika användarbehov, riskerar 

att skapa en gränslös bibliotekarieroll samt utgöra ett hot mot bibliotekets identi-

tet. För att komma till rätta med detta hot behövs en större tydlighet kring vilka 

roller och värderingar som styr våra förväntningar på biblioteket. Samtidigt kan 

bibliotekets möjlighet att anpassas till olika roller och värden också spegla en del 

av dess styrka, vilket således ger ett annat perspektiv på bibliotekets identitet. 
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Modell av bibliotekets identitet: baserat på biblioteksroller, värden samt bibliotekarierollen 
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