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Inledning 

Den traditionella definitionen av biblioteket som en plats med många böcker 
kan sägas hamnat i gungning. Tyngden som traditionen gett biblioteket har 
avlösts av de flytande och flexibla IT-baserade bibliotekstjänsterna som är 
oberoende av plats.  

Biblioteken har alltid utvecklats ur förebilder och föreställningar i den 
rådande samhällsstrukturen. Detta har blivit uppenbart i vår tid då den 
viktigaste utvecklingsimpulsen kommit ifrån IT-sektorn. Ansvaret för de 
historiskt uppbyggda samlingarna har varit en viktig grundsten i 
yrkesidentiteten.  

Orsakerna till förändrade villkoren är således både av teknisk och 
organisatorisk natur. Betydelsen av det senare är dels den stora mängden 
studerande och dels nya undervisningsmetoder. Till följd av 
utbildningsexplosionen under 1990-talet har tyngdpunkten i bibliotekariens 
arbetsuppgifter i ännu större utsträckning kommit att utgöras av referens- och 
informationsarbete. Det är dock viktigt att betona att en genomgång av hur IT-
revolutionen påverkat bibliotekarieyrket i allra högsta grad är beroende av en 
undersökning av vad yrket är och hur kompetensen ser ut samt vilket sätt den 
ska användas på. 

Bibliotekarier besitter en viktigt kompetens i dagens samhälle, ändå har 
yrket haft och har fortfarande svårt att hävda sig statusmässigt. 
Uppfattningarna kring yrket har ofta präglats av statiska uppfattningar som 
påverkat framtidsmöjligheterna. I en tid av kraftig utveckling kommer många 
aktörer saluföra sina tjänster. Det gäller att framhäva biblioteken som en 
strategisk resurs och i detta måste bibliotekariens kompetens lyftas fram.  

Thomas S. Kuhns skrev 1962 sitt arbete ”De vetenskapliga revolutionernas 
struktur” om hur vetenskaperna genomgår nödvändiga revolutioner för att 
utvecklas och för att kunna driva vetenskapen framåt. Utvecklingen sker alltså 
inte gradvis utan hela tiden. Kuhn fick lustigt nog mer genomslagskraft utanför 
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vetenskapshistorien och tillämpningen av hans teorier har även applicerats på 
åtskilliga vetenskapliga discipliner.1 

Syfte och disposition 
Denna uppsats ämnar att behandla bibliotekarieyrkets professionalism och 
yrkesidentitet utifrån ett idéhistoriskt perspektiv. Den kommer helt och hållet 
vara en litteraturstudie och behandla yrkesidentiteten ur framför allt ett 
vetenskapsteoretiskt synsätt med utgångspunkt i Thomas Kuhns teorier om de 
vetenskapliga revolutionernas struktur. Vidare kommer tendenser och riktlinjer 
att redovisas såsom dessa speglats i svensk biblioteksdebatt under senare år.  
Uppsatsen är inte heller inriktad på någon särskild aspekt av yrket utan 
kommer att belysa det utifrån flera olika infallsvinklar. Biblioteks- och 
informationsvetenskap är ett mångfacetterat ämne som innebär att det är 
oundvikligt att inte ha en brett upplagd studie av yrkesidentitetens natur. 
Framför allt skulle en undersökning av yrkesidentitetens beskaffenhet bli 
alltför teoretisk och endimensionell för att kunna ta hänsyn till yrkets 
framtidsperspektiv. Intentionen är att den idéhistoriska och 
vetenskapsteoretiska studien ska kunna uppvisa framtidstendenser inom yrket. 
Uppsatsen avser alltså inte att belysa en viss aspekt av bibliotekarieyrket utan 
den kommer genom att göra nedslag visa hur yrkesidentiteten har påverkats av 
den nya tekniken utifrån olika infallsvinklar. Framför allt kommer uppsatsen 
belysa akademiseringen av ämnet, informationsteknologins och det livslånga 
lärandets påverkan. Uppsatsen ämnar att kartlägga olika teorier och idéer som 
på olika sätt påverkar och kan påverka bibliotekarieprofessionen. De faktorer 
eller omständigheter, som bidrar och har bidragit till att tydliggöra 
bibliotekarieyrkets svårigheter att lyfta fram kompetensen och därmed även 
möjligheterna och betydelsen i samhället. Dessa är viktiga faktorer att belysa 
för att kunna hitta nya vägar. Thomas S. Kuhns tankar om paradigmskifte inom 
vetenskaperna kommer till stor del att ligga till grund för denna uppsats. 
Utifrån dessa utgångspunkter skall jag försöka besvara frågan:  

• Har det skett ett paradigmskifte för yrkesrollen eller är det bara en 
definitionsfråga? 

 
1Frängsmyr, Tore, ”Thomas Kuhn fick oss att se den vetenskapliga processen”, SvD 960623. 
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Kommentar till anförd litteratur och avgränsningar 
Jag har i denna uppsats valt att inrikta mig helt på svenska förhållanden.  

Några böcker exempelvis Jesper Ducanders ”Quo vadis bibliotekarie?” 
återkommer jag till flera gånger, framför allt för att den är en bred 
undersökning om bibliotekarieyrkets beskaffenhet utifrån den fyra 
utbildningarna. Ducander har i denna bok strävat efter att hitta ett samspel 
mellan bibliotekarieutbildningen och bibliotekarierollens yrkesidentitet. Denna 
undersökningen överlappar på ett genomtänkt sätt hur professionen har 
påverkats av den nya inriktningen på utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Den skiljer sig även från tidigare undersökningar om 
yrkesidentiteten, som för det mesta utgått från redan yrkesverksamma 
bibliotekarier.  

För att sätta in denna undersökning och den övriga litteraturen i ett större 
övergripande sammanhang har jag valt Manuel Castells trebandsverk 
”Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur” (1999). Castells 
beskriver det framtida nätverkssamhället som ett växande informationell 
arbetsprocess vilken har en logisk anknytning till bibliotekarieverksamheten. 
Den belyser på ett tydligt sätt hur den rådande informationsteknologin har 
påverkat den organisatoriska processen.  

Vidare har jag valt att inrikta mig på artiklar ur tidskrifter och 
forskningsartiklar för att understödja min huvudlitteratur. Det visade sig under 
materialinsamlingen att det främst var artiklar ur bibliotekstidskrifter  som drev 
frågan om yrkesidentiteten och professionalismen, därav urvalet av artiklar.  

När det gäller vetenskapsteoretiska biten har jag valt att vända mig direkt 
till Thomas S. Kuhns stora verk ”De vetenskapliga revolutionernas 
struktur”(1962). Mycket finns skrivet om Kuhn och hans vetenskapsteori i 
artiklar, där hans idéer och tankar har tolkats för att kunna appliceras på 
samhällsvetenskapliga och humanistiska ämne. För denna uppsats har jag valt 
att basera mitt vetenskapliga avsnitt på en primärkälla istället för andras 
tolkningar av hans teorier.  

Forskningsöversikt 
Sett till forskningen kring professioner inom biblioteks- och 

informationsvetenskap har väldigt lite publicerats fram till 1990. Det har gått 
att urskilja ett fåtal utredningar i ämnet och ett par arbeten. I slutet av 1960-
talet behandlades hur bibliotekarien påverkade barns och ungdomars sociala 
beteende (Klasson, 1969). Under 70-talets senare del studerade A.-L. Jeppson i 
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”Tankar till salu. Genombrottsidéerna och de kommersiella lånebiblioteken, 
1981). Ett annat ämne som behandlades under 80-talet var förhållandet mellan 
högskolebibliotekarien och dokumentalisten (Antonsson, 1984; Klasson, 1984; 
Burius, 1987). Folkbiblioteket blev föremål för en djupare studie under slutet 
av 80-talet (Åberg, 88).  Även folkhögskolans och studiecirkelbibliotekets 
bibliotekarie har belysts (Ambjörnsson, 1988). Böcker med 
biblioteksprofessionen i centrum kom under 80-talet, men dessa var snarare 
debattinlägg än vetenskaplig forskning. Typiskt för dessa äldre arbeten var att 
bibliotekarieyrket oftast belystes utifrån istället för inifrån.2 

Lena Olsson har i sin avhandling ”Det datoriserade biblioteket” (1994) 
diskuterat huruvida bibliotekarieyrket är en profession eller inte. Hon 
karaktäriserar det som en semiprofession eftersom hon anser att 
bibliotekarieyrket saknar en teoretisk kunskapsbas. Det är kontrollen över en 
abstrakt kunskapsbas som utgör grunden för en profession. Den tekniska 
utvecklingens betydelse för yrkets framtida status är Olssons infallsvinkel. 
Vidare har några uppsatser som behandlar professionsproblematiken 
publicerats vid Umeå universitet, Arbetsenheten för information och 
kultur/Biblioteks- och informationsvetenskap.3  

Maj Klasson framför i sin avhandling en intressant synpunkt nämligen 
huruvida professionstänkandet är bra för framtiden eller om det konserverar 
utvecklingen av kompetensen.4 

Begrepp och förklaringar 
Inledningsvis vill jag klargöra att de flesta begreppen redgörs i den löpande 
texten och kommer inte att belysas i detta avsnitt. Vissa förklaringar krävs 
dock. 

Vissa begrepp kommer att användas synonymt i denna uppsats. Till dessa 
begrepp hör kunder/användare, vilka förekommer omväxlande varandra men 
åsyftar på samma sak, d v s kunder/användare på bibliotek. Det enda som 
skiljer dessa uttryck åt är åldern på texten ur vilka de är hämtade. Vidare är 

 
2Klasson, Maj, Biblioteksforskning i Sverige: en innehållsanalys av svensk biblioteksforskning/biblioteks- 
och informationsvetenskap 1900-1988,  (Göteborg, 1990), s. 43 
3Hamrén, Sofie, Folkbibliotekariekårens professionaliseringssträvanden under 1940- 1950-talen: en 
undersökning av utbildning, rekrytering, arbetsmarknad och facklig organisation ur ett genusinriktat 
professionaliseringsperspektiv. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid 
inst. för ABM, estetik och kulturstudier vid Uppsala universitet, nr 1999:41. 
4Klasson, Maj, Högskolebibliotek i förändring: från autonoma bildningsinstitutioner till lokala 
serviceinrättningar med särskild hänsyn till bibliotek som betjänar förskollärarutbildningar, (Malmö, 
1984), passim. 
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denna uppsats en idéhistorisk litteraturstudie som har folkbibliotek som 
intresseområde. I denna uppsats benämner jag folkbiblioteken ibland även som 
enbart bibliotek. Detta är alltså endast en språkligt variation i uppsatsen och 
inte en innebördsmässig skillnad.  

De vetenskapsfilosofiska termerna behandlas utförligare under 
vetenskapsteoretiska avsnittet i uppsatsen. Det mest centrala begreppet i 
uppsatsen, paradigm, är dock viktigt att understryka. Ett paradigm är en 
övergripande uppfattning som råder inom en viss vetenskap under en 
begränsad vetenskaplig period. Paradigmen knyts samman av bestämda teorier 
och en terminologi. Inom paradigmen återfinns också vedertagna metafysiska5 
förutsättningar om vår verklighet, metodregler, experimentell tekniker samt 
idealiska experiment och undersökningar som paradigmets efterföljare försöker 
att imitera. Utifrån paradigmen utläses sedan spelregler som följer en 
vetenskaplig praxis. Detta behandlas utförligare under avsnittet om Thomas S. 
Kuhns vetenskapssyn.  

Manuel Castells skriver i sitt verk om informationella 
produktionsprocesser. Min definition av begreppet informationell är ett 
informationsschema som är beroende av olika aspekter av 
informationsbegreppet. Vidare så kommer denna uppsats inte att gå djupare in 
på aspekter av begrepp som information och informationssamhälle. Dessa 
begrepp har en vedertagen betydelse i denna uppsats.  

Övriga begrepp och förklaringar är behandlade i form av noter eller 
förklaringar i den löpande texten.   

 
5 I denna uppsats har metafysisk en fundamental betydelse och avser läran om de nödvändiga och 
essentiella dragen hos de varande. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Det finns naturligtvis åtskilliga vetenskapsteorier som kan appliceras på 
uppsatsens frågeställning. Thomas Kuhns vetenskapsteori är utgångspunkten 
för den här studien. Han vänder sig emot att vetenskapens utveckling skulle 
vara lineär. Det inträffar revolutioner inom olika discipliner som bryter 
kontinuiteten och som medför att det man tidigare ansåg vara vetenskaplig 
kunskap förstörs. För att nå en vidare förståelse av Kunhs vetenskapsteori 
följer inledningsvis en redogörelse för uppsatsens metod. 

Metod 
Under forskningsprocessen är det flera förhållanden som påverkar den 

färdiga texten. Det är såväl samhälleliga, organisatoriska samt individuella 
förhållanden. Alla påverkar och präglar det vetenskapliga arbetet och 
resultatet.  

I ”De vetenskapliga revolutionernas struktur” hävdar, som ovan nämnts, 
Kuhn att den vetenskapliga forskningen historiskt utvecklas diskontinuerligt. 
Vidare menar han att själva drivkraften inom vetenskapsteori kräver att en 
konfrontation av vetenskapliga problem (anomalier) med teorier som har en 
annan inriktning. Således går han emot tanken om att observationsdata är det 
avgörande ledet i teorivalet.6 De två grupper av metoder som skiljs åt inom 
metodläran är den kvantitativa metoden och den kvalitativa metoden.7  

Kvantitativ och kvalitativ metodteori 
Metodteori är något som förgrenar metodläran med vetenskapsteorin. 
Metodteorin är ett regelverk ämnat att underlätta genomförandet av 
vetenskapliga undersökningar. Metodläran följer sedan dessa regler, inom 

 
6Nordin, Svante, Filosofins historia: det västerländska förnuftets äventyr från Thales till 
postmodernismen, (Lund, 1995), s. 578f. 
7 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, (Lund, 1998), s.172. 
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ramen för olika specialvetenskaper, och ger direkta anvisningar hur en 
undersökning skall genomföras inom just den vetenskapsdisciplinen.8 

Vid val av metod är det oftast dessa två som valet står mellan. Vad är det 
då för skillnad mellan metoderna? För det första är det viktigt att understryka 
att det inte handlar om två olika metoder utan snarare två grupper av metoder 
som har flera saker gemensamt. I bägge fallen tar man upp hur det insamlade 
materialet bearbetas. Inom den kvantitativa metoden är det förhållandet mellan 
forskaren och objektet/objekten som studeras medan hur tolkningen och 
presentationen av fakta lyfts fram i det kvalitativa fallet.9  

Jag har gjort bedömningen att den kvalitativa metoden på ett bättre sätt 
kommer att understryka uppsatsens hypoteser och frågor, än den kvantitativa. 
Eftersom den här typen av studie inte lämpar sig för en hypotetisk-deduktiv 
metod, anser jag mig redan nu kunna bedöma att den utveckling som skett 
inom ramarna för biblioteks- och informationsvetenskap blir svår att 
åskådliggöra med hjälp av en annan vetenskaplig metod.  

För att uppmärksamma läsaren på olika undersökningsmetoder kommer det 
här nedan  redogöras för de två vanligast förekommande metoderna. 

Kvantitativ metod 
Termen ”kvantitativ” ger oss redan från början en ledtråd om att 

undersökning grundar sig på studier av mängder, d v s något som kan göras 
mätbart.10 Den kvantitativa undersökningen är således en metod där det som 
undersöks ska vara mätbart samt att undersökningen ska presenteras 
numeriskt.11 Kvantitativa frågor kan formuleras i stil med ”hur mycket finns 
det?” eller ”i vilka kvantiteter finns det?”. Det krävs dock även en 
klassificering av frågan för att den ska bli fullständig: ”hur mycket finns det av 
det och det?” En kvantitativ undersökning är alltså en klassindelad metod som 
det ställs kvantitativa frågor omkring. Då kvantitativa frågor är numeriska 
krävs det att undersökningsobjektet är mätbart. Det skall helt enkelt gå att 
bestämma egenskapen hos det som undersöks. Det behöver dock inte vara så 
snävt att en numerisk skala eller kilogram för vikt används. Att klassificerade 
egenskaper är mätbara är dock en viktig ståndpunkt.12  

 
8 Hartman, 1998, s.172. 
9 Andersen, Heine (red.), Vetenskapsteori och metodlära: en introduktion, (Lund, 1994), s. 69. 
10 Hartman, 1998, s. 173. 
11 Andersen, 1994, s. 70. 
12 Hartman, 1998, s. 173f. 
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Författaren Jan Hartman sammanfattar den kvantitativa 
undersökningsmetoden på detta sätt: ”Kvantitativa undersökningar 
karakteriseras av att man undersöker den numeriska relationen mellan två eller 
flera mätbara egenskaper.”13 

Kvalitativ metod 
Den kvantitativa undersökningen visade sig vara en tämligen lineär 
forskningsprocess. Där användes vi en s k hypotetisk-deduktiv metod, d v s att 
formulera en fråga inom ett problemområde och en hypotes som svar på denna. 
Utifrån detta formges en undersökning, vilken analyseras och presenteras i en 
forskningsrapport. 

Den kvalitativa metoden verkar mera ostrukturerad än den kvantitativa. I 
den kvalitativa undersökningen är alla steg alltid aktuella. Till skillnad mot den 
kvantitativa finns det ingen kunskap om vad m som kommer att ingå i urvalet. 
Processen blir således mer en interaktion. Ofta börjas det med t ex en intervju 
eller en observation, för att sedan utifrån lärdomarna genomföra ett nytt urval. 

Till en början är det viktigt att understryka att kvalitativa undersökningar är 
av olika karaktär. De kan skiljas på datainsamling, intresseområde och 
tillvägagångssätt vid analys.  

Kvalitativa undersökningar intresserar sig först och främst för hur något är 
beskaffat, vilka egenskaper som finns. Klassificering är således ett nyckelord 
för kvalitativa undersökningar. Carl von Linnés klassificering av växter kan 
sägas vara en kvalitativ undersökning, då han delade in växterna i olika 
egenskapsklassificerade grupper. Skulle det vara en kvantitativ undersökning 
hade det snarare varit frågan om hur många växter han samlat in. Men här 
handlar det om växternas naturliga egenskaper.  

Det finns dock en viktigt avgränsning som lyfter fram kvalitativa 
undersökningar från allmänna klassificeringsundersökningar. Människor har en 
”livsvärld” som fyller världen och dem själva med mening. Denna idé, som 
kan härledas ur hermeneutiken14, bygger på att det vi ser inte enbart är 
observationer och objekt. Det som ses sätts alltid in i ett större sammanhang, 
och slutsatser dras därifrån. Ser vi t ex ett mynt, ser vi något mer än ett 
metallföremål, något vi kan använda, handla för mm. Kvalitativa 

 
13 Hartman, 1998, s. 175. 
14 I denna uppsats har hermeneutiken en innebörd som framför allt kan härledas ur Heidegger och 
Gadamers filosofi. De anser att vår kunskap inte blott handlar om texter och tankeprodukter, utan allt vårt 
vetande grundläggs genom en förståelse som artikuleras i en tolkning av det vi har kunskap om. 
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undersökningar har samma begreppssfär som den livsvärld vi lever i. Denna 
mening går inte att observera utan kräver tolkning av våra observationer. 
Hartmans formulerar sin definition av kvalitativa undersökningar i satsen: 
”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse 
för livsvärlden hos en grupp individer.” 15 

Efter denna redogörelse framfår det tydligt att skillnaden mellan 
kvantitativa undersökningar och kvalitativa är stor. Det gäller att få en djupare 
förståelse för den livsvärld vi lever i och hur vi ser på oss och vår omgivning. 
Det går inte att finna ett samband som kan appliceras på alla människor, utan 
vi måste söka en förståelse för att se hur människan upplever sin livssituation.16 

Kvalitativ metodteori 
Hermeneutiken är läran om hur vi människor förhåller oss till världen, hur de 
olika företeelserna får en mening. För att nå mening måste det ske en tolkning. 
Hermeneutiken tar upp hur en tolkning utförs på ett vetenskapligt sätt. Inom 
den hermeneutiska vetenskapsteorin finns det två sätt för att tolka världens 
företeelser. 

För det första ses hermeneutiken som en framställning av psykologiska 
processer som leder till förståelse. Det är helt enkelt en beskrivning av 
förståelsen av en annan människa och den mening som hon tillskriver sig själv 
och sin omgivning. 

För det andra kan hermeneutiken vara en teori som bekräftar en tolkning. 
Den hermeneutiska cirkeln kan beskriva ett händelseförlopp. 
Beteendetolkningen måste rättfärdigas med koppling till hela vår uppfattning 
av den observerade personen. Genom detta förlopp får vi en ny information 
som i sin tur rättfärdigar en ny helhetsuppfattning. Den andra tolkningen är den 
viktigare när man benämner kvalitativ metodteori. Det är viktigt att framhålla 
att den hermeneutiska tolkningen inte direkt är användbar vid genomförandet 
av en undersökning. Den är för allmän för att kunna användas i det praktiska 
arbetet. Den kvalitativa metoden ska ge forskaren ett regelverk för att kravet på 
vetenskaplighet som hermeneutiken uppställer blir uppfyllt.  

Undersökningen kan genomföras på olika sätt och denna uppsats kommer 
att följa den traditionella synen på forskningsprocessen, Analytisk induktion. 
Denna innebär att teorier inte ställs upp under materialinsamlandet. All 
datainsamling som är viktig för frågeställningen och problemställningen 

 
15 Hartman, 1998, s. 239. 
16 Hartman, 1998, s. 237ff. 
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hämtas in för att analyseras först när all insamling skett. Ett mer komplext 
alternativ, grundad teori, skiljer sig genom att insamling och analys sker 
samtidigt.17  

Olika slags kvalitativa undersökningar   
Det finns åtskilliga typer av kvalitativa undersökningar. De har en väldigt 
viktig funktion, och utgör basen från vilken undersökningen byggs. Skillnaden 
ligger främst i vilken typ av undersökning som ska göras. Detta formar såväl 
datainsamlingen som analysen. Vad vi än väljer att undersöka så handlar det i 
grund och botten om hur vi bär oss åt att få kunskap om det vi undersöker.  

Fyra vanliga kvalitativa undersökningar är etnografisk, etnometodologisk, 
symbolisk interaktionism och fenomenologisk. Denna uppsats kommer att 
kretsa kring den fenomenologiska undersökningen, vilken kommer att 
behandlas nedan.18  

Fenomenologi 
Ur människans upplevelser av sinneserfarenheter gör vi en tolkning av det vi 
ser. Fenomenologin svarar på frågor om hur denna tolkningsprocess skapar en 
djupare förståelse av världen, d v s upplevelser av omvärlden, erfarenheter och 
inte minst oss själva. I en fenomenologisk studie söks essensen och grundvalen 
i erfarenheten hos en grupp människor. Upplevelsen och tolkningen som förs 
av fenomenen utgör grunden för hur vi ser på vår omgivning. 

Det väsentliga i en fenomenologisk studie är att förstå tolkningsprocessen. 
Analysen grundar sig på förståelse, vilket innebär att forskaren måste förstå 
motiv och föreställningar som ligger till grund för människors handlingar. I en 
fenomenologisk studie återfinns något gemensamt som kan gälla skilda 
individer. T ex något gemensamt hos dem som känner ångest och som 
personifierar fenomenet ångest. Detta ligger som grund för att förstå 
tolkningen som forskaren gör, men även att kunna sammanföra de olika 
erfarenheterna hos olika individer. Andra fenomenologiska studier kan således 
tas upp och användas i en kommande undersökning.19 

 

 
17 Hartman, 1998, s. 240f. 
18 Hartman, 1998, s. 246. 
19 Hartman, 1998, s. 246. 
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Thomas S. Kuhns vetenskapssyn 
Idag har vi en bild av det vetenskapliga arbetet som är starkt format av 
historien som en bärare av anekdoter och kronologi. Bilden har förstärkts av 
vetenskapsmän sedan långt tillbaka, genom att hamna i alla klassiker och 
läroböcker som lärs ut till en ny generation vetenskapsmän. Syftet med dessa 
läroböcker är att vara pedagogiska och övertalande. Det är för mycket begärt 
att de skall ge en rättvis bild av den vetenskap som de själva bygger på.  

Kuhn vill i ”De vetenskapliga revolutionernas struktur” visa hur 
läroböckerna på ett grundläggande sätt är missledande. Genom att ständigt 
återvända till de vetenskapliga texternas stelbenta ohistoriska natur, går det 
inte härleda nya data, som framställer en ny bild av historien. Ofta verkar det 
som om texternas innehåll bara är fakta och lagar som beskrivs. Resultatet har 
dock fått stort inflytande för utvecklingen. Om vetenskapen betraktas som en 
samling fakta och teorier som dokumenterats i åtskilliga läroböcker, kan vi se 
vetenskapsmännen som de som misslyckats eller lyckats med att lämna ett 
bidrag till denna samling fakta. Ur detta härleds den vetenskapliga 
utvecklingen, som är en process som placerats i en tradition för att sedan bli 
kärnan i vetenskaplig kunskap och teknik. Vetenskapshistoria är den disciplin 
som har uppdrag att studera den vetenskapliga processen som hindrat 
kunskapstillväxten.20  

Det är inte säkert att vetenskapen utvecklas genom upptäckter och 
uppfinningar. Historiker har svårt att skilja mellan vetenskapliga komponenter 
i observationer som skett längre tillbaka i tiden och teorier som inte var mer än 
vidskepelser och misstag. Om misstagen tolkas som vetenskapliga teorier och 
jämförs med samma process som skapar myter, ses samma argument som leder 
till vetenskaplig kunskap. Benämns dem vetenskap, har vetenskapen snarare 
gett plats åt uppfattningar som inte kan sammanlänkas med dem vi har idag. 
Historikern måste välja det senare alternativet. Omoderna teorier är inte i 
princip ovetenskapliga för att de är övergivna. Kuhn menar att en betraktelse 
på detta sätt inte kan motivera historien som en kumulativ process.21  

Vetenskapens kris – normalvetenskap och revolutionär vetenskap 
Kuhn kritiserade den kumulativa vetenskapssynen, som ledde till att 
vetenskapen följde en kontinuerlig process av vetenskapssökning. 

 
20 Kuhn, Thomas S, De vetenskapliga revolutionernas struktur (Stockholm, 1997), s.15. 
21 Kuhn, 1997, passim.  
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Vetenskapshistorien bestod inte av en stark tillväxt av fakta och nya teorier. 
Det mänskliga vetandet varken rörde eller närmade sig företeelsernas objektiva 
natur. I Kuhns teori om den vetenskapliga utvecklingsprocessen gör han en 
uppdelning mellan två grundläggande aspekter av vetenskapen, 
normalvetenskap och revolutionär vetenskap. Den vetenskapliga 
utvecklingsprocessen följer enligt Kuhn ett speciellt schema: 

• Det förvetenskapliga stadiet d v s stadiet innan normalvetenskapens 
beskaffenhet 

• Normalvetenskaplig period 
• Krisens påverkan på de vetenskapliga teorierna 
• Den vetenskapliga revolutionen och behovet av denna 
• Den nya normalvetenskapliga perioden. 
• Ny kris. 

På detta sätt fortsätter den vetenskapliga processen hela tiden. Paradigm är 
enligt Kuhn den grundläggande förklaringen för både normalvetenskap och 
revolutionär vetenskap. Utifrån dessa paradigm urskiljer Kuhn gemensamma 
spelregler kring en bestämd vetenskaplig praxis. En sådan samling av åsikter, 
tekniker och hållningar delar han in i fyra element: 

• Symboliska generaliseringar. Formella utlåtanden om naturen, som 
fungerar som kärnan i vetenskapliga definitioner och som inte är 
underkastade experimentell prövning. 

• Metafysiska föreställningar. Hit räknas antagande om verklighetens 
beskaffenhet som är experimentellt omöjliga att avgöra. 

• Värden. Olika genomtänkta teorier, d v s grundläggande aspekter av en bra 
vetenskaplig undersökning.  

• Exempel. Talande exempel på användning av paradigmet vid 
problemlösning.  

Den normalvetenskapliga perioden utmärks av att forskarna ställer sig okritiskt 
till paradigmen och har som mål att förnäma aspekten av naturen. Processen 
kallar Kuhn för problemlösning. Utmärkande för problemlösningen är att allt 
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är förutbestämt hur ett ackurat resultat ska vara. Uteblivna problemlösningar är 
forskarnas fel och kan inte tillskrivas paradigmet.22  

Paradigmskiften 
 Forskningen kretsade kring historiska brytpunkter eller paradigmskiften. 
Grundläggande teorier förkastades till förmån för andra. När ett paradigm 
etablerats, ägnar forskarna den mesta tiden åt att lösa mindre kringliggande 
uppgifter inom ramarna för paradigmets förutsättningar.  Denna aktivitet hade 
en tendens att skapa anomalier, d v s oväntade resultat som motsade 
världsbilden som paradigmet ställde till förfogande.  

Anomalierna ökade hela tiden i antal och till slut kunde de inte längre 
ignoreras och vetenskapssamhället hamnade i ett allmänt kristillstånd, eller 
som Kuhn säger en revolutionär fas. Revolutionen har karaktären av ett 
paradigmskifte som resultatet av en maktkamp mellan det gamla och det nya 
paradigmet. De konkurrerande paradigmen har olika kriterier för giltighet och 
bevisföring. I denna revolutionära fas skapades nya utmaningar som ifrågasatte 
äldre vedertagna sanningar. Efter detta segrade en ny riktning som blev en 
allmänt vedertagen sanning och markerade inledningen till en ny 
normalvetenskaplig forskningsfas inom paradigmets egna ramar. Ett 
paradigmskifte kan alltså föreligga när de faktiska förutsättningarna för ett 
systemskifte ej stundar. Paradigmskiftet kan fördröjas av olika triviala faktorer, 
t ex genom olika forskares avundsjuka eller en allmän rädsla för hur de nya 
resultaten kommer att påverka institutionens fortsatta existens. När den 
vetenskapliga miljön till slut, genom en revolutionär fas, accepterar en ny teori 
kan den genast börja användas eftersom forskarvärlden ändå hållit tyst om den 
gamla.  

Forskarnas accepterande av paradigmskiftet liknar Kuhn vid en religiös 
omvändelse. Vidare så spelar social-psykologiska faktorer en avgörande roll 
vid ett paradigmskifte. De två vetenskapliga formerna, normalvetenskap och 
revolutionär vetenskap, är alltså nödvändiga för den vetenskapliga 
kunskapsprocessen. Normalvetenskapens okritiska inställning är 
grundläggande för att få detaljerade vetenskapliga resultat och den 
revolutionära vetenskapen grundläggande för radikal vetenskaplig utveckling.  

Kuhn anser även att konkurrerande paradigm är ojämnförbara, 
inkommensurabla, och måste därför avvisa föreställningen att vetenskapliga 

 
22 Kuhn, 1997, passim. 
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framsteg hela tiden är närmare sanningen. Därför ser han också senare tiders 
teorier som en bättre värdemätare för vetenskaplig problemlösning än tidigare 
teorier 

Kuhn såg vetenskapshistorien ur en rad olika perspektiv eller aspekter som 
avlöste varandra. Detta rörde framför allt naturvetenskap och inte humaniora 
eller samhällsvetenskap. När han målade upp naturvetenskapen som präglad av 
omständigheter påminde det samtidigt om den humanistiska och 
samhällsvetenskapliga forskningens tillstånd. Både den humanistiska och 
samhällsvetenskapliga forskningen konkurrerade med varandra genom att 
belysa världens beskaffenhet på olika sätt. Detta hade tidigare varit tecken på 
att den samhällsvetenskapliga forskningen hade hamnat i en kris. Det var 
snarare en naturlig vetenskaplig utveckling och kom följaktligen att skapa 
auktoritet åt ett idéskapande forskningsideal, som applicerades på forskarens 
ökade krav på att individuellt hävda sig och sin verksamhet.23 Kuhn ansåg inte 
att det gick att tillämpa teorierna på samhällsvetenskaperna och 
humanvetenskaperna. De hade inte uppnått någon status, varpå det inte gick att 
urskilja ett paradigm.24 

Kuhns teorier öppnade vägen för andra mer sociologiskt inriktade tänkare 
som inom samhällsvetenskapliga ämnen avsåg att se den vetenskapliga 
verksamheten på ett mer sociologiskt sätt. Foucault var den som mest 
anammade Kuhns idéer och utgick i sina studier från förlorarna, som inte 
passade in i den vetenskapliga ordningen. Foucault väljer att tala om diskurs 
istället för paradigm, en medvetenhetsström som samhället följer.25  

 
23 Kuhn, 1997, passim. 
24 Rudbeck, Carl, ”Steve Fuller avslöjar Kuhns politisering av vetenskapen. Thomas Kuhn 
revolutionerade synen på vetenskapshistorien genom att beskriva den som en serie revolutioner – och 
blev själv ett paradigm.”, Moderna tider 2000:120, s. 59. 
25 Hoff, Jan, ”Upp och nedvända värden. Det som började med Thomas Kuhn slutade med vetenskapens 
kris. Humanisternas århundrade lämnade efter sig en värld i småbitar.”,  Moderna tider, 2001:125, s. 70f. 
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Undersökning 

Bibliotekarieprofessionen –  historisk introduktion 
Vid en historisk återblick kan konstateras ett bibliotekariens status och 
ställning som kunskapsförmedlare varit av stor betydelse. För att belysa detta 
kan Francis Bacon tjäna som exempel.  

Under renässansen framhöll Francis Bacon i linje med den moderna 
beteckningen av information som ”statens ljus”. Björn Tell åberopar Bacons 
tankegångar bla genom ett citat ur boken The New Atlantis. Där omnämns hur 
tolv män från Salomons hus sänds ut för att ”bring us the Books, and Abstracts, 
and Patterns of Experiments of all other parts. These we call Merchants of the 
Light”. Det handlar således redan under upplysningen om marknadsföring och 
information, mestadels i form av en bibliotekarie.  

Bacon var således inte främmande för informationsbegreppet. Hans 
centrala budskap gjorde honom till förespråkare för den vetenskapliga 
revolutionen som inleddes under hans tid genom budskapet: Kunskap är makt. 
Vetenskap var enligt Bacon något som organiseras planmässigt baserad på 
systematisk insamling och bearbetning av iakttagelser från olika 
vetenskapsmän.26 

Bacon skiljde således mellan rationell, förnuftsbaserad, kunskap och 
uppenbart vetande. Hans syn på kunskapssyn är fortfarande av intresse i 
dagens debatt kring kunskap och information i bibliotekarieprofessionen.27 

Bibliotekens nätverk har alltid utgjort en viktig informationskälla för 
styrande som förstått hur man kan utnyttja dem. Under Napoleonkrigen ville 
den danske kungen Fredrik VI 1812 ta reda på vilka avsikter som den svenska 
armén under Carl XIV Johan hade för avsikter mot landet, när kriget mot 
Napoleon var förbi. Fredrik VI visste inte om svenskarna skulle anfalla eller 

 
26 Tell; Björn, ”En profession med ett förgånget och med en framtid: tankar om bibliotekarieyrket, Ikoner 
2000:3, 12ff. 
27 Filosofilexikonet: en uppslagsbok: filosofer och filosofiska begrepp från A till Ö/ redaktör: Poul 
Lübcke, (Stockholm, 1993), s. 54.  
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inte. Han tog då till sin hjälp det Kongelige Biblliotek och valde ut tre stycken 
bibliotekarier för att inkomma med ”intelligenser” om planerna. 

Ett liknande scenario utspelades när US State Department sände en 
bibliotekarie för att ta reda på information om de män som flytt till Sverige för 
att inte bli inkallade till Vietnamkriget. Dessa historier visar hur bibliotekarier 
kan spela en viktig roll som kunskapsförmedlare och informationskälla och att 
deras nätverk är viktigt när det gäller att hitta korrekt och pålitlig information 
snabbt.28 

Professionen  
Sociologiprofessorn Andrew Abbott har genom jämförande och historisk 
studie av yrken under 1800- och 1900-talen lagt fram en teori om hur och 
varför yrken växer fram. Han gör det genom att betrakta helheten i systemet av 
professioner. Kopplingen mellan ett yrke och dess arbete kallar han 
jurisdiktion.29   

Abbott menar att det handlar om utvecklingen och professionernas 
inbördes förhållanden. Hur yrkesgrupper kontrollerar kunskap och skicklighet 
och på vilket sätt de gör det. Enligt Abbott finns det två sätt att göra detta på: 
antingen genom att behärska tekniken eller genom abstrakt kunskap. En av de 
särskilda professionsstudierna ägnar han åt professioner som har med 
information att göra, en grupp som dominerats av bibliotekariebefattningar.30  

Datorernas inträde på arenan var inte helt okomplicerat utifrån 
bibliotekariesynvinkel. Visserligen förenklades flera arbetsmoment aå att 
professionella bibliotekarier kunde förbättra och fördjupa sitt arbete, men 
samtidigt var det fler som kunde hantera datorena. Informationsvetenskapen 
var i stort sett en avläggare till bibliotekarieyrket men på elitnivå.31 

Yttre förändringar som framväxten av särskilda organisationer och  ny 
teknik (Library of Congress cataloging etc) delade upp bibliotekarier i olika 
grupper: de som accepterade det nya och de som inte gjorde det. 

Intern kunskap och strukturella förändringar hos professioner syftar till att 
förändra en professions ställning ur konkurrensperspektiv. Inom själva 
bibliotekarieområdet var det dock mycket liten konkurrens, inte heller nya 
områden försöktes erövras. Bibliotekarierna hade ingen riktig sporre för att 

 
28 Tell, 2000, s. 12ff.  
29 Abbott, Andrew Delano, The system of professions: an essay on the division of expert labor, (Chicago, 
1988), s. 8. 
30 Abbott, 1988, s. 215ff. 
31 Abbott, 1988, s. 220. 



 20 

åstadkomma strukturella förändringar utan bara en allmän önskan om socialt 
anseende. Denna önskan krävde helt andra sociala strukturer än de som 
krävdes i konkurrensperspektivet. Abbott framhåller att professioner som 
önskar socialt anseende genom examinerad eller prövad fackkunskap tenderar 
att betona utbildning som inte är av betydelse för det professionella utövandet.  
Yrkesgrupperna inom informationsområdet är ständigt föremål för 
förhandlande och prövande av arbetsuppgifter, framhåller Abbott.32  

Han konstaterar vidare hur fundamentala förändringar i arbetet har format 
historien för yrken inom  informationsområdet. Ibland har förändringarna skett 
genom en organisation och ibland genom tekniken och därmed skapat nya 
arbetsområden eller att gamla genomgått förändringar. Även omformade av de 
egna organisationerna och något som Abbott kallar interna intellektuella 
revolutioner.33  

Professionalisering 
Professionaliseringstanken har länge varit debatterad i bibliotekskretsar. Jesper 
Ducander utgår, precis som Romulo Enmark, från tanken huruvida yrkesrollen 
har en teoretisk kunskapsbas eller ej. Om det finns en sådan skulle den i så fall 
finnas i utbildningen, vilket följaktligen skulle leda till att bibliotekarierollen är 
en profession. Bibliotekarien ska således inneha ett sorts monopol på dessa 
kunskaper. De traditionella uppgifterna på ett bibliotek kan förvisso sägas 
tillhöra bibliotekarierna, men kunskaperna kan knappast utgöra kunskapsbasen.  

Dilemmat ligger i att ämnet är tvärvetenskapligt och att dessa typer av 
kunskaper inte enbart finns hos studenterna inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Kunskaper införlivas från andra ämnen, och det är 
vanligt att lärare inom andra vetenskapliga discipliner undervisar i biblioteks- 
och informationsvetenskap. På de olika utbildningarna visade det sig att de 
kursansvariga var eniga om vad som var grundpelaren i ämnet, nämligen 
kunskapsorganisation.34  

Birgitta Olander, i Lund, menade att det inte gick att ta fasta på en teori 
som hela utbildningen vilade på, men att kunskapsförmedling och 
kunskapsorganisation var kärnan i biblioteks- och informationsvetenskap. 

 
32 Abbott, 1988, s. 222f. 
33 Abbott, 1988, s. 246. 
34 Ducander, Jesper, Quo vadis bibliotekarie? : bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra 
utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige, (Borås, 1999), s. 96. 
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Andra viktiga egenskaper ansågs vara analytisk förmåga, social förmåga och 
pedagogisk insikt.  

Kerstin Nordlander, i Umeå, ansåg att det trots allt finns en kunskapsbas, 
men att den teoretiska biten saknas. Det är biblioteket som informationssystem 
som är kärnan i yrket. Nordlander menar att kunskapsbasen kommer att stärkas 
och att den redan nu är på stark frammarsch. Janne Backlund, 
utbildningsansvarig i Uppsala tyckte att kunskapsorganisation är basen för 
utbildningen, och trodde och hoppades på  att en teoretisk utbildning växer 
fram med tiden. 

Majoriteten av de tillfrågade bibliotekarierna i Ducanders undersökning 
ansåg att det inte fanns en gemensam teoretisk kunskapsbas. De hade även 
svårt att ringa in vilken typ av kunskapsbas som skulle kunna passa för 
bibliotekarier. Ducander menar att kunskaperna som används inom yrket glöms 
bort, väl ute i arbetslivet.   

Studenterna prioriterade datakunskap, informationsservice, 
informationssökning   och serviceinriktning. Det var således den 
informationsteknologiska delen som betonades och utgjorde grunden för 
utbildningen. Ducander menar att eftersom dessa färdigheter och kunskaper 
värdesätts av nyutexaminerade magistrar, kan dessa ses som den kunskapsbas 
som tidigare saknats. Det är naturligtvis viktigt att även kunna SAB-
klassifikation, UDC och Dewey, ämnesord och deskriptiv katalogisering. Det 
är dock inte säkert att dessa kunskaper räcker för utgöra en teoretisk 
kunskapsbas. För att kalla ett yrke en profession krävs det en monopoliserad 
kunskap, som knappast finns i tillräcklig utsträckning genom arbetsuppgifterna 
på bibliotek. Möjligen går det att lyfta fram informationsteknologin, som viktig 
del i biblioteksarbetet och del i den teoretiska kunskapsbasen. Finns det en 
monopoliserad kunskapsbas, återfinns den inom IT-sektorn. Den skulle kunna 
fungera som grund för professionaliseringstanken.  

De utbildningsansvarigas syn på professionen 
De ansvariga på de olika utbildningarna är oense om bibliotekarieyrket kan 
kallas för profession eller inte. De som hävdar att yrket faktiskt är en 
profession kan inte riktigt argumentera för detta, men anser att det på många 
punkter uppfyller kriterierna för att betecknas som en profession. Anledningen 
att statusen på yrket är så låg är att professionstänkandet i mångt och mycket är 
nytt.  

Tankar om att bibliotekarieyrket snarare är en semiprofession än en 
profession förs också fram. Yrkesidentiteten är svag om den sätts till samhället 
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i stort. Bibliotekarier saknar dessutom en legitimation i sin yrkesutövning och 
en avsaknad av yrkesföreningar gör sitt till. Det är även svårt att stänga ute de 
som inte har den rätta utbildningen. Detta är a och o för att uppfylla kriterierna 
för att kallas en profession. Ses det i ljuset av den historiska 
folkbibliotekarierollen så framgår det att professionaliseringen inte är av 
högsta prioritet.  

Romulo Enmark säger att bibliotekarieyrket brukar räknas till 
semiprofessionerna. Han hävdar också att det är fullt möjligt att folk kan 
komma utifrån och sköta ett bibliotek. Det finns trots allt anställda på bibliotek 
som inte har en akademisk biblioteksutbildning.  

Jakob Harnesk på BIBSAM efterlyser inte ett strävande efter en 
professionalisering av yrket. Det kan uppfattas som om det byggs upp murar 
mot andra. Harnesk tror mer ”på gränser av sektorer som flyter in och som 
överlappar och som samverkar med andra.” Han anser att yrket inte vinner 
något på att det yrket räknas som en profession. Åtskilliga bibliotekarier säger 
att det inte finns en teoretisk kunskapsbas och att det är det som påverkar 
yrkets identitet negativt. Osäkerheten inom yrkesrollen kan bidra till 
tveksamheten runt identiteten.  

Om vi utgår från att IT-utvecklingen ger bibliotekarierna nya 
förutsättningar och chansen till monopol på deras kunskaper så kan statusen 
höjas, framhåller Ducander. Lyckas det så blir gränsdragningen mellan 
profession och semiprofession en mindre aktuell fråga.35 

Sammanfattningsvis kan konstateras att IT idag är en grundläggande 
förutsättning för utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap. 
Informationsteknologin erbjuder många möjligheter och kan kanske på sikt 
underlätta för biblioteken i utvecklandet av en teoretisk kunskapsbas. Det 
skulle kunna gå att vända på saken och hävda att informationsteknologins 
möjligheter hämmar professionen att etablera en teoretisk kunskapsbas. IT 
påverkar alla aspekter av yrket och medför ständigt  organisatoriska 
förändringar. På samma sätt som IT underlättar för de praktiska 
förutsättningarna, skulle IT kunna försvåra för yrkets teoretiska utveckling. Det 
är en aspekt av professionaliseringssträvandena men svarar inte för dem som 
tycker att yrket inte vinner på att sträva efter att professionaliseras.  

 
35 Ducander, 1999, s. 97ff. 
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Verksamhetsområdet 
Ett ständigt skiftande system av problemområden vidmakthålls av olika 
yrkesgrupper. En yrkeskategori försöker hela tiden hålla sig ajour inom ett 
särskilt verksamhetsområde eller en jurisdiktion. Det finns olika alternativa 
tillvägagångssätt för att förhandla sig till ett verksamhetsområde. Läkaryrket 
kan t ex sägas vara ett yrke med fullständig jurisdiktion, medan 
sjuksköterskeyrket är ett exempel på en underordnad jurisdiktion.  

En jurisdiktion kan förhandlas fram genom att verksamhetsområdet delas in 
i intellektuella områden, t ex psykiatri och psykoterapi. Ett exempel på en 
rådgivande jurisdiktion är prästens förhållande till läkaren, där ett yrke har rätt 
att modifiera en annan yrkesgrupps handlingar. Det finns även en form av 
jurisdiktion där klienten redogör för vilket verksamhetsområde som avses. I 
sådana fall kan det vara samma sak som arbetsplatsen. I dessa fall återspeglas 
klienternas efterfrågan i yrkesgruppens tillämpning eller styrning av 
verksamhetsområdet.  

Bibliotekarieyrket är ett exempel på en yrkesgrupp, som får sin identitet 
genom sin organisatoriska residens, det kommunala folkbiblioteket eller 
universitetsbiblioteket. Kunderna är därför dem som definierar målen för 
biblioteksverksamheten och de gör det på olika sätt. Vid en analys av 
bibliotekens verksamhet är det därför allra viktigast att ta hänsyn till hur 
biblioteket fungerar i en kundorganisationskontext samt att observera hur yttre 
och inre förändringar av denna organisation påverkar verksamheten. Den 
objektiva grundvalen för bibliotekarieyrkets verksamhetsområde är 
dokumenten, som måste ordnas för kommunens eller universitetets räkning.  

Bibliotekariernas jurisdiktion skulle kunna kallas kunskapsorganisation. 
Man kan grovt dela in yrket i två huvudproblem: Dels att skapa intellektuell 
tillgång till dokument, dels att skapa fysisk tillgång till detsamma. 
Bibliotekariers verksamhetsområde karakteriseras av att de har ett 
konkurrensförhållande till kunderna, jurisdiktionen är nämligen även en del av 
kundens verksamhetsområde.  

Ett problem bland informationsyrkena är att kunskapsbasen är mer 
mångfacetterad än andra yrkesgruppers. Det finns emellanåt en tämligen oklar 
gräns mellan kundens och bibliotekariens verksamhetsområde. 
Bibliotekarieyrket kan dessutom ytterligare kompliceras av att kvinnor 
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upprätthåller yrket, medan olika kundgrupper, t ex forskare, till största delen är 
män.36 

På arbetsplatsen, inom bibliotekets domän, kan bibliotekarien tillskrivas en 
pedagogisk roll. Bibliotekarien innehar en expertkunskap inom ett fåtal 
arbetsområden. Framför allt när det gäller undervisning och förklarande av 
informationssystemets sammansättning, närmare bestämt katalogerna, 
bibliografierna, referensverken eller databasernas struktur. 

Lena Olsson menar att informationsteknologierna har medfört att 
bibliotekarierna fått extern konkurrens från andra grupper. I USA växte det 
under 1980-talet fram en konkurrensgrupp vid universitetens datacentrum. 
Dessa konkurrerande grupper skulle förhoppningsvis utmynna i en tydlig 
rollfördelning eller ansvarsuppdelning och en kompetensförskjutning. Olsson 
menar vidare att flertalet författare har framhävt att bibliotekarieyrket saknar 
en teoretisk kunskapsbas. Olsson lyfter via Goode fram två viktiga punkter 
som professionsdefinition: 

• Lång specialiserad utbildning inom mallen för en ömsesidig teoretisk 
kunskapsbas.  

• Ömsesidig serviceinriktning.  
 

Goode anser också att det är den kollektiva servicen som kännetecknar 
bibliotekarieyrket. Det är kunderna som bestämmer och avgränsar behoven. 
Yrkets verksamhetsområde saknar paradigm och perspektiv, vilka är 
tillräckliga för att grunda en kognitiv auktoritet på. Det råder en brist på 
samband mellan abstrakt kunskap och praktisk kunskap.   

Yrket skapar sin egen osäkerhet 
Tidigare benämndes att bibliotekarieyrket saknade en teoretisk kunskapsbas. 
Men det ska också tilläggas att det inte råder överrensstämmande mellan 
disciplinen biblioteksvetenskap och informationsvetenskap.37 

Som tidigare anförts kan bibliotekariens verksamhetsområde sammanfattas 
som kunskapsorganisation. De problem som utgör huvudproblematiken för 

 
36 Olsson, Lena, ”Bibliotekarieyrkets status: ett teoretiskt perspektiv på yrkets förutsättningar i 
informationssamhället”. Biblioteken och framtiden: Bok 2 : Nordisk idédebatt : konferens i Borås 11-13 
november 1991/ red.: Lars Seldén, (Göteborg, 1992) s. 58f. 
37 Olsson, 1992, s. 60f. 
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yrket är att öka tillgängligheten på dokument både fysiskt och intellektuellt, m 
a o påvisa förekomsten av ett dokument och information om dokument.  

Den viktigaste processen på ett bibliotek äger rum vid referensintervjun 
och intervjun inför en databassökning. Det gäller till en början att strukturera 
problemet. Vidare så är det viktigt att lyssna på kunden, då det är han/hon som 
definierar frågan åt bibliotekarien. Bibliotekarien kan sedan underlätta för 
kunden genom att med frågor ringa in och omdefiniera problemen till de i 
sammanhanget passande informationssystemen. Här krävs det en stor 
pedagogisk och kommunikativ förmåga hos bibliotekarien.38   

Om vi återgår till ställningen att bibliotekarieyrket inte har en 
grundläggande kunskapsbas, återspeglas detta i form av en pessimistisk attityd. 
Bibliotekarier förväntas inte kunna hävda vad de anses kunna i t ex förhållande 
till läkare och lärare. Inom forskningsbibliotekssfären har de vetenskapliga 
meriterna ofta fått ge vika för vad som ansetts vara traditionella 
bibliotekarieuppgifter. Forskningsbibliotekets uppgift att hjälpa studerande och 
akademiker, har bidragit till att den akademiska kärnan i bibliotekarieyrket har 
avskalats. Detta kan bidra till den pessimistiska hållningen och att yrket inte 
upplevs lika kvalificerat som andra grupper i den akademiska världen, t ex 
läkare, jurister, professorer m fl.39  

Folkbibliotekarierna har historiskt sett haft en annan sits. Folkbildarrollens 
minskade betydelse och relationen till andra yrkesgrupper med relevans för 
folkbiblioteken (kommunala beslutsfattare och politiker) kan vara ett upphov 
till osäkerhet i yrkeskåren. Utifrån t ex barn- och invandrarperspektiv är synen 
på yrkets status troligen en helt annan. Deras uppfattning av biblioteket är 
snarare ett professionellt yrke.  

Enmark menar att man i mångt och mycket skapar sin egen osäkerhet. Han 
anser att den pessimistiska synen kring yrkesidentiteten kan härledas till 
biblioteksvärlden själv. Det finns en risk att bibliotekarierna upprepar dessa  
åsikter att de till slut slår tillbaka på den egna identiteten. Den tidigare 
tryggheten kan hotas utan egentlig anledning. Han menar också att 
generaliseringar inom biblioteksvärlden kan leda till att förvärra 
identitetsproblemen ytterligare. Problemen är dock av yttersta vikt, för i 
frågeställningarna finns både förutsättningar och begränsningar.40 

 
38 Olsson, 1992, s. 63. 
39 Enmark, Romulo, ”Yrkesidentiteten och det splittrade biblioteksväsendet”. Bibliotekarieyrket: 
tradition och förändring, (Stockholm, 1991), s. 164.  
40 Enmark, 1991, s. 165f. 
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Rollen som bibliotekarien har är institutionsbunden. Den leder till att 
bibliotekarien blir mer omärkbar än andra professioner som t ex läkare. 
Bibliotekarien som allvetande är en passerad syn och  den unika kompetensen 
återfinns mellan kunden och sökvägarna till kunskap. Lärdomen som 
bibliotekarierna besitter är en kunskap om tekniska system och regelverk, men 
även en ämneskunskap om hur kunskap nås genom att hitta de rätta källorna. 
Är bibliotekarien en esoterisk figur som låser in kunskapen i de olika 
systemen, hon/han använder sig av, eller en vägvisare som öppnar 
kunskapskällorna? Bibliotekariens unika egenskaper i kunskapshantering och 
metodik har ändå ofta visats sig vara otillräcklig för kundens behov. Det 
växande informationsutbudet är okontrollerbart och försvagar yrkesrollen och 
identiteten. Bibliotekariens metodkunskap och pedagogiska förmåga ska vara 
ett framtidsmål. Dess innehåll blir inte exklusiv kunskap, d v s en kunskap som 
kan exkludera andra. 

Andra yrkens status kan sammanfattas genom att kunskapsbasen i 
respektive yrke är så djupt rotad, svåruppnåelig och mystifierad att den bara 
kan utföras av legitimerade personer. Övriga exkluderas från att tillämpa denna 
kunskap. Bibliotekariens kunskap är inte på samma sätt en sluten kunskap som 
gör att yrket inte kan gå hand i hand med de traditionella professionerna. 
Samhällsuppgiften är att ge en kvalitativ information till kunderna. Det är ett 
rådgivande yrke med tekniska förutsättningar. I debatten kring yrkesidentitet 
och status har många frågor figurerat. Skulle det vara positivt för yrket att 
monopolisera rådgivande kunskap? Ska det fortfarande vara ett generalistyrke 
med många typer av arbetsuppgifter? Är det således bredden på 
arbetsuppgifterna som gör att yrket har en sådan låg status? 

Inte nog med att det har varit svårt att hävda yrkesidentiteten, det har 
saknats en debatt om bibliotekariers yrkesroll. Yrkesrollen har sällan figurerat 
offentligt i media. Bibliotekarieyrket har saknat vad många andra etablerade 
professioner har, nämligen en regelbunden debatt bland de yrkesverksamma. 
Till viss del kan den uteblivna debatten förklaras med att yrken utan någon 
större konkurrens inte behöver hävda sig gentemot andra.  

Bibliotekarierollen är som tidigare fastslagits bred och mångfacetterad. I 
boken ”Bibliotekarieyrket: tradition och förändring” konstaterades att det var 
viktigt att skilja forskningsbibliotek och folkbibliotek åt för att kunna diskutera 
yrkesidentitet och yrkesroll.41 I senare års skrifter och artiklar kring yrkesrollen 

 
41 Enmark, 1991, s. 172. 
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har det snarare varit en fråga om att betona utbildningarnas inriktning. 
Framförallt för att påvisa hur yrkesidentiteten påverkats enbart av 
utbildningen. Bibliotekarierollen som oftast påträffas är således formad efter 
utbildning inte efter en viss bibliotekstyp.42  

 

Yrkesidentiteten börjar formas 
Folkbibliotekarierollen utkristalliserades då folkbildningstanken var en av 
hörnstenarna via socken-, nykterhets- och arbetarbibliotek. Att underlätta för 
och uppmuntra till utbildning och fostran var tidigt en central tanke. Den 
demokratiska processen och avgiftsfria tjänster blev grunden som 
folkbiblioteken under alla tider stått på.  

USA var det land som de största influenserna kom ifrån i början av 1900-
talet. Den stora nytänkaren var Valfrid Palmgren, som hade hjälpt 
amerikanerna att nå långt inom sitt biblioteksarbete. Från en studieresa tog hon 
med sig visioner och idéer till Sverige, varav åtskilliga har blivit viktiga 
hörnstenar i folkbibliotekstanken. Skol- och barnbibliotek var något Palmgren 
tog med sig till Sverige. Läsecirklar och sagostunder hade varit en del av 
biblioteken i USA ända sedan mitten av 1900-talet. Referensavdelningar, 
öppna hyllor och vandringsbibliotek var andra viktiga delar som letade sig över 
Atlanten till Sverige.  

Under en fyrtioårsperiod, med början kring sekelskiftet, var 
yrkesidentiteten inte på långa vägar tydliggjord. Det var snarare en frivillig 
uppgift än ett yrke, vilket medförde att det var svårt att rekrytera 
bibliotekspersonal. Det var framför allt kvinnorna som sökte sig till 
biblioteken. 

På 20- och 30-talen insåg man att det var viktigt att avlöna dem som 
jobbade på biblioteken. En ny biblioteksförfattning medförde en påskyndning 
av processen under 1930-talet. Statsbidragen höjdes i samband med den nya 
författningen. I förlängningen av detta kunde biblioteken anställa akademiskt 
utbildad personal.  

Lönerna var den ständiga frågan, under 40- och 50-talen. De nästan 
obefintliga lönerna var knappast motiverade när man såg till arbetsuppgifterna. 
En vanlig bibliotekarietjänst bestod av allt från inköp och katalogisering till 

 
42 Ducander, 1999, s. 85. 
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expedition- och posttjänst. Kvällstjänst fem dagar i veckan var inte heller 
någon ovanlighet.43 

Under 60- och 70-talen var samhället i stort inne ett omvälvande skede, så 
även biblioteken, som genomgick en kraftig utvecklingsfas. En vändpunkt för 
biblioteken under denna period var Organisation och arbetsmetoder vid 
kommunala bibliotek (RU 60). Denna utredning var ett samarbete mellan 
Skolöverstyrelsen, Svenska stadsförbundet och Svenska biblioteksföreningen 
och innehöll konkreta utvecklingslinjer för den svenska 
biblioteksverksamheten.  

Mot 1960-talets slut växte en oro fram, att biblioteken skulle tillhandahålla 
tjänster som låg utanför deras normala verksamhet. Verksamheten hade då 
blivit primärkommunal och breddat sig ytterligare.  

Litteraturutredningen som tillkom 1974 fick en stor betydelse. Den innebar 
framför allt att den uppsökande verksamheten ökade kraftigt, t ex 
bokbussverksamhet och arbetsplatsutlåning. Det satsades även mycket på 
barnavdelningar, där man vilade på en lång tradition med rötter i början av 
1900-talet. Den tiden var kanske den mest omvälvande för biblioteken. Många 
moderna bibliotek lutar sig stadigt mot den utveckling som skedde under 1970-
talet.44 

Identiteter som format bibliotekarieyrket 
En verksamhet som är starkt förankrad i samhällsförändringarna, kan urskiljas. 
Ur detta skapas det identiteter som format bibliotekarieyrket: 

• Folkbildningsidentiteten. När biblioteken fortfarande var unga var denna 
identitet den mest centrala punkten och ur den växte 
fackkunskapsidentiteten och kulturförmedlaridentiteten fram. 

• Fackkunskapsidentiteten. Främst för de stora biblioteken som har särskilda 
fackavdelningar. 

• Katalogidentiteten. I denna ingår traditionella sysslor som klassifikation, 
katalogisering, referensarbete och bibliografi. Identiteten har främst växt 
fram under 1960-talet, där bibliotekarieuppgifterna gick från det 
intellektuella mot det instrumentella.  

 
43 Månsby, Susanna, ”Den nya tekniken  och bibliotekarierollen”, Svensk biblioteksforskning 1997:1-2, s. 
130f. 
44 Månsby, 1997, s. 131. 
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• Kulturförmedlaridentiteten. Bibliotekarien visar användarna på ett 
pedagogiskt sätt hur man hittar litteratur samt stimulerar användarna till 
läsning 

• Socialarbetaridentiteten. Den uppsökande verksamheten växer fram 
(arbetsplats, daghem, sjukhus m.m.). Det gäller att träffa dem som inte kan 
ta sig till biblioteken. Ett närhetsideal skapas.  

 
Utvecklingen i samhället har fört in biblioteken i en ny fas, som kommer att 
innebära stora förändringar för biblioteken. Organisation och förmedling är två 
centrala begrepp som alltid fungerat som en röd tråd för 
bibliotekarieprofessionen. Det är svårt att veta vilken uppgift som slås ut, men 
som sagt kommer förändringarna innebära att någon av dessa identiteter 
inskränks. Framför allt blir det svårt för biblioteken att behålla alla 
identiteterna i en omvälvande samhällsstruktur. Dessutom möter kulturen 
minskade resurser, vilket innebär att man kan urskilja två identiteter som hör 
ihop med informationssamhället: 

• Informationsorganiseraren. Denna identitet har utkristalliserats ur 
bibliotekariens förmåga att analysera informationsbehov och organisera 
lokal informationsförmedling, samt frambringa lokala informationssystem. 

• Kunskapsmäklaren. Den identitet som återkommande behöver 
kunskapstillväxt för att utspinna sig.  

 
De två senare identiteterna kommer att ställa andra krav på bibliotekarierna i 
informationshanteringen. Villkoren på biblioteken förändras  och innebär att de 
yrkesverksamma kan se dessa som ett hot mot den förtrogna identiteten. 
Individen bör själv iscensätta en förändringsprocess. Processen kan skapa 
osäkerhet samtidigt som den informationsteknologiska utvecklingen kan 
kännas negerande. De första åren var det allmänt en negativ bild som målades 
av den nya informationsteknologin, men de senaste åren har inneburit en 
motreaktion på det området. Nu finns det en utveckling inom yrket som pekar 
på att bibliotekarierollen blir mer professionell med hjälp av 
informationsteknologin.  

Informationsteknikens införande på bibliotek kommer att medföra en 
förändring i yrkesrollen, där det tydligaste exemplet är förhållandet mellan 
bibliotekarier och assistenter. Den tekniska utvecklingen förändrar många 
arbetsuppgifter. Denna situation skulle kunna ses som en ny typ av paradigm 
för bibliotekariens arbete. Bibliotekariearbetet har förskjutits från att vara en 
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funktionsrelaterad verksamhet till en mer arbetsmässig integrering av 
verksamheten.45  

Yrkesidentitet och informationsteknologi 
Under 1980-talet då den informationsteknologiska debatten på allvar tog fart, 
kopplades statusen ihop med den växande datoriseringen. Bibliotekens 
automatisering var det grundläggande för yrkets nya identitet. Enmark lyfter 
fram två synpunkter angående statusen och datoriseringen: 

Den ena synpunkten, menar han, leder biblioteken till en spännande ny 
inriktning, där den ”databasbetvingande kunskapsingenjören” utgör ett ideal. 
Biblioteken skall utgöra ett centrum som framtidens myndigheter och företag 
kommer att kretsa omkring. Allt detta kommer att leda till att ge yrket en ny 
identitet och ökad kvalificering. 

En annan åsikt som betonas är hur informationsteknologin har negativa 
effekter på yrket. Kritikerna menar att bibliotekarier kommer att bli åsidosatta 
av informationstekniken. De traditionella arbetsuppgifterna kommer att 
förskjutas till att bibliotekarien enbart arbetar vid databaser och terminaler. Det 
leder således till att yrket inte längre kommer att tillskrivas samma 
kvalificering.46  

I debatten kring bibliotekarieyrkets status är det vanligt att möta tankar 
kring dålig status och yrkesidentitet. Ett vanligt scenario har varit att 
bibliotekarien varken ser sig själv eller betraktar yrket som en statusfylld 
profession med en bred kunskapsbas. Bibliotekarierna har och har haft svårt att 
slå sig själva för bröstet och hävda sig. Bland andra akademiska discipliner har 
bibliotekarierna haft svårt att avgränsa och precisera sitt kunskapsområde, 
vilket lett till att självkänslan bland de yrkesverksamma blivit stött i kanten.47  

Följden har blivit att jämförelser med andra kulturarbetarkategorier lett till 
pessimistiska slutsatser och att yrket drabbats av kraftiga generaliseringar. De 
pessimistiska tankarna har haft en tendens att växa utanför 
biblioteksorganisationen. Enmark tar upp generella åtgärder som skulle kunna 
bromsa problemen och dessa vänder sig mot alla typer av bibliotekarier och 
bibliotek. De första åtgärderna som avhandlats är datorisering och 
informationsförsörjning. Detta var något som kom att dominera 
biblioteksdebatten under hela 80-talet.  

 
45 Månsby, 1997, s. 131f. 
46 Enmark, 1991, s. 151. 
47 Enmark, 1991, s. 148. 
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Den andra huvudtanken gäller utbildningen, där det fanns tre 
återkommande förslag på hur utbildningen skulle förbättras. För det första 
måste utbildningen allmänt förbättras, framför allt genom en intellektualisering 
och en problematisering. Utbildningen har fått kritik för att inte ha återspeglat 
arbetslivet på rätt sätt. För det andra bör även behörighetskraven och 
akademiska meriter måste betonas. För det tredje har det höjts röster för att 
utbildningen ska förlängas.  

 Genom dessa åtgärder är förhoppningen att kvaliteten på utbildningen ska 
förbättras och i förlängningen höja självkänslan hos yrkesutövarna. På så sätt 
kommer yrkesidentiteten stärkas och leda till en ökad status på 
arbetsmarknaden.  

En annan viktigt åtgärd för att förbättra bibliotekariens status vid slutet på 
80-talet och början av 90-talet, var vetenskapligheten. Även här var det tre 
vanligt förekommande krav. För det första har representanter för 
biblioteksvärlden hävdat att det finns en biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning. Det skall alltså ske en institutionalisering 
av ämnet. För det andra förväntas många yrkesidentitetsproblem luckras upp 
med hjälp av ett vetenskapligt studium. Det tredje kravet är att vissa tjänster 
kräver vetenskapligt meriterade personer, dock vanligast i 
folkbiblioteksvärlden.48  

Facket och professionaliseringen 
”Sveriges viktigaste?”, så stack DIK-förbundet49 ut hakan och påstod att det var 
i samband med den senaste kongressen. DIK-förbundet, med hemvist i 
SACO50, är det förbund som organiserar de flesta som arbetar inom bibliotek, 
arkiv och museer, för att nämna de största verksamhetsområdena.  

För att undersöka vilka ståndpunkter den fackliga organisationen 
framhåller som viktiga i professionsfrågan ligger tyngdpunkten på de senaste 
åren. 

Vid ”Vision och framtida inriktning för DIK 2001-2003” fastslogs det som 
sedan delgavs alla medlemmarna i en folder, i denna gav förbundet sina 
kommentarer till de frågor som sågs som de främsta målen. Att kalla DIK-
förbundet för det vikigaste görs utifrån medlemmarnas kunskaper och 

 
48 Enmark, 1991, s. 151ff. 
49 DIK står för Dokumentation, Information och Kultur. DIK är ett akademikerförbund inom SACO.  
50 SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation. Det är den samlande organisationen för alla 
fackligt organiserade akademiker. 
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kompetens när det gäller ”att kunna hantera, bearbeta, analysera och utvärdera 
information, att besitta en genuin förståelse för kultur och kommunikation, är 
kärnkompetenser i de nya samhälls- och ekonomistrukturer som växer fram.”  

DIK-förbundet  framför också att de arbetar med att höja sina medlemmars 
status på arbetsmarknaden och i samhället. Vidare att medlemmarna skall 
mötas av ”en stimulerade professionell gemenskap och ett brett,  intressant 
utbud av tjänster.” Medlemmarna, arbetsmarknaden och omvärlden är således 
DIK-förbundets målgrupper. För att kunna uppnå resultat i detta arbete är 
syftet bland annat att arbeta med att tydliggöra medlemmarnas kompetens för 
omvärlden. Omvärlden är också viktig när det gäller att förutse och analysera 
förändringar som är viktiga för medlemmarnas framtid. Utbildningen och 
forskningen inom professionerna är områden som också starkt betonas. 
Studentverksamhetens betydelse för utvecklingen av professionerna framhålls 
och denna verksamhet skall därför prioriteras.   

Hur har då professionsfrågan speglats i förbundets tidskrift DIK-forum 
under senare år? Karin Nørby beskriver en bibliotekarie, som av 
Bibliotekarieförbundet (BF), en delförening inom DIK, har utsetts att vara en 
kompetensprofil. Här erhålls en bild av en mångsidig och kunnig 
folkbibliotekarie som framhåller att servicen till låntagarna är kärnan i arbetet 
och att även om verksamheten och omvärlden förändrats så är yrkesrollen 
densamma. Hon lyfter också fram litteraturkännedom som den viktigaste 
kunskapen för en bibliotekarie.51 Artikeln speglar säkerligen en uppfattning 
som är vanlig bland bibliotekarier tillhörande fyrtiotalisterna. Dock är det den 
nya bilden av bibliotekarien som de flesta artiklarna handlar om.  

Under rubriken ”Bibliotekarie i webbranschen” beskrivs en av de unga, 
nyutbildade bibliotekarierna. Hennes officiella titel är informationsarkitekt och 
hon arbetar inom Ericsson-koncernen. Hon framhåller alltid att hon är utbildad 
bibliotekarie. Hennes främsta arbetsuppgifter består i att utforma 
informationsverktyg för att hjälpa användarna att hitta den information de 
behöver. Arbetsuppgifterna går således ut på att strukturera information och 
göra den tillgänglig för användaren, med andra ord vanliga arbetsuppgifter för 
en bibliotekarie. Hon ser det som en naturlig utveckling av bibliotekarieyrket 
och en breddning av arbetsfältet.52  

På Bok & Biblioteksmässan 2000 anordnade DIK ett seminarium som 
diskuterade ”bibliotekarien i den nya ekonomin”. I debatten hade bland annat 

 
51 Nørby, Karin A., ”Kunnig, positiv och beskäftig”, DIK-forum 2000:13, s. 12f. 
52 Almerud, Peter, ”Bibliotekarie i webbramschen”, DIK-forum 2000:17, s. 4f. 



 33 

betonats vikten av att bibliotekarier eller utbildade i biblioteks- och 
informationsvetenskap hittar nya  arbetsfält utanför biblioteken och på så vis 
får visa sitt kunnande och kunna jämföras med kompetenser från andra 
yrkesområden.53  

För att lyfta fram de nya bibliotekarierna lät DIK-forum två BHS-studenter, 
som just höll på med sin magisteruppsats om bibliotekariens yrkesroll, delta 
konferensen ”Framtidens bibliotekarie” och skriva en sammanfattning av 
denna. Konferensen anordnades av Centrum för kunskapsutveckling (CKU). 
En av föreläsarna framhöll att bibliotekariens nya roll är att vara pedagogisk 
handledare och vägledare och att i det arbetet samarbeta med lärare. Agneta 
Lantz, bibliotekarie från Linköping, ansåg att ”nyckeln till dagens och 
morgondagens samhälle är informationskompetens” och att bibliotekarier bör 
”bli mer självreflekterande i det pedagogiska arbetet”. Den pedagogiska rollen 
är således mycket viktig! Enligt Conny Äng, bibliotekschef i Norrköping, är 
det oerhört viktigt att bibliotekarierna framför allt är framtids- och 
omvärldsinriktade. Titta i backspegeln är inte något för dem utan de skall i 
stället vara med i teknikutvecklingen och skapa informativa och upplevelserika 
hemsidor. 

Sven Nilsson, tidigare bibliotekschef i Malmö, gav sin syn på 
bibliotekarieyrket, som enligt honom måste förändras och att det fanns både 
risker och möjligheter. Framför allt ansåg han att bibliotekarien varit alltför 
osynlig och därför måste lära sig att marknadsföra och synliggöra sig själv för 
att visa upp sin kompetens. Dock trodde han att ”Bibliotekarien kommer både 
att vara generalist och specialist i framtiden”.54  

Ovan relaterade artiklar från DIK-förbundets medlemstidskrift visar att 
förbundet är aktivt i professionsfrågan och betonar omvärldsperspektivet men 
att den traditionella bilden av bibliotekarien såsom den framstår i den första 
artikeln också finns. Fortfarande hör ju majoriteten av medlemmarna till den 
kategorin. DIK-förbundet måste ändå sägas betona framtidsfrågorna för sina 
medlemmar. 

Slutligen redovisas en intervju med pedagogikdocenten och yrkesforskaren 
Staffan Selander om professioner från 1996. Enligt Selander är det den egna 
kunskapsproduktionen som kännetecknar en profession. Om en yrkesgrupp vill 

 
53 Nørby, Karin A., ”Bibliotekarie i den nya ekonomin: ut från det instängda perspektivet, DIK-forum 
2000:15, s. 14f. 
54 Göransson, Magdalena & Jarnbjer, Annika, ”Framtidens bibliotekarie – så utvecklar du 2000-talets 
bibliotek, DIK-forum 2001:9, s. 12ff. 
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uppnå status måste den själv kontrollera sin yrkeskunskap, menar han. Det 
finns två vägar att professionalisera ett yrke. Den ena, den professionella 
vägen, gäller kontrollen över utbildningen och arbetets innehåll och 
tillämpning. Den andra är den fackliga och innebär att yrkesgruppen blir stark 
gentemot arbetsgivaren för att uppnå arbetsrättsliga avtal. Enligt Selander är 
den professionella vägen att föredra eftersom den innebär inflytande över 
yrkets utveckling. Yrkesrollen blir också tydligare. Exempel på yrkesgrupper 
som valt den vägen är läkare och advokater. Genom att satsa på att utveckla 
yrkets innehåll och framhäva sin exklusiva kompetens har yrkesgruppen även 
vunnit fackligt på det. Ett yrkes ”symbolvärde” är också något som Staffan 
Selander framhäver som viktigt, eftersom det innebär att möjligen få andra att 
tro på yrkesgruppens kunskaper. Otydlighet med vad en viss profession sysslar 
med innebär att den lätt kan marginaliseras. Just att det finns så många olika 
arbetsområden för bibliotekarier kan göra att det uppfattas otydligt och 
svårförståeligt. 

Ett nytt utbildningssystem med grundexamen med påbyggnadsmöjligheter 
för olika specialiseringar kan vara en väg att få bort suddigheten, menar 
Selander. Nya karriärvägar är ett annat sätt att göra det attraktivt och bättra på 
symbolvärdet. Att fler inom ett yrke skaffar sig specialistkunskaper och 
forskningsanknytning är också bra. Något som på sikt leder till att mer kunskap 
blir direkt relaterad till professionen är om fler bibliotekarier ägnar sig åt 
biblioteksforskning. På så vis blir bibliotekarierna mindre beroende av andra 
yrkeskategorier i utformningen av biblioteksverksamheten. Vem som har 
initiativet till förändring är något som en yrkeskår bör fråga sig. Med en 
definierad och gedigen egen kunskapsbas blir en profession starkare både 
internt och externt men det gäller också att visa på det som biblioteken är bra 
på. Ett professionellt bibliotek vågar också strama åt verksamheten och rent av 
välja bort något.55   

Biblioteken i det livslånga lärandet 
Redan 1990 tog Maj Klasson upp vikten av det livslånga lärandet inom 
biblioteken, och diskuterar detta utifrån en pedagogisk teori. Betoningen på det 
livslånga lärandet och de närbesläktade begreppen, självstyrt lärande och 
återkommande utbildning, åsyftar framför allt individens lärande utanför de 

 
55 Andersson, Johanna, ”Egen kunskapsproduktion kännetecknar en profession”, DIK-forum, 1996:6, s. 
10f 
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traditionella utbildningsinstitutionerna. Här betonas folkbiblioteken som ett 
viktigt informations- och kunskapscentrum i det livslånga lärandet.  

Maj Klasson tror fortsättningsvis att utvecklingen kommer att gå emot en 
anpassning av det etablerade utbildningsväsendet, framför allt då utvecklingen 
pekar mot en mer individanpassad utbildning, där studenten får söka medel i 
det lokala biblioteket.56 

Folkbiblioteken har stora möjligheter att revolutionera 
utbildningsstrukturen, eftersom utbildningssektorn långt tillbaka har haft 
inflytande över de politiska beslut som omringat biblioteksverksamheten, 
menar Emil Tengström..57  

Klasson fortsätter med att hävda att biblioteken kommer att utvecklas till 
kunskapsföretag och vara en central del i den framtida samhällsutvecklingen. 
Allt detta i ett samhälle där kunskap ses som en maktfaktor. Genom att 
tillgängliggöra information för en bred allmänhet kan biblioteken överbrygga 
klyftorna som kan uppstå mellan de som inte har en samhällelig maktposition. 
Biblioteken har alltså enligt Klasson chansen att vara ett kugghjul i den 
mobiliseringsprocess som ligger till grund för en demokratisk utveckling.58 

Biblioteket – en pedagogisk resurs 
Bibliotekarierna måste idag inta ett pedagogiskt förhållningssätt för att vara 
redo för dagens och framtidens arbete inom bibliotekssektorn. Eftersom varje 
möte med en kund är beroende av pedagogisk kunskap ökar också behovet av 
en dylik utbildning för bibliotekarier. Varje dag på jobbet är således en 
pedagogisk utmaning. Utvecklingen av databaser och elektroniska tjänster 
kräver också pedagogisk lärdom för att vara så användarvänlig som möjligt.  

Yrket har genomgått stora förändringar och är numer ett yrke som är 
känsligt för omvälvningar i samhällsstrukturen. Kunskapssamhället kräver hela 
tiden att vi ständigt lär oss nya saker. För att underlätta det livslånga lärandet 
krävs det en pedagogisk grund att stå på. Bibliotekariens uppgift har gått från 
att hjälpa användaren och ge en bra service till att ge anvisningar och hjälp till 
självhjälp. Detta är viktigt ur två synpunkter, dels att avlasta bibliotekarien och 
dels att underlätta för kunden att lära sig att själv finna relevant information. 
Nyckelbegreppet är att de ska bli informationskompetenta både idag och i 

 
56 Klasson, Maj, ”Biblioteken, det livslånga lärandet och framtiden”, Biblioteken och framtiden: Bok 2 : 
Nordisk idédebatt : konferens i Borås 11-13 november 1991/ red.: Lars Seldén, (Göteborg, 1992), s. 50f. 
57 Tengström, Emin, ”Framtidens bibliotek”, Tvärsnitt 1988:4, 109ff. 
58 Klasson, 1992, s. 38f. 
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framtiden. Bibliotekariens nya roll handlar inte längre om att tillhandahålla 
lösningar och svar i informationssökningsprocessen utan att vara guider och 
vägledare.  

Ju fler uppgifter som kunderna kan utföra på egen hand desto mer tid kan 
bibliotekarierna lägga på kvalificerade uppgifter. Detta gör att biblioteken kan 
jobba närmare och tillsammans med skolor och utbildningsinstanser. Risken 
blir mindre att elever med särskilda informations- och kunskapsbehov hoppas 
över i informationssökningsprocessen. Ofta kan det sluta med att när en uppgift 
delas ut av läraren, stormar eleverna eller studenterna till biblioteket och lägger 
beslag på böcker som naturligtvis inte räcker till alla.  

Ett annat problem är gränsdragningen mellan service och att vara ett 
verktyg i sökprocessen. Om bibliotekarien ska kunna fungera som en resurs 
måste läraren under utdelningen av uppgiften betona att själva 
informationssökningsprocessen ingår i uppgiften. Samarbetet underlättar för 
båda yrkesgrupperna att ge kvalitativa och realistiska uppgifter.59  

Den pedagogiska biten är hela tiden närvarande i processen att söka 
information. Ett pedagogiskt tillvägagångssätt bör vara en naturlig del i 
bibliotekarieutbildningen. För studenterna ökar motivationen för studierna om 
de ser nyttan med informationssökning.  

Det är viktigt att kunna se sambandet mellan sökprocessen och själva 
lärandet. Processen underlättas genom att både bibliotekarien och läraren är en 
naturlig del i planeringen av uppgifterna. En annan viktigt aspekt är att båda 
parterna tar del i utvärderingen att studenternas uppgift för att kunna se vilken 
typ av material de använt sig av. Det är viktigt för att kunna göra förbättringar i 
informationssökningsprocessen. För bibliotekariens eget arbete kan det var idé 
att läsa igenom resultaten för att kunna utvärdera den egna verksamheten. Det 
är inte enbart skol- och universitetsbibliotek som möter elever och studenter 
utan folkbiblioteken får fler och fler studierelaterade frågor. Politiskt sett måste 
folkbiblioteken agera och kräva pengar och resurser från Komvux och 
Kunskapslyftet. Folkbiblioteken måste även se över den egna verksamheten för 
att lättare kunna möta de nya krav som ställs av inte minst studenter och elever. 
Återigen måste bibliotekariens pedagogiska ansvar betonas. Bibliotekens 
verksamhet och resurser måste diskuteras med både lärare, studenter och 
politiker. Den pedagogiska inriktningen har också att göra med förskjutningen 
från att ha varit en bevarande institution till att ha blivit en mer serviceinriktad. 

 
59 Berglind, Malin, ”Varje dag en pedagogisk utmaning”, Ikoner 1999:3, s. 13f. 
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Användningen av bibliotekets resurser måste underlättas för att biblioteket ska 
kunna ge en pedagogisk vägledning och i förlängningen öka kvaliteten på 
servicen.  

Folkbiblioteket kan inte arbeta lika enhetligt som skolbiblioteket men det 
finns mycket att vinna på ett samarbete med skolan och lärarna. Många lärare 
vet inte vad det innebär att skicka studenterna till biblioteket. Det gäller att 
uppmärksamma lärarna på det pedagogiska arbetet som bedrivs på 
biblioteket.60    

Bibliotekariernas pedagogiska kompetens har under senare år ökat genom 
att biblioteks- och informationsvetenskap och vissa lärarutbildningar erbjuder 
pedagogiska utbildningar för bibliotekarier. Folkbiblioteket har länge sett hur 
studerande saknar kunskaper i hur de använder bibliotekets tjänster. De är i 
stort behov av undervisning hur de ska använda biblioteket. Om alla som 
använde biblioteket skulle få undervisning och bli ”informationskompetenta” 
skulle kvaliteten på bibliotekariernas undervisning speglas i deras 
studieresultat.61  

Livslångt lärande i Europa 
Debatten kring det livslånga lärandet har aldrig varit mer aktuell än nu. Den är 
idag högprioriterad både inom den Europeiska unionen och inom Sveriges 
gränser. Det är a och o att omsätta det livslånga lärandet i praktiken. Det är 
framförallt två skäl som bör lyftas fram: 

• Kunskap är idag ett nyckelbegrepp i dagens Europa och en förutsättning för 
den kunskapsbaserade ekonomin. Det blir viktigare, både för en själv och 
hela samhället, att ha tillgång till aktuell information, vilket leder till en 
möjlighet att stärka Europas konkurrenskraft och göra arbetskraften 
rörligare och mer flexibel.  

• Europas invånare lever idag i en invecklad och mångbottnad värld, såväl 
socialt som politiskt.62 Det växer fram många namn på det framtida 
europeiska samhället och detta är ett tydligt exempel på bredden som 
människor kommer att möta. En annan aspekt är att det blir svårt att 
klassificera det framtida samhället på ett liknande sätt som skedde med 
 

60 Särnmark, Britta, ”Dags för det pedagogiska biblioteket”, Ikoner 1999:3, 35f. 
61 Ericsson, Kerstin, Biblioteket i utbildningssamhället: om biblioteket och människans behov av 
information och kunskap i det livslånga lärandet, (Stockholm, 2000), s. 27. 
62 Memorandum om livslångt lärande: arbetsdokument från kommissionens avdelningar. Europeiska 
gemenskapens kommission, Bryssel 30.10.2000, s. 6. 
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jordbruks- och industrisamhället. Idag växer det upp olika typer av 
samhällen parallellt.63   Alla vill idag planera sina liv och har ett tryck på 
sig att aktivt engagera sig i samhället och lära sig att leva mångkulturellt. 
Grunden för att leva upp till detta är utbildning, så att människor lättare kan 
skaffa sig kunskap för att förstå livets utmaningar.  

Dessa två huvudpunkter i de sociala och ekonomiska förändringarna är intimt 
förknippade med varandra. De ligger till grund för två mål inom det livslånga 
lärandet, nämligen att tillgodose ett aktivt medborgarskap och att verka för 
anställbarhet.  Ett aktivt medborgarskap innebär framför allt hur folk 
engagerar sig och deltar på olika områden, i den samhälleliga utvecklingen. De 
kan känna att de är en del av det samhälle de lever i och har något att säga till 
om. Arbete är för flertalet självrespekt, välbefinnande och oberoende, det är 
med andra ord en stor del i människors livskvalitet. Anställbarheten, eller 
möjligheten att behålla ett förvärvat arbete, är inte enbart viktigt för individen 
och det aktiva medborgarskapet, utan även viktig för att i längden förbättra 
europeisk konkurrenskraft genom att uppnå en full sysselsättning. Både 
anställbarhet och ett aktivt medborgarskap är beroende av innehavet av 
aktuella kunskaper, så att deltagandet i diskussioner och tillförandet av något 
till samhälls- och näringslivet, är möjligt.  

Det är enbart i medlemsstaterna och med hjälp av deras tillsyn som 
förändringar kan komma till stånd. Det är framför allt medlemsstaterna som 
sköter om systemen för allmän och yrkesinriktad utbildning. Dessa resultat är 
beroende av både bidrag och överenskommelser från olika aktörer inom olika 
sektorer inom samhället och näringslivet. Inte minst är resultaten beroende av 
individerna själva som i grund och botten ansvarar för sitt fortsatta lärande.  

Betoningen av det livslånga lärandet som en förutsättning för Europas 
framtid har nu fastslagits på högsta nivå. Stats- och regeringschefer är överens 
om att den Europeiska unionen bör bli en ledande förebild för övriga världen 
under de nästkommande 10 åren. 

Det är viktigt att betona att det är människorna som är Europas största 
tillgång och bör utgöra kärnan för den Europeiska unionens politik. 
Utbildningen måste anpassas till 2000-talet. Det livslånga lärandet är grunden 
för utvecklingen av medborgarskap, social gemenskap och sysselsättning.  

 
63 Lundblad, Niklas, Fönster mot framtiden : då, nu, sedan - framtidsforskarnas bild av framtiden, 
(Uppsala, 2000), s. 237. 
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Budskapen har kommit fram under ett decennium då det livslånga lärandet 
har fått en självklar ställning både nationellt och internationellt. Under den 
inledande delen av 1990-talet skedde omtumlande förändringar inom 
produktion, handel och investering. Förändringarna gjorde att 
arbetsmarknaderna hamnade ur balans, vilket i sin tur medförde en strukturell 
arbetslöshet. Problemlösningen har framför allt bestått i att uppmärksamma 
mönstren för tillhandahållandet av allmän utbildning. Av Europeiska året för 
livslångt lärande 1996 stod det klart hur pass mycket intresse och verksamt 
deltagande som finns för det livslånga lärandet inom olika sektorer, detta ledde 
även till påverkan på de politiska övervägandena inom medlemsstaterna.64 

I mitten av 1990-talet framkom att utbildning under hela livstiden var 
kärnan för en ekonomisk konkurrenskraft och en viktig hörnsten för att 
underlätta det sociala arbetet. Således är det viktigt att utbildningen är 
individanpassad. På dessa grunder blev det livslånga lärandet den röda tråden 
för nya EU-program för allmän och yrkesinriktad utbildning. På internationell 
nivå har man vi G8-toppmötena för första gången betonat vikten av det 
livslånga lärandet i kunskapsålderns nya ekonomier. Det råder alltså 
samförstånd bland den Europeiska unionens medlemsstater angående det 
livslånga lärandet. Det måste nu omsättas i ett mer praktiskt handlande.65  

Att lära under hela livet 
Folkbildning har länge varit ett självklart begrepp inom biblioteksvärlden, och 
det har på senare år diskuterats flitigt. Forskningen kring begreppet har ökat 
och analyser har med stöd av forskningen börjat göras. Begreppet folkbildning 
är ett begrepp som för med sig uppfattningar om innebörd och värdeladdning 
som grundar sig på tradition och ideologi snarare än forskning. En del 
uppfattar begreppet som samlingsbeteckning för ett gemensamt lärande, där de 
som bildar sig själv söker sig fram till informationen och alla inom t ex en 
studiecirkel är på samma kunskapsnivå. En annan grupp kan se folkbildare som 
en person som anser sig mer bildad än de övriga och upplyser om vad som är 
relevant information. I en biblioteksvärld ryms många olika innebörder och det 
kan vara svårt att enas om en begreppsdefinition som passar alla.  

Vid en blick mot samhället och dess syn på folkbildning och utbildning,  
framstår samhällets uppmuntran till studier av alla typer. Samhället har alltid 
behov av välutbildade medborgare och det är viktigt med en kontinuerlig 

 
64 Memorandum om livslångt lärande, 2000, s. 6. 
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kompetensutveckling. Samhället uppmuntrar idag även olika satsningar på 
utbildning, med begrepp som ”kompetensutveckling”, ”utbildning” och 
”livslångt lärande” som nyckelord. Även inom företag sker det hela tiden 
åtgärder i form av kompetensutveckling. Kärnan i denna utveckling är 
välutbildade människor.  

Om samhällsperspektivet bortses och koncentrationen läggs på människans 
perspektiv. När vi försöker finna mening i tillvaron och leva upp till samhällets 
krav på utbildning är informationssökandet en viktigt del. Biblioteken måste 
utgå från medborgarnas perspektiv oavsett vilken kunskapsnivå de ligger på. 
Det spelar egentligen ingen roll vad som kallas kunskapsprocessen. 
Fortbildning, utbildning eller lärande är bara några termer. Bibliotekens 
uppgift är i alla fall att understödja de informationsökande och lärande 
medborgarna. Gränsdragningar inom verksamheten ställer ofta till problem. Att 
försöka diskutera olika begrepp och termer är meningslöst. Att angripa 
medborgarna från deras perspektiv är det viktiga. Det är bibliotekens uppgift 
att stödja den lärande människan.66  

Kunskaper och färdigheter som vi lär oss i våra yngre år i form av skolgång 
och yrkesutbildningen kommer inte att vara livet ut. Det är viktigt att införliva 
lärandet i vuxenlivet och att överföra det livslånga lärandet till praktiken, men 
det är dock bara en del. Det livslånga lärandet är en process som pågår från 
födelsen tills man dör. Grunden är således utbildning med bestående och hög 
kvalitet. Denna grundläggande utbildning och påföljande yrkesutbildning bör 
utrusta ungdomar med nya basfärdigheter som är kärnan i den 
kunskapsbaserade ekonomin. Den grundläggande utbildningen ska också se till 
att studenterna har ”lärt sig att lära” och att de har en hunger att lära sig.67  

Olika typer av inlärning 
Människor kommer att forsätta lära livet ut, såvida de tidigare har haft en 
positiv syn på den lärande processen. Viljan är ett viktigt instrument för att 
kunna klara av studier och därför är det viktigt att göra utbildningen intressant. 
Viljan att fortsätta kommer inte att finnas om de praktiska möjligheterna 
uteblir, såsom tid, takt, platser och priser. Motivationen är också viktig och 
kommer knappast att finnas om metoderna inte tar hänsyn till kulturella 

 
66 Belfrage, Joneta, ”Folkbildning – har det begreppet relevans för biblioteken idag? Ska vi skrota det för 
att slippa mossighetsstämpel på biblioteken eller är det tvärtom dags för en renässans av begreppet?”, 
Biblioteksbladet 2000:2, s. 26. 
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perspektiv och livserfarenheten. Vidare kommer inte studenter att ödsla tid på 
studier som ej erkänns på ett konkret sätt, vare sig det gäller rent personligt 
eller att ta sig vidare inom yrket. För att det livslånga lärandet ska lyckas är det 
avgörande en fråga om individuell motivering och olika typer av 
inlärningsmöjligheter. Det är a och o att efterfrågan ökas både vad det gäller 
lärande och möjligheter, framför allt de som tidigare inte har haft en positiv 
bild av utbildning. En möjlighet är att var och en kan skapa sig sin egen 
inlärningsbana, snarare än att pröva på tidigare fastställda inlärningsmål. Det är 
alltså den individanpassade utbildningen som ska vara grundläggande för den 
allmänna och yrkesinriktade utbildningen.  

Det går att urskilja tre typer av meningsfull inlärning: 

• Formellt lärande sker vid institutioner där man bedriver allmän och 
yrkesinriktad utbildning, som sedan leder till utbildningsbevis och 
kvalifikationer. 

• Icke-formellt lärande sker utanför de etablerande utbildningssystemen för 
allmän och yrkesinriktad utbildning och behöver inte heller leda till att den 
examinerade erhåller ett examensbevis. Denna form av lärande kan äga 
rum på arbetsplatser eller genom organisationer och grupper i samhället (t 
ex ungdomsorganisationer och fackföreningar). Det kan även bedrivas i 
form av kompletteringsverksamhet till formella utbildningssystem via olika 
organisationer, t ex konst- och musikkurser. 

• Informellt lärande är en del av det vardagliga livet. Det som skiljer denna 
form av lärande från de två tidigare är att det framför allt inte är en form av 
aktivt och avsiktligt lärande, och uppfattas inte av individerna som 
kunskapsgrundande.  

Än så länge har det formella lärandet styrt gestaltningen av politiska åtgärder 
och bestämt hur den allmänna och yrkesinriktade utbildningen skall se ut. 
Detta i sin tur har format vad som idag räknas som lärande. Det livslånga 
lärandet skapar mer utrymme för de två andra formerna, icke-informellt 
lärande och formellt lärande. Det icke-formella ligger, som redan nämnts, 
utanför institutioner, som skolor, universitet och allmänna centrum för 
yrkesutbildning. Det är lätt att påstå att det icke-formella lärandet är en 
underskattad form av lärande, eftersom det vanligtvis inte betraktas som 
”adekvat” lärande. 

Det informella lärandet, som är den viktigaste typen av inlärning i 
barndomen, kan lätt bli bortglömt helt och hållet. Vikten av informell inlärning 
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kan bevisas med att datateknologin fick plats i de svenska hemmen innan den 
började användas i undervisningen i skolorna. Informella miljöer utgör en stor 
kunskapsbas och är en viktigt kärna när det gäller nya idéer inom undervisning 
och inlärning.  

Själva orden, ”livslångt lärande”, handlar om tid. Att lära för livet, ständigt 
eller återkommande. Den tämligen färska termen ”livsvitt” ger en fylligare bild 
genom att uppmärksamma bredden av lärande som kan omfatta vidden av våra 
liv när som helst under livstiden. Betydelsen av ordet ”livsvitt” handlar om 
samspelet mellan formellt och icke-formellt lärande och hur de kompletterar 
varandra. Begreppet får oss att inse hur inlärning och kunskap är roller och kan 
bytas ut genom tid och plats.68 

Politik och livslångt lärande  
Det är viktigt att understryka att det livslånga lärandet har olika betydelser i 
olika sammanhang. De senaste granskningarna av det politiska fältet visar att 
definitioner i mångt och mycket fortfarande är informella och pragmatiska. 
Termen ligger närmare verksamhet än begreppsklarhet.69 

Anledningen till att det livslånga lärandet kom tillbaka till det politiska 
fältet under 1990-talet var att försöka underlätta för medborgarnas 
anställbarhet under en tid då det rådde en omfattande strukturell  arbetslöshet 
som försämrade för dem som redan saknade kvalifikationer. Dessutom hade 
Europa, som har en snabbt åldrande befolkning, behov av färska och  aktuella 
kunskaper. Det gick inte, som tidigare, att enbart klara sig på ny arbetskraft. 
Det kommer i framtiden inte att finnas tillräckligt med ungdomar och då sker 
utvecklingen mot en digital ekonomi allt snabbare.  

Idag går det att beskåda en övergång mot mer integrerade tillvägagångssätt 
där kultur och sociala mål kopplas samman med den ekonomiska motiveringen 
för livslångt lärande.  

Fler människor hävdar idag rätten till identitet och livsstil, beslut ska fattas 
så nära individen som möjligt med så mycket av deras egen medverkan som 
går. Det sker samtidigt en ökning av de samhälleliga klyftorna, vilket innebär 
att allmän och yrkesinriktad utbildning blivit viktigare och viktigare. 
Utbildningen skapar möjligheter för människorna som har svårt att finna sin 
plats i arbetslivet. Anställbarhet är bara en del av en väl genomförd utbildning, 
men samhällelig införlivning är mer än enbart ett arbete. Lärandet öppnar 

 
68 Memorandum om livslångt lärande, 2000, s. 8f. 
69 Memorandum om livslångt lärande, 2000, s. 9. 
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dörrar mot ett fullmåligt och fruktbart liv, utöver individens sysselsättning och 
framtidsutsikter.70 

Kunskapssamhället – förändringar och utmaningar 
Omvälvningarna i dagens Europa kan i mångt och mycket jämföras med 

industrirevolutionen. Den informationsteknologiska delen förändrar 
människors livsstil på många olika sätt. Handel, resor och kommunikation 
öppnar människors synfält för kulturen och förändrar de sätt på vilka 
ekonomier konkurrerar. Den moderna livsstilen ger individen nya möjligheter 
och nya alternativ, men medför också risker och en större osäkerhet än tidigare. 
Människor har fler möjligheter att påverka sin livsstil och även förändra den.  

Fler människor lyckas idag genom utbildning att hålla sig kvar på 
arbetsmarknaden, men klyftan ökar samtidigt med dem som inte klarar av att 
hålla sig kvar. Det bör även betonas att de europeiska samhällena håller på att 
bli interkulturella mosaiker. Mångfalden inom Europa innebär stora 
möjligheter för människor att visa sin kreativitet och innovation inom olika 
sektorer i samhället. Allt detta är pusselbitar som bidrar till förbindelsen till 
kunskapssamhället, där basen är det ekonomiska skapandet och utbytet av 
abstrakta tjänster. I ett kunskapssamhälle utgör aktuell information och 
kunskap en central del.  

Det är individerna själva som utgör kärnan i dagens kunskapssamhälle. Det 
mänskliga tänkandet är förutsättningen för att använda kunskap på ett effektivt 
och intellektuellt sätt. Allmän och yrkesinriktad utbildning under hela livet är 
det bästa receptet på ett klara av samhällets framtida förändringar.71  

Biblioteket och utbildning 
Bibliotekarier ställer krav på sina brukare och påpekar att tidskrifter, 
fackböcker och elektroniska databaser är förutsättningar i 
kunskapsinhämtningen, studier och yrkesutövning. Bibliotekarier visar gärna 
tillgängliga källor för användarna. Fackbibliotekets webbplatser är tydliga 
exempel på utbudet som finns inom olika ämnen.  

Eva Alopaeus och Elisabeth Axelsson ställer frågan: hur är det egentligen 
för oss själva inom biblioteksvärlden? Bibliotekarierna har otroliga 
förutsättningar att nå informationskällorna inom yrket. Vi talar om hur kunniga 
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71 Memorandum om livslångt lärande, 2000, s. 7f. 
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vi är som informationssökare, men berör sällan att vi inte använder källorna för 
oss själva. Varför tillskriver bibliotekarier inte sig själva samma intresse för 
yrket som för andras? Varför är att söka information till andra intressantare än 
att göra det till sig själv? Är andras verksamhet viktigare än vår egen?  

Det blir allt viktigare att förbättra biblioteken. Utvecklingen går mot en 
akademisk inriktning från att tidigare ha varit utpräglat praktisk. Precis som 
andra yrken utvecklas och förändras måste även biblioteken hänga med. Det är 
viktigt att växelverka mellan andra yrken. Yrkesidentiteten och verksamheten 
kräver förändring, det går inte att se till den egna erfarenheten. Det krävs andra 
influenser för att utveckla yrket.  

Forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap befinner sig 
fortfarande i ett utvecklingsstadium och jobbar framför allt med teoribildning. 
Praktikerna inom fältet bör göra undersökningar för att påvisa vilka 
problemområden inom verksamheten som ska betonas. Redskap inom teori och 
metod är en förutsättning för att kunna läsa och ta del av andra undersökningar. 
Det gäller att överbrygga klyftorna mellan forskning, utbildning och praktik. 
Forskningen har länge fått kritik för att den har legat på ett alltför teoretiskt 
plan och syns bara för att synas. Utbildningen å andra sidan fick till en början 
kritik för att den varit alltför praktiskt inriktad, men detta har övergått i att på 
senare tid vara allt för teoretisk. Praktikerna har inte visat något intresse för att 
hänga med i forskningsresultaten inom biblioteks- och 
informationsvetenskap.72  

Förhållandet mellan forskning och praktik 
Praktikerna har ett stort ansvar för att problematisera och ställa de frågor som 
behöver ett svar. För att kunna utveckla verksamheten måste forskarna få 
frågor att jobba med. Bibliotekarierna måste ställa sig till förfogande för 
forskarna och hjälpa till att öppna forskningsvärlden. Om bibliotekarierna ska 
fungera som frågeställare krävs naturligtvis att de intresserar sig för vad som 
skrivs inom forskning och utbildning som berör verksamheten. Det gäller 
också att ge frågorna en vetenskaplig grund för att få respekt inom 
forskarvärlden.  

Axelsson och Alopaeus menar att förhållandet mellan forskning och 
praktik är nära besläktat med EBL (Evidence Based Librarianship). Detta 
innebär att resultaten i forskningen används till att fatta beslut i det dagliga 

 
72 Alopaeus, Eva & Axelsson, Elisabeth, ”Bibliotekariens paradox”, Biblioteksbladet 2001:10, s. 3. 
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arbetet. EBL skulle kunna översättas med ”kunskapsbaserad 
biblioteksvetenskap”. Idén med EBL bygger på att föra in vetenskaplighet i 
verksamheten. Vetenskaplig metod ska tillföra nya infallsvinklar till kunskapen 
som finns inom området. På detta sätt kan det dagliga biblioteksarbetet förenas 
med forskningsresultat i praktiken och i förlängningen formulera frågor med 
hjälp av egna erfarenheter för att bilda beslutsunderlag. En sammanfattning 
skulle kunna se ut på följande sätt: 

 
• Bästa möjliga evidens anpassas till 
• användarens situation och företrädelsevis ihop med 
• erfarenheten som bibliotekarien skapar det bästa resultatet.  

Vad ska vi göra åt att böckerna p g a ökade stölder försvinner från  
biblioteken? Detta är en konkret fråga och det finns flera alternativ för att få 
bukt med detta: Utöka eller omstrukturera personalen, vakter, säkerhetssystem 
mm. För att få tillräckliga resurser krävs ett genomtänkt beslutsunderlag som 
grundar sig på bibliotekspersonalens erfarenheter. Ett exempel på 
beslutsunderlag skulle enligt Alopaeus och Axelsson kunna se ut på följande 
sätt: 

 
• Översätta behovet av information till frågor 
• Relevant informationsinhämtning i både primär- och sekundärkällor 
• Kritiskt granska denna kunskap och analysera efter validitet, nytta, effekt, 

användbarhet mm. 
• Sammanföra den teoretiska kunskapen med den egna professionella 

sakkunskapen och överföra detta i praktiken. 
• Göra en utvärdering 

Ett kunskapsbaserat arbetssätt innebär att hänsyn till fler strategier och metoder 
i det vardagliga arbetet tas. Att arbeta kunskapsbaserat innebär att utvärdera 
och kartlägga. Frågan är hur undersökningarna presenteras? Finns det liknande 
undersökningar och hur kan dessa finnas? Vilka möjligheter finns? 

Forskare har möjlighet att publicera sitt material både nationellt och 
internationellt, men praktiska undersökningar saknar forum för att presentera 
metodundersökningar på bibliotek. Det gäller att försöka synliggöra praktiska 
undersökningar som genomförs på bibliotek. En bekräftelse av andra ger 
undersökningen en annan slagkraft.  
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De yrkesverksamma måste förse verksamheten med mer vetenskaplighet. 
Det gäller att försöka visa för andra vad vi gör och varför. Bibliotekariernas 
tysta kunskap måste tydliggöras för andra och i förlängningen bli mer 
analytiska i olika frågor. ”Kunskapsbaserad biblioteksverksamhet” är en 
förutsättning för yrkets identitet, status och framtid.73  

Sysselsättningens förvandling i informationsprocessen 
Enligt Manuel Castells är den informationella arbetsprocessen beroende av den 
informationella produktionsprocessens beskaffenhet. En process skulle då 
kunna se ut på följande sätt: 

• Värdeförmering skapas framför allt genom nytänkande vad det gäller 
processer och produkter. Programvara formar den framtida elektroniken.  

• Förnyelsen och innovationerna har i huvudsak två förutsättningar: 
forskningspotential och specificering. Det är viktigt att ny kunskap används 
på utvalda ändamål i ett givet organisatoriskt-institutionellt sammanhang.  

• De verkställande uppgifterna effektiviseras när de stämmer överens med 
instruktioner från högre nivå till anpassad tillämpning. Det är viktigt att 
detta kan leda till feedback inom systemet. 

• Produktionen är främst inriktad på organisationer. Då de centrala delarna i 
nätverksföretaget är anpassningsförmåga och yttre flexibilitet är det 
grundläggande att arbetsprocessens egenskaper lyckas skapa ett rörligt och 
anpassat beslutsfattande och skapa en logisk relation mellan 
produktionsprocessen alla delar.  

• Informationsteknologin är den avgörande delen i arbetsprocessen av flera 
orsaker: 

• Den avgör innovationsförmågan 
• Den har möjligheten att korrigera felaktigheter och alstring av feedbackeffekter på 

verkställighetsnivå 
• Den tilldelar infrastrukturen en välbehövlig rörlighet och flexibilitet under 

produktionsprocessen.  

Den anpassade produktionsprocessen ligger till grund för en ny arbetsdelning 
som kännetecknar vad Castells kallar det framväxande informationella 
paradigmet. Den nya arbetsprocessen är indelad i tre huvudgrupper: Den 
inledande behandlar de faktiska uppgifterna som utförs i en arbetsprocess. Den 
andra behandlar organisationens samspel med omgivningen (andra 
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organisationer inkluderade). Den tredje är förhållandet mellan företagsledning 
och de anställda i organisationen eller nätverket. Dessa tre kallar Castells: 
värdeskapande, relationsskapande och beslutsfattande. 

Den förstnämnda är intressantast och mest applicerbar på 
biblioteksverksamheten. Produktionsprocessen kan både vara varuproduktion 
och tillhandahållandet av tjänster. Ur värdeskapandet kan man i en 
informationsteknologisk organiserad produktionsprocess urskilja ett antal 
grundläggande uppgifter: 

• Ett strategiskt beslutsfattande och planering genom anförare. 
• Förnyelse av produkter och processer genom forskare. 
• Anpassning, förpackning och arbete mot innovationerna genom utformare. 
• Integratörer. Hantering av samspelet mellan beslut, innovation, utformning 

och verkställighet utifrån de medel som ryms inom organisationen.  
• Utförande av uppgifter efter eget initiativ av operatörer.  
• Utförande av förprogrammerade uppgifter som ej har automatiserats och 

inte kan göra det. Detta kallas operationsobjekt. 

Avslutningsvis menar Castells att detta schema måste kombineras med 
ytterligare ett för att kunna sammanfoga arbetare inom samma organisation 
eller i närverksföretagets övergripande system. Dessa tre punkter kan urskiljas: 

• Nätverkarna. Dessa skapar kontakter av egen företagsamhet.  
• De nätverkade arbetare som är uppkopplade men utan att avgöra när, hur, 

var och med vem. 
• De avkopplade arbetarna. De är knutna till specifika arbetsuppgifter och 

urskiljs genom ej interaktiva, enkelriktade instruktioner.74  

Utbildningarna och bibliotekarierollen  
Det är svårt att beskriva och definiera bibliotekarierollen utifrån hur 
utbildningarna ser ut. Det är lättare att se vad som karaktäriserar utbildningen 
idag och vilka egenskaper och särdrag som återfinns hos de utexaminerade och 
yrkesverksamma. Ducander frågade några som examinerades före de nya 
utbildningarna, 1993. En tyckte att det var den pedagogiska delen som var 
kärnan i bibliotekarierollen, men också den referensdelen i arbetet. Den 

 
74 Castells, Manuel, Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Band 1: Nätverkssamhällets 
framväxt,  (Göteborg, 1999), s. 250ff. 
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pedagogiska rollen kommer troligen att ta över från den traditionellt 
kulturförmedlande rollen i och med utbildningssamhället. Det är dock viktigt 
att värna om denna del också. 

En annan tillfrågad ansåg att yrkesrollen var svårdefinierad p g a den bredd 
som yrket erbjuder. Det finns således inte en yrkesroll utan flera stycken. Det 
är främst arbetsuppgifterna som gör att yrkesrollen inte går att sammanfattas på 
ett enkelt sätt. Den pedagogiska rollen har blivit viktigare och viktigare i takt 
med att betoningen i yrkesrollen ligger i kunskapsförmedlingen.  

Det är således inte enbart allmänheten som har svårt att identifiera 
yrkesrollen utan de mångfacetterade arbetsuppgifterna gör att bibliotekarierna 
själva blir osäkra hur yrkesrollen ska definieras. Det har skett en förskjutning 
från att hitta svaren på frågorna till ”hjälp till självhjälp”.  

En orsak till att det är en svårdefinierad yrkesroll är att det är en väldigt 
kraftig utveckling inom informationssektorn. Osäkerheten kopplas ofta ihop 
med besökare och allmänhetens vanföreställningar om yrket. Många hävdade 
att yrkesrollen varierade beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter. Det går 
som anställd att ha olika roller på ett bibliotek. Återigen betonas det breda och 
splittrade jobbet så att yrkesrollen är svår att ringa in. Allmänhetens 
uppfattning kan dessutom, som redan nämnts, vara tämligen stereotyp. Kanske 
kan den serviceinriktade attityden göra att folk tycker att arbetet ser lättare ut 
än vad det är. Informationssökningen syns inte lika mycket som den ofta 
utåtriktade inställningen.  

Studenterna ansåg i enlighet med bibliotekarierna att det inte enbart fanns 
en yrkesroll utan flera och att dessa var beroende av arbetsplats och 
arbetsuppgifter. Ducander menar att det är svårt att utifrån ett 
utbildningsperspektiv redogöra för den framtida yrkesrollen, men att det ändå 
går att se åt vilket håll den pekar åt.75  

Den allmänna synen på en bibliotekarie som nyutexamineras är en 
individualiserad problemlösare med professionell och offensiv inställning. 
Framför allt är de inriktade på att yrket de har framför sig ständigt är 
föränderligt och att kunskapen de bär med sig måste vara anpassad efter detta. 
Många får också jobb på olika platser där behovet finns för 
informationshanterare och organisatörer.  

Alla utbildningarna, förutom den i Lund, var överens om att de inte 
utbildade bibliotekarier i det traditionella hänseendet utan magistrar i 
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biblioteks- och informationskunskap. Trots möjligheten att på vissa ställen 
välja en inriktning, går ingen ut med inriktning mot en viss typ av bibliotek. De 
som går ut blir s k generalister, d v s kan jobba inom olika sektorer på olika 
arbetsplatser. Generalistkompetensen är för att de nyutexaminerade är mer 
tåliga för förändringar och mer mottagliga för samhälleliga influenser. I takt 
med att det sker samhälleliga förändringar, förändras även bibliotekariekåren. 
Det är således viktigt att kunna hantera informationsflödet och den 
teknologiska utvecklingen. Bibliotekarien kommer att vara redo för att möta 
olika typer av uppgifter och följaktligen kunna söka olika typer av tjänster, inte 
enbart inom den traditionella bibliotekariesektorn. Det är knappast troligt att 
man kommer att arbeta på samma arbetsplats hela sin tid som yrkesverksam. 
Specialiserade bibliotekarier kommer alltid att finnas, men de kommer 
knappast att ha samma specialiseringsområde hela tiden. Arbetsmarknaden blir 
säkerligen både rörligare och framför allt bredare i och med att bibliotekarien 
inte behöver vara remimiterad till samma arbetsplats. Det är således viktigt 
med den generella kompetensen och att våga möta förändringar. Skillnaden 
mellan olika bibliotekarier kommer troligen att bli mindre. 

Redan nu har folk- och forskningsbibliotek närmat sig varandra, både i 
form av sambibliotek och att de har samma fackliga organisation, 
Bibliotekarieförbundet. Det har länge förts fram åsikter om att dessa två typer 
av bibliotek ska närma sig varandra. Arbetsuppgifterna har förskjutits och 
närmat sig varandra. Exempel finns på att folkbibliotekarier tar anställning på 
vetenskapliga bibliotek. Förhoppningsvis leder detta till att bibliotekarieyrket 
blir alltigenom likartat rent yrkesgruppsmässigt. Ducander menar också att det 
kanske blir lättare att definiera yrkesrollen om den blir alltmer homogen.76 

Samtidigt kommer det att bli svårt att få en homogen yrkeskår, eftersom 
möjligheterna inom yrket ökar hela tiden och då det är svårt att definiera 
yrkesrollen när yrket är så tvärvetenskapligt. Möjligheterna i yrket är många 
och bredden blir allt mer påtaglig. Detta kan leda till att det blir svårt att få en 
homogen yrkeskår, men får istället andra fördelar, framför allt en breddad 
yrkessektor.  

Egenskaperna förändras 
Ducander har gjort en undersökning om yrkesidentiteten och utgår ifrån de 
egenskaper som anses känneteckna en bibliotekarie. De flesta bibliotekarierna i 
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intervjun svarade att det var kommunikationsförmåga, serviceinriktning och 
utåtriktning som var de viktigaste egenskaperna.77  

Att vara intresserad av människor och att ha lätt för att konfrontera olika 
människotyper var grundläggande tyckte de flesta. Andra framträdande 
egenskaper var att vara intresserad av samhällsomvälvningar, stresstålighet, 
anpassningsbarhet och flexibilitet. Detta, menar Ducander, är en del av 
bibliotekarierollens habitus. Han sammanfattar detta på följande sätt: ”…hur 
man uppträder och beter sig i sin yrkesroll, i samhället när man konfronteras 
med olika situationer.”78 

När studenternas syn på yrkesrollen betraktades, framhöll de att det var att 
vara serviceinriktad som var det grundläggande. Olika egenskaper framkom på 
olika platser i landet. Umeå och Lund nämnde flexibilitet, i Borås var 
samarbete nyckelordet, medan uppsalastudenterna svarade allmänbildning som 
näst viktigast efter att vara serviceinriktad. Att vara utåtriktad kom alltså inte 
högst upp på listan, men att vara serviceinriktad kanske i många avseenden 
införlivar egenskapen. Varken studenter eller bibliotekarier prioriterade en 
egenskap som humor, men betonade beteckningar som positiv, glad och 
nyfiken. När det gäller kunskapsfrågorna i Ducanders enkät skilde sig de olika 
utbildningsorterna åt. När Borås t ex betonade datorkunskaper, så svarade 
majoriteten i Uppsala att det vara konversationsförmågan som var viktig.  

Som avslutning kan betonas att det, både enligt studenter och 
bibliotekarier, är mötet med människor som utgör en stor kärna av yrkesrollen. 
Det går således att utläsa att det är viktigare med egenskaper som rör mötet 
med människor än det som rör den praktiska bibliotekarieverksamheten.  

De två mest serviceinriktade och utåtriktade utbildningarna är Uppsala och 
Lund. Båda dessa utbildningar gör flera lämplighetstest av studenterna. På 
dessa orter tyckte dessutom studenterna att det var ett lyckat antagningssystem 
som tillämpades på denna typ av utbildning. Ducander gör antagandet att Lund 
och Uppsala har studenterna med mest utpräglat serviceinriktning, men 
utesluter inte att dessa egenskaper skulle finnas i Umeå och Borås också. 
Vidare kan antas att studenter utvecklar den här typen av egenskaper i takt med 
att de förvärvar kunskaper inom en rad olika områden.  

 
77 Ducander, 1999, s. 85. 
78 Ducander, 1999, s. 86. 



 51 

Enkätundersökningen som Ducander gjort visar att det inte är många som 
ej tilltalas av ett speciellt område inom yrket. Alla utbildningar visar att de 
studerande intresserar sig för i stort sett samma saker.79  

De utbildningsansvariga på de olika utbildningarna fick även frågor om 
huruvida det går att bedöma studenters lämplighet att bli bibliotekarie. De i 
Uppsala och Lund var mest positiva till att det går att bedöma en students 
lämplighet, framför allt igenom antagningsproven som görs. Testen avser som 
sagt att sålla bort de direkt olämpliga och ta in de mest motiverade och 
utåtriktade studenterna.  

Kerstin Nordlander, utbildningsansvarig i Umeå, tror inte att man kan 
generalisera lämplighetsgraden hos studenter. Det finns så olika jobb och 
därför tror Nordlander att vem som helst kan bli bibliotekarie. Social 
kompetens och kommunikativ förmåga går att förvärva under utbildningens 
gång, menar hon. Romulo Enmark i Borås menar att urvalet måste ske genom 
utbildningens gång och ej i form av antagningsprover.  

Det är dock svårt att avgöra om studenterna från Lund och Uppsala är 
bättre lämpade som bibliotekarier. Bibliotekarierna var överens om att det 
fanns personer som var mindre lämpade att utöva yrket. De ansåg vidare att det 
trots allt var ganska svårt att mäta egenskaper som är viktiga inom 
bibliotekarieyrket, men att lämpligheten ändå gick att bedöma på något sätt.  

Ducander hävdar att, i framtiden kommer antagningstesten ifrågasättas ur 
lämplighetssynpunkt. Möjligheten finns att människorna som söker till 
utbildningen har liknande intressen och förmågor. I yrkeslivet är det också fullt 
möjligt att utarbeta ett visst sätt att klara problem. Habitus handlar lika mycket 
om kunskaper och normer som om personliga egenskaper.80  

Yrkesrollen och akademiseringen 
Alla utbildningar kan idag räknas som universitets- och högskoleutbildningar. 
Det håller sakta men säkert på att ske en akademisering av ämnet och man 
försöker sträva efter att förskjuta utbildningen från en utpräglad 
yrkesutbildning till akademiskt ämne. Av tradition har yrkets huvudinriktning 
legat på det praktiska arbetet snarare än det teoretiska. Nu är alla utbildningar 
teoretiskt inriktade med undantag av Uppsala som fortfarande har fem veckors 
praktik.  

 
79 Ducander, 1999, s. 87f. 
80 Ducander, 1999, s. 90. 
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Yrket har en akademisk examen i form av en magisterexamen, och i ett 
fåtal fall en kandidatexamen. Det är framför allt examensbeteckningen som gör 
att yrket mindre och mindre betraktas som en ren yrkesutbildning och 
förhoppningsvis mer som ett akademiskt ämne. Detta kan på sikt bidra till 
yrkets ökade status. Det är själva magisteruppsatsen som är förutsättningen för 
att kunna ta magisterexamen. Det är den som gör att utbildningen kan 
likvärderas med andra akademiska utbildningar där studenten kan läsa till D-
nivå och följaktligen också skriva uppsats eller göra ett examensarbete. När 
magisteruppsatsen skrivs, är det i samband med detta moment som 
vetenskapligheten krävs. Det gäller således att problematisera ett område, där 
det gäller att inta ett kritiskt förhållningssätt.  Under ett uppsatsmoment lär sig 
studenten dessutom att tänka analytiskt. Det gäller även att lära sig att utskilja 
information under materialinsamlingen.  

Både bibliotekarierna och studenterna betonar vikten av att skriva en 
magisteruppsats. Tankar förs dessutom fram att detta på sikt kan vara 
statushöjande. Ducander menar att uppsatsen eventuellt kan fungera som 
”symboliskt kapital” även utanför bibliotekariefältet.  

Om man ser till namnet ”biblioteks- och informationsvetenskap” så är det 
en försvenskning av det engelska ”Library och Information Science”. Detta 
poängterar i sin tur att det rör sig om ett vetenskapligt och teoretiskt studium. 
Under uppsatsmomentet ingår dessutom ett metodavsnitt som en förberedelse 
till själva magisteruppsatsen. 

Det är via dessa moment som det knyts kontakter mellan studenter och de 
institutioner som bedriver biblioteks- och informationsvetenskapligt relaterad 
forskning. Den viktigaste delen för att ett ämne ska vara akademiserat är en 
utpräglad forskning med doktorander och en professur. I Borås/Göteborg finns 
också en doktorandutbildning och följaktligen en möjlighet att disputera i 
ämnet. Där finns även de tre professurerna i ämnet. För yrkets utveckling är det 
viktigt att sådan typ av forskning finns. Detta medför att det kommer finnas en 
del doktorer och docenter i ämnet i framtiden. Men framför allt så leder det till 
att bibliotekarien kan titulera sig akademiker, med en teoretisk, akademisk och 
vetenskaplig utbildning. Den vetenskapliga kompetensen kommer 
förhoppningsvis att bidra till yrkets ökade status.  

Det som tydligast utmärker utbildningarna är kunskapsorganisationen. Idag 
är alla fyra utbildningarna IT-baserade. Det är således de 
informationsteknologiska kunskaperna som kommer att utgöra yrkets kärna, 
och kanske även ligga till grund för den teoretiska kunskapsbasen. Denna bas 
har under de senaste åren fördjupats och breddats i takt med yrkets 
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omvälvningar. Fördjupning har inneburit att de framtida bibliotekarierna 
förmodligen kommer att ha lättare att definiera yrkets kunskapsbas. Detta är a 
och o för att kunna hävda sin kompetens och ge yrket en välbehövlig status och 
yrkesidentitet. Framförallt kommer informationsteknologin kräva ett nytt sorts 
tänkesätt över hur information söks. Betoningen kommer att ligga på 
kunskapsstruktur och organisation av information. Det vardagliga tänkandet 
måste ändras till ett mer associativt tillvägagångssätt, menar Ducander. 
Sökfunktionerna i databaser är ofta uppbyggda efter ett associativt sätt att söka 
information. Men de teoretiska kunskaperna i kunskapsorganisation kan när de 
omsätts i praktiken göra att bibliotekarien både kan angripa problem ur ett 
associativt och ett organisatoriskt perspektiv. Bibliotekarierna kommer således 
att arbeta systematiskt och effektivt när de söker i databaser och elektroniska 
medier.  

Ducander menar att den framtida bibliotekarien kommer att fungera som 
”lots i informationshavet”. Det blir viktigt att kunna hitta rätt i den otroliga 
mängd information som biblioteken kommer att ha tillgång till via databaser 
och Internet.  Dessa kunskaper kan bidra till att yrket utvecklar en starkare 
identitet och på sikt verkar statushöjande.81  

Det går att se akademiseringen av yrket i ett annat ljus. Viktoria Lindstam 
frågar sig om biblioteks- och informationsvetenskap är en akademisk 
utbildning. De utbildningar som utbildar bibliotekarier innehåller många 
studenter som inte ser sin framtid på ett bibliotek och bör understrykas. Att 
fungera som generalistutbildning, akademisk utbildning, komplicerar frågorna 
kring om utbildningen ska innehålla katalogisering och klassificering. Om 
utbildningsmålen på de fyra utbildningarna studeras, står det klart att målet inte 
är att utbilda enbart bibliotekarier. De handlar om akademisk och vetenskaplig 
bas inom informationssektorn. Lindstam anser att det är en fråga om 
studenternas förväntningar på utbildningen. Många ser säkert en framtid inom 
bibliotekssektorn medan andra ser sin framtid på företag, inom 
webbproduktion och i näringslivet.  

Lindstam menar, att det inte är säkert att det är så lyckat att ha detaljerade 
kunskaper i SAB klassifikation och katalogisering. Det är förmodligen inte 
heller så bra att ha praktiska kunskaper inom en utbildning som marknadsför 
sig som en kunskapsbas för jobb inom olika sektorer. Bibliotekarieyrkets kärna 
har alltid varit att söka och bevara information. En förutsättning för detta är att 

 
81 Ducander, 1999, s. 104f. 
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kunna klassificera och katalogisera. Men utbildningarna idag har inte längre 
denna inriktning på undervisningen. Behövs verkligen djupgående 
undervisning inom detta område när utbildningen ska överbrygga flera olika 
sektorer? Ämnet kunskapsorganisation bör snarare ligga på en mer teoretisk 
nivå som gör kunskaperna mer tillämpningsbara på olika sektorer. Det är 
snarare viktigare att skaffa sig den bredd som efterfrågas än att fördjupa sig i 
en specifik metod. Det är självklart att biblioteken förväntar sig att de 
nyutexaminerade kan orientera sig i SAB-systemet och att katalogisera, men 
hur pass mycket är biblioteken idag medvetna om att utbildningarna förskjutits 
så mycket att de inte längre är helt inriktade på biblioteken? 

Utbildningarna är dock, som tidigare nämnts, fortfarande väldigt praktiskt 
inriktade, trots att utbildningsmålen vill något helt annat. Det är fortfarande 
många moment inom utbildningen som är specifika för arbete på bibliotek. 
Dessa tycker Lindstam är direkt onödiga för studenter som ser sin framtid inom 
andra sektorer än bibliotek. Det är fortsättningsvis så att biblioteksvetenskap 
dominerar över informationsvetenskap.  

Klassifikation kan vara mycket mer än enbart SAB och denna del av 
utbildningen skulle vinna på att breddas och teoretiseras. Att klassificera 
genom praktiska övningar hör hemma på en yrkesutbildning men inte inom 
akademisk disciplin. De som vill jobba med exempelvis företagsinformation 
eller Internetinformation skulle främjas av en mer teoretisk utbildning. 
Katalogisering och klassifikation skulle kunna erbjudas i form av tillvalskurser 
och istället lämna mer plats åt teoretisk kunskapsorganisation.82  

Joacim Hansson menar att ämnet är på väg bort från biblioteken. På sin 
höjd ser man biblioteken som rena ”informationssystem”. Även 
utbildningsmässigt har biblioteksperspektivet gått förlorat. Ett möjligt scenario 
är att de kulturellt och socialt betingade delarna i utbildningen går över till mer 
instrumentell informationsförmedling. Bibliotekens politiska perspektiv blir 
alltmer ointressant. Om det bortses från att biblioteken är offentliga 
institutioner med ett politiskt uppdrag, kommer både forskning och utbildning 
sakna legitimitet. Han menar att vi inte är något utan bibliotekssektorn.  

Svaret på frågan varför det förhåller sig på detta sätt kan tänkas vara av 
ekonomisk art. Den allmänna tidsandan handlar om avpolitisering och viljan 
att se vad informationen innehåller saknas. Informationen som fenomen är 
intressantare än den innehållsmässiga tanken. Man måste se biblioteken som 

 
82 Lindstam, Viktoria, ”Biblioteks- och informationsvetenskap – en akademisk utbildning?”, Ikoner 
2001:4, s. 41f. 
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sociala och politiska institutioner. Forskare inom biblioteks- och 
informationsvetenskap tvingas ständigt slåss mot den kommersiella bilden av 
biblioteken, men informationsflöden kan inte studeras kontextlöst. Detta är 
viktigt att understryka inom forskningen.  

Hansson menar att man grovt kan dela in ämnet i två delar: den ena är de 
som sysslar med informationsforskning och den andra är de som sätter 
forskning i förhållande till biblioteken. Det är balansen mellan de två som 
måste uppnås.83 Hansson framhäver också vikten av att sätta biblioteken i 
relation till den samhälleliga och organisatoriska utvecklingen.84 

Vid en närmare belysning är det knappast anmärkningsvärt att 
biblioteksperspektivet gått förlorat, då utbildningen idag är mer generaliserad. 
Frågan är vad som idag borde betonas? Vi ser att utbildningarna går mot en 
generalistutbildning som avser att kunna leda till arbeten inom olika sektorer 
inte enbart inom bibliotekssektorn. Samtidigt som yrket mår bra av att kunna 
bredda sig och nå även andra jobb utanför biblioteken ser vi ett problem för 
dem som enbart vill rikta in sig på en framtid inom biblioteken. Detta kan även 
komma att påverka yrkesidentiteten och professionaliseringen av yrket, då 
bredden blir så påtaglig att det blir svårt med en enad yrkeskår med en 
gemensam teoretisk kunskapsbas.  

Debatt och biblioteksideologi  
I demokratiutredningen från 2000 står det om den uthålliga demokratin. Äldre 
demokratiideal har ofta kommit på tu man hand. Det är viktigt att sträva efter 
att skapa en social infrastruktur för medborgarna. Effektivisering och 
professionaliseringssträvandet dominerar.  

Under 1960-talet hördes från kommunalpolitiskt håll hur kommunen talade 
om att struktureras som ett företag. Framför allt för att försöka skaka ifrån sig 
rådande byråkrati som fortfarande härskade i större kommuner. Det var en tid 
då skattemedel fortfarande kunde erhållas för att omstrukturera den 
kommunala verksamheten, och där även bibliotekssektorn kunde få sin del. 
Under 70-talet satsades det på den uppsökande verksamheten och det ansågs 
att alla kunde göra allt. 

På 80-talet skedde en förskjutning av samhällssynen från att tidigare varit 
inriktad på en beskyddande roll och en roll som fostrare blev fokuseringen mer 
på individens ansvar. Tendenserna kunde utläsas i olika delar av världen, 

 
83 Steinsaphir, Marianne, ”Forskningen tappar biblioteksperspektivet”, Biblioteksbladet 2001:4, s.18. 
84 Hansson, Joacim, Om folkbibliotekens ideologiska identitet : en diskursstudie, (Borås, 1998), s. 39. 
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framför allt i USA. Nyliberalismen blev det nya modeordet. Var och en var 
tvungen att lyckas själv. Det blev besparingar och tuffare för biblioteken.  

De besparingar som skedde inom den offentliga sektorn slog hårt mot 
biblioteken. Till en början var det enbart mediaanslaget som fick känna på 
nedskärningarna. Mediaanslaget fick till följd minskade bokutlån och i 
förlängningen en mindre peng till utlånade författare.  

Om 1980 var en mardröm för de svenska biblioteken var 90-talet ännu 
värre. Allt från medlagda bibliotek till indragna tjänster var vanliga scenarior. I 
motsats till 80-talet vände dock biblioteken den nedåtgående besöks- och 
utlåningsstatistiken.  

Hur lyckades då den grundläggande, på folkbildningsbegreppet baserade 
biblioteksideologin, förändras? Biblioteken har länge varit tvungna att hänga 
med inom politiken, då en bibliotekslag blivit införd så sent. På olika håll i 
landet har biblioteksfilialer hyrts ut, och ibland även införlivats med 
postkontor. Trots att medieinköpen emellanåt även anpassats åt det 
kommersiella hållet har grunden fortfarande varit folkbildnigstanken. 
Borgerliga partier har drivit en politik som har inneburit att i så hög 
utsträckning som möjligt ”outsourca”. Biblioteken har klarat sig för att de inte 
har varit vinstdrivande. På vissa håll har till och med filialverksamheten 
skjutits över till att tas hand om av studieförbund. Detta är i tanke en 
tillbakagång till 50-talets studieförbundsägda bibliotek. Bibliotekens egna 
organisationer har varit dåliga på att höja sin röster för att motverka 
försämringarna. I stället för att samordna de egna organisationerna och 
fackföreningarna i kampen mot att höja identiteten och verksamheten, har 
blickarna vänts mot den internationella arenan.   

Frånvaron av en debatt på det biblioteksideologiska området har under lång 
tid varit påtaglig. Vad det beror på är svårt att säga. Att hävda litteraturens vikt 
när det mesta handlar om att tjäna pengar har varit en tanke som lyfts fram. 
Även avsaknaden av debattörer som Ture Edbom och Gösta Östling har gjort 
att ingen kunnat föra fram tankar om bibliotekens betydelse, menar Jan Ristarp 
och Lars G Andersson.  

Avsaknaden  av en ideologisk debatt är bara en del, dock en väldigt viktig 
del av det samhälleliga arbetet med en ideologisk kunskapsbas. Det gäller att 
ha personer med Östlings och Edboms kaliber, som både kan inspirera och 
förverkliga tankar inom biblioteksområdet, menar Ristarp och Andersson. 
Förespråkare som kan bära fram en idé om biblioteksverksamhetens plats och 
möjligheter i samhället. Denna idédebatt har som sagt avtagit under se senaste 
decennierna och det är väl knappast någon vågad gissning att biblioteken drar 
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till sig färre personer med denna beskaffenhet. I och med den urvattnade 
ideologiska debatten, förvandlas biblioteken mer och mer till utpräglade 
serviceinrättningar snarare än att understödja och vara en kärna i den 
samhälleliga utvecklingen och hjälpa medborgarna.  

Vid en jämförelse med 60- och 70-talen var den idémässiga basen en 
förutsättning för att kunna sprida läsupplevelsen och informationen till så 
många medborgare som möjligt. Biblioteket var en förutsättning för att hjälpa 
medborgarna och vara en kärna i demokratin.  

Problemet i dagens samhälle är framför allt att medborgarperspektivet 
förskjutits åt sidan. Idag är samhället mer beroende av de ekonomiska 
förutsättningarna än av de idémässiga eller samhälleliga. Kvaliteten kommer 
på tu man hand och härleds ofta hur kvantiteten. Budgeten har blivit det 
samhället styrs efter. Bibliotekets användare benämns i allt större utsträckning 
som kunder i stället för användare eller brukare. 

Biblioteken på 60- och 70-talen hade sin kärna i folkbildningsidealet, som 
var den bidragande orsaken till att dagens moderniserade bibliotek kunde 
skapas. Nutidens begreppsvärld har allt mer skjutit ut folkbildningen i ett 
dunkel och benämns idag inte längre med den självklara pondus som det en 
gång gjorde. Det är inte längre den term eller tanke som biblioteken kan grunda 
sin ideologi på.  

Det är idag minst lika viktigt om inte viktigare att hävda och debattera den 
kunskapsmässiga basen i verksamheten. Det gäller för folkbiblioteken att 
försöka att återigen hävda kärnan i yrket för att ha en idémässig grund att stå 
på. I dagens ständigt föränderliga kunskapssamhälle är det ännu viktigare att 
värna om yttrandefrihet, utbildning, fri tillgång till information och var 
medborgares rätt att delta i demokratiseringsprocessen.  

Ur detta måste biblioteken skapa en kunskapsbas och en ideologiskt debatt 
för att kunna hävda sig och få varenda beslutsfattare på sin sida.85 

IT och yrkesidentitetens möjligheter 
Biblioteken genomgick redan under 1960- och 70-talen en omvälvande 
utveckling, där de var tvungna att finna sin plats i ett nytt rörligt samhälle. Det 
var ett måste för verksamheten att genomgå förändringar och nya former för att 
hänga med i samhällsstrukturen. Även om allt på långa vägar inte 
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2001), s. 232ff. 
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verksamhetsmässigt lyckades, var biblioteken ändå något som människorna 
värdesatte högt bland tjänster i det ständigt utvecklande samhället.  

Förändringar var då välbehövliga, eftersom mycket i verksamheten var 
ekon av ett för gammalt samhällssystem. Det blev framför allt en ny fräschör 
för biblioteken och hänsyn kunde tas till världen utanför bibliotekens lokaler. 
Trots 60- och 70-talens välbehövliga förändringar går det knappast att på 
samma sätt jämföra dessa med vad informationsteknologins inträde i våra 
dagar inneburit. 

Datatekniken har inte enbart medfört en utveckling av den redan 
existerande verksamheten utan har i högre grad snarare medfört att den fört in 
biblioteken på en linje där de inte har varit förut. Förändringen som skett under 
de senaste 10 åren med IT:s intåg är så stor att man i framtiden kommer att 
beskriva folkbibliotekens utveckling i två olika storheter: före och efter 
informationsteknologin.86 Eftersom informationsteknologin och multimedia är 
så pass nytt är det dock svårt att bedöma framtida effekter på 
samhällsstrukturen.87   

Det är viktigt att först klargöra, när man talar om IT:s förändring av 
biblioteken, på vilket sätt biblioteken använder sig av IT. Personalens 
arbetsvillkor och användarservicen har t ex blivit mycket bättre med 
informationsteknologin. Bibliotekskatalogerna digitalisering har även det 
underlättad ofattbart mycket för både besökare och användare.  

Internet 
Internets utvidgning har inneburit en kvalitetsförbättring som ingen för 30 år 
sedan hade kunnat föreställa sig. Lägg dessutom till mängden databaser och 
olika sorters databaserade förteckningar, som tidigare bara funnits i 
svårtillkomlig pappersform eller kanske inte överhuvudtaget. Till detta 
kommer alla nättidningar, nättidskrifter och den tämligen nya e-boken, som 
kommer att medföra stora förändringar för biblioteken. 

Dessa förändringar är ändå, trots omvälvningarna för äldre generationers 
bibliotekarier, i linje med de tidigare traditionella bibliotekarieuppgifterna. De 
utgår ifrån att kunna finna den efterfrågade informationen även om detta sker i 
form av datoriserade sökvägar. Åtkomsten är naturligtvis mycket större.  

Det som i huvudsak är det nya är Internet, det medför en fundamental 
förändring för bibliotekarierna. Internets inträde på biblioteksscenen förändrar 
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villkoren för biblioteken som inget annat gjort tidigare. Det går här att tala om 
ett paradigmskifte. Det går kanske att påstå att det är bibliotekens existens som 
Internet lyser upp.  

Det är förstås svårt att belysa på vilket sätt villkoren för bibliotekarien har 
förändrats av IT och Internet. För att förstå omvälvningarna får vi nöja oss med 
antydningar till tolkningsförslag. Denna förenkling kan delas upp i två 
huvudfrågor.  

• Den första frågan berör förbindelsen att alla människor som har en access 
till Internet kan få tillgång till information som de annars hade behövt ha 
biblioteket till. Vidare så finns det en överhängande risk att 
informationsförmedlingen som biblioteken tillhandahåller inte längre blir 
oumbärlig i kunskapssamhället. Medborgarna anser sig själva klara av att 
finna den information som de behöver. Nätet erbjuder idag nästan allt som 
behövs och de surfande säger att de hittar det de behöver utan hjälp. Är 
detta positivt eller negativt för biblioteken? Innebär detta en nyttig 
konkurrens för biblioteken eller kommer informationsförmedlarrollen att 
bli mindre viktig för biblioteken? Hur än svaret på frågan utfaller, måste 
biblioteken betona de kvaliteter som gör dem unika ibland akademiker.  

• Den andra delfrågan berör informationsförmedlingen i de egna lokalerna. 
Mängden information som finns tillgänglig via Internet är inte en produkt 
av yrkeskunskapen och urvalet av ackurata källor. Det väcker frågan: Hur 
kan en bibliotekarie göra avvägningen att ge lämplig information till 
frågeställaren?  

Idag kan en bibliotekarie inte längre kontrollera informationsmängden, som 
hon tidigare kunnat med hjälp av sin enorma kunskap. Idag sitter bibliotekarien 
till stor del utanför den enorma samlingen av information. Hon vet inte längre 
om alla ställen att finna information åt frågeställaren. Men det viktiga i 
sammanhanget är att hon fortfarande kan vara vägledaren till den relevanta 
informationen. Hon måste kunna vägleda frågeställarna att hitta den lämpliga 
informationen till en visst ändamål. Det gäller inte bara att ”surfa” och hitta lite 
information här och var. Hon måste avgöra huruvida relevansen lever upp till 
förfrågningen samtidigt som tillvägagångssättet måste illustreras.88  

 
88 Ristarp & Andersson, 2001, s. 225ff. 
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Den IT-anpassade bibliotekarien 
Den viktiga frågan i sammanhanget är hur bibliotekarierna ska kunna bli aktiva 
i användningen av Internet och låta sig vara passiva hjälpredor som enbart står 
till tjänst med att hjälpa till med inloggning, databokning mm.? Det gäller att 
hitta den gyllene medelvägen att fortfarande kunna lyfta fram de ”traditionella” 
sökvägarna men samtidigt vara en tillgång för sökningen i cyberrymden. 
Dessutom måste sammanslagningen av dessa två sätt leda till en 
kvalitetsförbättring både för verksamheten och användarna.  

För bibliotekarien är det viktigt att kunna ta till sig förändringarna och 
acceptera att det är en fråga om nya arbetsuppgifter på ett bibliotek och att sitta 
hemma vid sin dator kan även det innebära att man besöker biblioteket. Den 
traditionella rollen som en kunskapsvägledare förändras ständigt och att ha en 
insikt om detta hjälper både besökare och hela verksamheten. Den tidigare 
trygghet och säkerhet som den traditionella rollen bar med sig ska i hög grad 
nu kombineras med en högre beredskap som kan innebära att tryggheten och 
säkerheten skakas i fogarna.  

Internet har krävt och kommer att kräva mycket av bibliotekarien. Hon 
måste kunna hantera krocken mellan de trygga tryckta referensverken med den  
avvägning som krävs när man söker material via Internet. Det senare kräver en 
otrolig känsla för vilken typ att källor som använts. Källkritik får i och med 
Internet en helt ny innebörd.89 

En viktig aspekt av informationsteknologins inträde är marknadsföring av 
bibliotekariens kompetens. Detta kommer att vara bibliotekariens chans att 
visa upp den informationsteknologiska delen av sin skicklighet. Även detta kan 
bidra till att yrket kan nå en högre status. Historiskt sett har bibliotekarierna 
varit för tillbakadragna och för dåliga på att marknadsföra yrket och sin egen 
kompetens. Om detta ej utförs finns risken att andra aktörer hävdar sig inom 
detta område och marknadsför sig som informationsförmedlare. 
Bibliotekarierollen kommer att i framtiden innehålla mycket marknadsföring.90  

Kärnan av denna sammanslagning väcker frågan vad egentligen den fria 
tillgången på information över Internet innebär. Två val finns i detta fall. Det 
ena framhäver den fria sökprocessen som är under användarens kontroll medan 
det andra, filtrerade alternativet, är en begränsad sökprocess som sker utanför 
användarens kontroll. Frågan kretsar också kring huruvida det är bibliotekens 
ansvar att tillhandahålla den information som användaren ”utsätts” för på nätet. 

 
89 Ristarp & Andersson, 2001, s. 225ff. 
90 Ducander, 1999, s. 107. 
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Kan biblioteken hitta en väg som kan låta dem behålla 
informationsförmedlarrollen med ett samhälleligt och pedagogiskt ansvar utan 
att hindra den fria tillgången på information? För att kunna lösa denna konflikt 
gäller det för bibliotekarien att finna sin nya yrkesidentitet. Den gamla rollen 
som underlättade för de kunskapsmässigt svagaste i samhället är fortfarande en 
prioritet även med informationsteknologins framväxt. Eftersom den nyttiga 
informationen på Internet försvinner bland alla dussinsidor får kulturmålen 
som ställdes upp på 1970-talet förnyad aktualitet. Det gäller för biblioteken att 
hävda sig, visa sin kompetens och peka ut de relevanta sidorna.91  

Bibliotekarieprofessionen har idag en utmaning framför sig. Var och en 
tror att det genom en PC går att hitta den information som söks. Genom att 
surfa runt stöter surfarna på osorterade mängder information från nätet. 
informationen kommer från ett brett spektrum av källor från åtskilliga 
ämnesområden. Trots att det finns hjälpmedel så utnyttjas dessa sällan för att 
strukturera och semistrukturera informationen. Här gäller det för 
bibliotekarierna att höja sina röster för att visa upp kunskapen hur information 
hittas och sållas . De numera automatiserade medlena hjälper inte för att klara 
jobbet fullt ut.92 

Internet är bibliotekariernas stora chans. Det ger professionen och 
yrkesidentiteten en ny dynamik. Bibliotekarieutbildningen är viktig, men inom 
den nya rollen förändras arbetsuppgifterna. Analys och råd, och mer utbildning 
hos kunderna efterlyses. Ett problem kan vara att bibliotekarieutbildningen inte 
anpassat sin utbildning för en ny yrkesroll. För dem som tänkt sig en framtid 
på företag, krävs det en annan inställning för att smälta in i ett utpräglat 
konsultjobb. Bibliotekarierna har dock alla förutsättningar att lyckas inom 
företagssektorn, eftersom biblioteket också räknas till ett marknadstänkande 
företag. Nedskärningar på bibliotek gör att många vill söka sig till andra 
sektorer men bromsas ändå av kulturella hinder. ”Libraries are business and 
you are the president of your company. Being a librarian means thinking 
creatively about information.”93  

Två sätt att förhålla sig till den informationsteknologiska utvecklingen kan 
tänkas vara: Att det har skett en vetenskaplig revolution eller att ingenting har 
hänt överhuvudtaget. Sanningen ligger enligt Sven Nilsson snarare någonstans 

 
91 Ristarp, Jan & Andersson, Lars G, s. 230. 
92 Tell, 2000, s. 19. 
93 Larsson, Ingemar, ”Vad gör bibliotekarien när bibliotekarien inte längre vill vara bibliotekarie?”, 
Biblioteksbladet 1999:1, s. 12. 
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mitt emellan. Hur ska då biblioteken kunna möta den nya tekniken och 
integrera den i verksamheten? Det är till en början a och o att försöka urskilja 
kännetecken för informationsteknologin.94  

Nätverk och bibliotek 
Idag är samhället organiserat på ett nytt sätt, där produktion och 
informationsöverföring blir grundvalen för makt och produktivitet som i sin tur 
är beroende av teknikutvecklingen. Den nya tekniken har IT som kärna och är 
enligt Nilsson nätverksorienterad, flexibel, dynamisk och kan ligga till grund 
för olika företagsallianser och affärsnät. Nätverket ordnar företagen 
horisontellt, inte hierarkiskt. 

Nätverksbyggande är alltså ett nyckelbegrepp för framtidens bibliotek, 
andra centrala begrepp är virtualitet och integration, alltså ett sammanförande 
av tidigare självständiga saker som produkter, verksamheter och kompetenser. 
Till exempel kan påpekas att datoriseringen av olika bibliotekskataloger redan 
medfört en integration av olika informationsresurser och i och med detta 
förskjuter biblioteken från utlåningscentraler mot kunskapsorganisationer. 
Utanför bibliotekens lokaler sker dessutom virtualiseringen och 
nätverksbyggandet i form av s k innehållsindustrier, verksamheter som sysslar 
med ord, bild och ljud.  

En möjlig framtida utveckling är enligt Nilsson en form av 
konsultbibliotek, där biblioteken erbjuder kunderna användarutbildning. En 
annan är biblioteket som en servicevänlig kärna i det kommunala nätverket. De 
mindre biblioteken kan erbjuda och höja sin kompetens i form av en 
nätverksbibliotekarie som erbjuder service till kommunens olika företag.95  

Biblioteken har helt klart möjligheterna i den framtida utvecklingen. Det 
handlar enbart om hur villiga de är att anpassa sig till den nya rollen. Det gäller 
inte att överleva i det nya IT-samhället, utan att utnyttja möjligheterna.96  

Framtida huvudtendenser 
Cheferna på biblioteken har tydliga önskemål hur den framtida bibliotekarien 
ska se ut. De nyutexaminerade bibliotekarierna har en väsenskild uppfattning 
om vilka egenskaper som är de viktiga. Biblioteksbranschens utveckling är 

 
94 Nilsson, Sven, ”Med feedback mot framtiden”, Ikoner 1999:4, 41f. 
95 Nilsson, Sven, ”Drömmen om helheten”, Ikoner 1999:5, s. 37f. 
96 Zorn, Henriette, ”Vilka är bibliotekens uppgifter i den elektroniska bokkedjan?”, Biblioteksbladet 
1999:8, s. 10. 
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under ständig förändring. Om ett bibliotek ska vara med i förändringsprocessen 
och hänga med i utvecklingen måste efterfrågan och utbud gå hand i hand.  

En analys av arbetsmarknaden har visat att chefernas bild av de 
nyutexaminerade inte överrensstämmer med vad de själva anser vara viktigt. 
Chefernas åsikter om vilka egenskaper som är viktiga hos de nyutexaminerade 
är ansvarskännande och ansvarstagande. Vidare ska de vara samarbetsvilliga, 
engagerade och flexibla. Studenterna såg sig själva som vänliga, 
anpassningsbara och pålitliga, vilket cheferna inte alls ansåg viktigt.  

Man får utgå ifrån att bibliotekscheferna är varse med vilka problem och 
förutsättningar som gäller inom framtidens biblioteksbransch. De vet vilka 
egenskaper som är viktiga för att biblioteken ska fortsätta att utvecklas.97  

Den rådande informationsvärlden kan sägas ha två olika typer av rytmer, en 
långsam och en snabb. Den första av dessa två passar in på traditionellt 
biblioteksväsen, d v s är väl placerad. Samlingarna byggs upp och bevaras. 
Den senare bestäms av åtkomligheten av fulltextdatabaser och till en del av 
kompetensen att hitta materialet på nätet. Ett användbart begrepp i 
sammanhanget är feedback, d v s att kunna ta vara på erfarenheter och bevara 
dem till nya och kommande uppgifter. Den mesta kunskapen om 
återkommande frågor, svårhanterligt material men användbart, förblir ofta tyst 
kunskap eller informellt organiserad kunskap. Det krävs mycket tid och arbete 
för att tillgängliggöra tyst kunskap. Bibliotekens fördelar i konkurrensen ligger 
i att ta vara på feedbacken och omvandla den till faktisk kunskap. Den bör 
också spridas via nätverken som biblioteken har tillgång till.  

För tillfället befinner sig biblioteksverksamheten i ett stadium där 
småuppgifter tar upp för mycket tid och kraft från uppgifter som borde 
prioriteras. Ett sätt att få bukt med detta är att skapa ”redaktioner”, där kunskap 
samlas inom en rad olika områden. I denna ämnesbevakning ingår exempelvis 
att organisera informationskällor som blivit tillgängliga med 
informationsteknologin. T ex har Göteborg infört ett sådant redaktionsprojekt 
för att underlätta för de anställda inom kommunen att hitta den information 
som de behöver. Sökresultaten ska också publiceras på kommunens webbplats.  

I resultatet av projektet återfinns kvalitetslänkar inom ämnet, både 
nationella och internationella och samtliga källkritiskt granskade. De 
huvudansvariga för projektet kommer från olika yrkesgrupper; journalist, 
stadsdelspolitiker och sjuksköterska. Saknas gör alltså en representant för 

 
97 Christofferson, Karin, ”Olika syn på framtidens bibliotekarie”, Nya ciceron 2001:3, s. 10. 
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bibliotekarieyrket. Projektet är mycket tilltalande, inte minst för att det styrs av 
kvalificerade kunders efterfrågan inom ett visst ämne. Varför är då inga 
representanter för bibliotekarieyrket med i projektet?  

Folkbibliotekens uppgift är att ge service åt allmänheten. En allmänhet som 
enligt Sven Nilsson är allmän, suddig och ofokuserad. Omvärldskontakterna 
måste bli tydligare för biblioteken. Drivkraften i denna process är som ovan 
nämnts feedback och resultatet måste bli kvalitet. Genom feedback växer 
kunskapen, anpassningen till kunder och möjligheten att hjälpa kunderna.98  

Biblioteken och de övriga samhället är idag inne i en omvälvande tid, som 
Manuel Castells beskrivit i Nätverkssamhällets framväxt. Där benämner han 
detta som informationalismen parallellt till industrialismen. Det kanske mest 
utmärkande i nätverkssamhället är övergången från vertikala till horisontella 
företag och upprättande av världsomspännande affärsnät. Enligt Castells kan 
man urskilja sju huvudinriktningar: 

• Processorganisering, inte längre efter uppgift 
• Övergång till platt hierarki 
• Lagarbete 
• Hur nöjda kunderna är som mått på prestationer 
• Belöning efter grupprestationer 
• Största möjliga kontakt med kunder och leverantörer 
• Information, omskolning och utbildning av personalen på alla nivåer 

I och med dessa sju huvudtendenser har Castells även uttryckt vad som är 
kärnan i bibliotekens organisatoriska utveckling. En studie av de mest 
framgångsrika företagen skulle kunna innebära att ta med sig erfarenheterna 
från resultaten och använda inom den egna verksamheten.99  

Flexibel specialisering är nyckelordet för nätverksföretagen och den 
operativa enheten inom organisationen är affärsprojektet i nätverket, inte 
separata företag eller företagsgrupper. Biblioteken är på väg åt detta håll, men 
utmaningarna måste vara synligare för att processen ska få någon 
genomslagskraft. Utmaningarna kommer inte ifrån de politiskt tillsatta 
styrelserna. Leverantörer och kunder måste närmas och de affärsprojekt som är 

 
98 Nilsson, 1999a, 41f. 
99 Castells, 1999, s. 173f. 
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en förutsättning för den utvecklingsprocess som beskrivits ovan måste 
genomföras.100 

Niklas Lundblad lyfter fram en ny typ av arbetare som mycket väl skulle 
kunna appliceras på bibliotekarien, den som kunskapsarbetare. 
Kunskapsarbetaren tänker, ifrågasätter och finner hela tiden nya vägar. Det är 
en typ av arbetare som själv ringar in och definierar sitt arbete. Vidare så 
utvecklar kunskapsarbetaren ett program baserat på sina behov. 
Kunskapsarbetaren är välutbildad och har ett brett specialistkunnande som har 
sin grund i en formell utbildning. Detta ligger sedan till grund för förmågan att 
skapa, samarbeta och inspirera andra människor. Andra viktiga egenskaper är 
arbete med kvalificerat kunskapsarbete, inte beroende av en fast arbetsplats 
och en förmåga att kunna arbete inom ett nätverk.101 Detta skulle mycket väl 
kunna passa in på framtidens bibliotekarie, men kräver anpassningsbarhet från 
bibliotekariens sida.    

Biblioteken har länge varit bra på att hänga med i den långsamma rytmen, 
där bevaring av information är kärnan. Men det gäller också att kunna följa den 
snabbare strömmen och bli mer varse att experimentera och våga föra in 
verksamheten på nya vägar. Till detta gäller det dessutom att försöka få 
feedback och se till att erfarenheterna används på nytt och kan bidra till att 
utveckla biblioteksverksamheten.102  

Mot ett paradigmskifte för biblioteken 
Internet är ett stort förvaringsrum av information, den mesta ofullständig och 
förvrängd. Trots detta är det inte troligt att Internetanvändare kommer att sluta 
använda det av den anledningen. Internet är tilldragande, attraherande och 
beroendeframkallande. 

Internet erbjuder en stor mängd information som är lättillgänglig för dess 
användare. Det utökar snarare än begränsar möjligheter för användaren. Men 
en ökande skara användare ser att Internet inte är idealet för alla typer av 
informationsinhämtning. När det handlar om nyheter, nöje eller andra 
lättillgängliga saker så är Internet ett bra verktyg. När det handlar om andra 
typer av information som är källkritisk granskad och har en bestående hög 
kvalitet så saknas det dock i det informationshav som Internet erbjuder.  

 
100 Nilsson, 1999a, s. 42. 
101 Lundblad, Niklas, 2000, s. 214ff. 
102 Nilsson, Sven, 1999a, s. 42. 
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Här står Internetanvändare inför ett val om de ska vända sig till 
referenstjänster av hög kvalitet eller att söka informationen via Internet. I detta 
skede är det dags för bibliotekarierna att träda in och visa användarna hur de 
kan hitta den relevanta informationen. Många användare som växt upp med 
den nya tekniken känner knappt till hur mycket det kan innebära att kunna ha 
kontroll över informationskällorna. Informationsmiljön har det senaste 
decenniet utvecklat något som kan kallas ”hypermind”, som individer som 
söker information på ett splittrat sätt, använder. Urtypen för en ”hypermind”  är 
en person som saknar kunskap om sig själv, använder sig av känslomässig 
stimuli istället för intellektuell, saknar metakognitiv stimulation och dålig 
kommunikation- och tankeförmåga. Dessutom finns en tendens att inte klara av 
informationsöverflöd.  

Bibliotekariens roll i detta är att försöka utveckla sin förmåga att uttrycka 
sitt behov av kunskap och samtidigt utvärdera sina kunskapskällor. Det troliga 
är att kvantiteten på frågorna kommer att minska, men bibliotekarien kommer 
att få svara på frågor av en mer komplex art. Med så många olika 
informationskällor krävs det att bibliotekarien hjälper kunderna att manipulera 
och utvärdera informationen som de har hittat. Bibliotekarien kommer således 
att hjälpa kunden att söka, utvärdera och effektivt använda informationen. 
Biblioteken måste genom denna förändrade informationssökningsprocess 
ansvara för att tillhandahålla det mest anpassningsbara sättet att hitta den typ 
av information som efterfrågas. Detta kommer att leda bibliotekarien in på nya 
områden, t ex grafiska hjälpmedel, programpresentationer och dyl. Många 
referensfrågor kommer snarare bli en form av små ”instruktionsstunder”, där 
bibliotekarien hjälper till att utveckla ämnesområden och visa vilket som är det 
bästa sättet att finna kvalitetsinformation inom ämnet (usenet, email, 
webbsidor mm.). Bibliotekarien måste demonstrera hur databaser och sökord 
används, och ge direktiv hur de kan finna sitt material. Allt detta måste ingå i 
en typisk referensfråga. En annan aspekt av den nya bibliotekarierollen handlar 
om att många användare anser redan sig kunna söka information. De vet hur de 
söker med hjälp av Internets sökverktyg.  

Här måste bibliotekarien fylla luckorna i förståelsen av informationsmiljön 
och ”lära om” användarnas sökbeteende. Biblioteken har historiskt sett alltid 
varit bevarare av högkvalitativ och välorganiserad information. Under senare 
tid har andra kommersiella serviceföretag hävdat att de enbart erbjuder 
kunderna högkvalitativ information. Sådan här typ av marknadsföring tilltalar 
säkert användare som blivit imponerade av mängden information som finns på 
Internet. De kommersiella företagen skapar en utmaning till biblioteken att 



 67 

fortsätta med sin högkvalitativa kostnadsfria information. Till skillnad från 
många konkurrerande informationstjänster erbjuder biblioteken att ta del i 
kundens sökprocess, lära dem att utvärdera information samt lära dem kritiskt 
tänkande.  

En annan viktig del är den sociala. Användbar information återfinns 
uteslutande i en social och strukturell kontext. Att möta kunden ansikte mot 
ansikte är viktigt och exemplet på social kontakt. Bibliotekarier är bättre 
lämpade än de flesta för att förstå informationssökningens sociala kontext. För 
att ge tillfredställande svar på kundernas frågor, krävs förståelse för den unika 
bakgrund som varje användare har.  

Teknologins forum är inte alltid att föredra i informationsprocessen utan i 
många fall är den sociala kontakten och flexibiliteten överlägsen. 
Bibliotekarien behöver lära sig sökfärdigheter, elektronisk topografisk 
kunskap, som användare lärt sig att förfina genom användning av Internet. 
Bibliotekarien kanske även måste finna sig i att kunderna emellanåt visar var 
det går att hitta viss typ av information. Det vanliga är dock att användarna inte 
besitter den typ av kunskap som krävs för att finna källorna (både publicerade 
och elektroniska) som behövs. Detta har ju trots allt varit en kunskap som 
bibliotekarien under alla tider förfinat.  

Idag är bibliotekarien med och ger kunderna möjligheterna att söka 
information inom bibliotekets dörrar, vilket medför en helt annan typ av 
referensarbete än tidigare. Det kan därför vara svårt att känna kontrollen över 
källorna även i bibliotekslokalen, om informationen hittas via Internet.  

Det har skett ett paradigmskifte som innebär att bibliotekarien även måste 
tillhandahålla instruktioner om hur man kritiskt utvärderar källor. Det 
kommande paradigmet inom referenstjänsten kräver en sammanslagning av två 
referenstjänstfilosofier, en blandning av en konservativ och en liberal 
synvinkel. Den nya ramen är skapad av nödvändighet att lita på elektroniska 
tjänster inom referenstjänster.  

Är denna nya del i bibliotekarieverksamheten ett exempel på ett 
paradigmskifte? Svaret är en definitionsfråga. Ett paradigm skulle kunna 
beskrivas som ett ”tydligt exempel eller en arketyp” av någonting eller ett 
”filosofiskt och teoretiskt ramverk för en vetenskaplig skola eller disciplin”. 
Väljs den första definitionen, som är mer praktisk inriktad, så har 
referenstjänsten verkligen förändrats till en annan informationsmiljö. Men det 
är diskutabelt om det kan kallas ett paradigmskifte ur filosofisk synvinkel. 
Principerna som utgör grunderna i exempelvis referensarbetet är i huvudsak 
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tidlösa. Grunderna i referensarbetet är aktuella idag precis som det var för flera 
år sedan. Det som har förändrats är den konceptuella synvinkeln.103 

Att leva i ett paradigmskifte 
Bibliotekarier behöver hitta nya vägar att kommunicera med 
informationskonsumenterna, för att få hjälp med det som de inte vet, men tror 
de vet om informationsstrukturen. Det gäller att försöka etablera en flexibel 
kontakt med användarna, framför allt med dem som kommer till biblioteket 
som en social miljö för att bedriva sin informationssökning. Om 
bibliotekarierna blir mer flexibla att prata med kunderna kommer kunderna ge 
biblioteken något tillbaka i form av återkommande besök. Förmågan att 
marknadsföra biblioteket som en social miljö med professionell expertis, 
kommer att vara avgörande för om biblioteken kommer att bli tomma lokaler 
eller ett centrum för kunskapsinhämtning.104 

Ju mer teknologisk själva informationssökningsprocessen blir desto mer 
måste biblioteken betona vikten av en kommunikativ referenstjänst. De som 
menar att referensintervjun är en död företeelse är själva offer för den snabba 
utvecklingen. Intervjun är tvärtom viktigare idag än den någonsin varit.105  

På senare tid har det väckts frågor huruvida webbaserade referenstjänst är 
att föredra. T ex kan det krävas åtskilliga e-postmeddelanden för att ringa in 
frågan som ska svaras på. Att inte ha ett kroppsspråksutbyte kan vara negativt 
då reaktionen från frågeställaren är nödvändig. Ca 90 procent av en 
kommunikation utrycks via kroppsspråk. Det är således mycket svårare att 
lyckas med en referensintervju i en digital värld än i en vanlig intervju. Vidare 
så är det troligare att det går fortare att genomföra en traditionell 
referensintervju än en e-postbaserad. Observationer av högkvalitativa 
referensintervjuer visar att det kan vara svårt att överföra samma typ av 
intervju till den digitala världen. Det är även viktigt att bibliotekarien är öppen 
för ömsesidig kunskapsinhämtning. Användaren besitter också kunskaper, 
eftersom han/hon formulerat frågorna.  

Effektiv kundkontakt handlar om god service. Bra service är att lyssna på 
frågeställaren, ha en grundläggande kommunikation och knyta kontakter. 
Denna högkvalitativa kommunikation är mycket svårare att lyckas med i en 

 
103 Fritch, John W, & Mandernack, Scott B., ”The Emerging Paradigm: A Vision of Reference Services 
in a Complex Information Environment”, Library trends 2001, Volume 50, No. 2, 165-307, s. 293ff. 
104 Fritch & Mandernack, 2001, s. 297f. 
105 Katz, William A, ”The reference interview”. Introduction to reference work: Vol. 2 : Reference 
services and reference processes, (New York, 1997), s. 162. 
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datorbaserad miljö. Det är svårare att lyssna och svara på ett utförligt sätt. I och 
med att datateknologin utvecklas, exempelvis med ljud och visuella funktioner, 
kommer den elektroniska referenstjänsten att utvecklas i framtiden.  

Det är viktigt att återigen understryka vikten av mänsklig kontakt framför 
teknologin. Kunderna är i mer behov än någonsin att snabbt hitta relevant och 
kvalitativ information. Den teknologiska biten är ännu inte fullt utvecklad för 
att kunna klara av det än.  

Allt detta understryker bara varför biblioteken är så viktiga i dagens 
informationsteknologiska miljö. För många blir personliga möten och 
relationer förlorade i den miljön.106  

Om det moderna samhället nu mer än någonsin känns opersonligt, måste 
personer värdesättas mer eftersom det är där mycket kunskap finns. På detta 
sätt skulle en kunskapsekonomi kunna skiljas från både industriekonomi och 
informationsekonomi. För även om man vill presentera de två senare som 
åtskilda, visar både informationsekonomin och den industriella ekonomin 
likgiltighet för människorna. Till exempel  behandlar industriekonomin dem i 
helhet som 2000-talets ”fabriksarbetare”. Informationsekonomin å andra sidan 
hotar att behandla människorna som utbytbara informationskonsumenter.107  

Denna fara existerar även för biblioteken. Biblioteken måste undvika att bli 
enkla informationsdistributörer. Bibliotekarien måste expandera sin roll som 
vägledare i utvecklingen av ett kunskapsbaserat samhälle. Det gäller för 
bibliotekarien att i den komplexa informationsmiljön och de nyutvecklade 
sociala nätverken, att stå stadigt med båda fötterna på jorden. Fortfarande är 
det liknande begrepp som fortfarande är viktiga: personlig service, effektivitet 
och prestationsförmåga.108  

 
106 Fritch & Mandernack, 2001, s. 299. 
107 Brown, John Seely & Duguid, Paul, The social life of information,  (Boston, 2000), s. 121. 
108 Fritch & Mandernack, 2001, s. 300. 
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Slutdiskussion 

Analys och slutsatser 
På samma sätt som Thomas Kuhn kritiserade den kumulativa vetenskapssynen 
har den här uppsatsen riktat in sig på att studera olika aspekter av biblioteks- 
och informationsvetenskap, som understrukit att yrket inte genomgår en tydlig 
och lineär förändring. Förändringen i verksamheten på biblioteken kan vara 
svårdefinierbar beroende på vilken aspekt av yrket som ska belysas. Abbot såg 
att förändringarna inom bibliotekarieyrket både hade skett på ett 
organisatoriskt och ett tekniskt plan. Det som kännetecknar båda dessa 
förändringsprocesser är att de dels kan skapa nya arbetsområden, vilket enligt 
Kuhn kan benämnas som paradigmskiften, och dels äldre områden som enbart 
genomgått förändringar. Inom biblioteksvärlden är det ofta svårt att avgöra 
huruvida vissa områden genomgått ett paradigmskifte eller om det enbart är 
nya förutsättningar för tidigare arbetsområden. Som exempel kan lyftas fram 
datortekniken som medfört att underlätta för bibliotekarien i sökprocessen. Det 
råder knappast något tvivel om att denna aspekt har hjälpt bibliotekarieyrket 
och gett yrket nya förutsättningar och möjligheter i den framtida 
yrkesutövningen.  

För att åter knyta an till Kuhns vetenskapssyn och den vetenskapliga 
utvecklingsprocessen: Enligt honom fanns det två grundläggande aspekter av 
vetenskapen, normalvetenskap och revolutionär vetenskap. Dessa två är 
nödvändiga för den vetenskapliga processen.  

Sökprocessen är som sagt en av flera praktiska avdelningar som 
underlättats på biblioteken. Ser vi detta ur Kuhns synvinkel skulle alltså själva 
tillvägagångssättet i sökprocessen ha inneburit att det äldre sättet att söka 
information helt är förkastat till förmån för ett enbart datoriserat söksätt. Så är 
nu inte fallet. Det har förvisso skett en förändring men knappast en 
vetenskaplig revolution ur vetenskapsfilosofisk synvinkel. Kuhn menade att 
om förändringen ska kategoriseras som ett paradigmskifte, krävs en maktkamp 
mellan det nya och det gamla paradigmet. Till detta hör också anomalierna 
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som hela tiden ifrågasätter det vetenskapliga samhället och försätter detta i ett 
allmänt kristillstånd.  

Det är för mycket sagt att detta skett inom biblioteksvärlden. Det har 
snarare skett en förskjutning inom ramarna för bibliotekssfären, där det äldre 
systemet knappast är förkastat utan ligger till grund för det nya arbetssättet. 
Kuhn skulle alltså inte kalla de enskilda förändringarna på bibliotek ett 
paradigmskifte utan snarare små gradvisa förskjutningar i arbetet.  

En annan viktig aspekt som glömts i bibliotekens förändringsarbete är vad 
som egentligen enar yrkesidentiteten. För trettio år sedan fanns det en 
grundläggande bas som hjälpte yrket att utvecklas b l a läsrörelsen. Idag, i takt 
med informationsteknologin, har denna bas försvunnit. Det har visat sig vara 
svårt för yrket att visa upp en teoretisk kunskapsbas, vilket är en förutsättning 
för att underlätta t ex marknadsföringen av bibliotekariens kompetens. Tankar 
har förts fram att bibliotekarieyrket, till följd av denna avsaknad av en teoretisk 
kunskapsbas, är en semiprofession. Biblioteken saknar även legitimation och 
yrkesföreningar i verksamheten, vilket inneburit att det varit svårt för 
yrkesidentiteten att växa sig stark.  

Det gäller att inte stirra sig blind på professionaliseringstanken utan istället 
blicka framåt och utnyttja de nya möjligheterna som bibliotekarierna möter 
idag. Professionaliseringssträvanden kan uppfattas som en strävan för 
strävandets skull istället för att lyfta fram de förutsättningar som faktiskt finns 
inom yrket.  

Abbot menade att förändringar inom ett yrke antingen sker organisatoriskt 
eller genom tekniska framsteg. Visst är det viktigt att ta vara på de tekniska 
förutsättningarna, men yrkesidentiteten har aldrig varit beroende av dessa utan  
av den organisatoriska utvecklingen. Det är i grund och botten användarna som 
styr utvecklingen på biblioteken och det är därför grundläggande att 
verksamheten fungerar i en kundorganisatorisk kontext. Vidare är det av vikt 
att kombinera den organisatoriska aspekten med den informationsteknologiska. 
Tillsammans med en nyväckt idédebatt kommer detta att underlätta för 
professionaliseringstanken i framtiden. Det kommer att vara av mindre vikt om 
yrket är en profession eller en semiprofession.  

Det går alltså knappast att påstå att yrkesidentiteten genomgått ett 
paradigmskifte på ett praktiskt plan. Om blickarna istället vänds mot vad 
informationsteknologin har lett till på ett övergripande plan, får Kunhs 
vetenskapsfilosofi en helt annan belysning: Om biblioteken på ett teoretiskt 
och filosofiskt plan appliceras på Kuhns schema skulle det kunna se ut på 
följande sätt:  
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• Till en början sker det på biblioteken vissa förändringar som förbättrar 
verksamheten och skapar nya förutsättningar inom ramarna för 
verksamheten (normalvetenskaplig period). 

• De nya förutsättningarna skapar inte bara möjligheter utan väcker också 
många frågor som problematiserar verksamheten (det uppkommer 
anomalier).  

• Frågorna som väcks till följd av den informationsteknologiska intåget 
hindrar verksamhetens möjligheter. Det uppkommer således kriser inom 
verksamheten eller en revolutionär fas. I denna fas skapas nya utmaningar 
och möjligheter för biblioteken. 

• Ett paradigmskifte genomförs 

Det är viktigt att komma ihåg att ett paradigmskifte kan genomföras utan att de 
faktiska förutsättningarna finns. Något som Kuhn understryker är att det finns 
grundläggande faktorer som kan fördröja paradigmskiftet, exempelvis en 
rädsla för hur verksamheten kommer att påverkas av de nya rönen. Ur 
bibliotekssynpunkt stämmer detta ganska väl på Kuhns teorier, då 
informationsteknologin inneburit nya möjligheter. Det finns dock en tvekan 
hur dessa ska angripas. Framväxten av en teoretisk kunskapsbas och en 
idéplattform har i sin tur hindrats. Det är även åtskilliga som känt sig trygga i 
sin yrkesroll att det av den anledningen växt fram en pessimistisk syn på yrkets 
identitet och professionalisering.  

Det går alltså inte att se något paradigmskifte inom ramarna för arbetet på 
bibliotek, sökprocesser mm utan paradigmskiftet har istället skett 
övergripande, d v s genom möjligheterna och förutsättningarna som 
biblioteken har skaffat sig.  

Det går även att påstå att det har inneburit en förändring vad gäller 
bibliotekariens sätt att tänka. Tidigare har bibliotekarien till största del angripit 
problem ur ett organisatoriskt perspektiv, nu krävs det dessutom ett associativt 
sätt att tänka. Jobbet kommer att kräva att bibliotekarien arbetar ännu mer 
systematiskt och effektivt i informationssökningen.   

Att det har skett ett paradigmskifte syns tydligt i bibliotekarieutbildningen. 
De fyra olika utbildningarna illustrerar hur mycket yrket har förändrats genom 
att ha blivit en mer generalistutbildning för att kunna arbeta inom olika typer 
av jobb inom informationssektorn. Förskjutningen av inriktningen på 
utbildningen har inneburit att det har varit svårare att behålla och betona ett 
rent biblioteksperspektiv. Det är naturligtvis ett problem för dem som enbart 
vill se sin framtid inom bibliotek.  
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Trots att yrket genomgår en välbehövlig breddning av kompetensen kan 
detta verka negativt på den teoretiska kunskapsbasen som i grunden är 
beroende av en enad yrkeskår. Dessutom råder det okunskap ute på biblioteken 
vilka förväntningar som kan ställas på de nyutexaminerade. Utbildningarna 
följer naturligtvis utbildningsmålen, men är exempelvis cheferna på 
biblioteken medvetna om vilka stora förändringar som utbildningarna 
genomgått?  

Oavsett vilka småproblem som verksamheterna ställs inför kan det ändå 
påstås att biblioteken står mitt i ett paradigmskifte, där möjligheter och 
framtidsvisioner är nyckelbegrepp. Biblioteken har idag en jättechans att 
utveckla sin verksamhet och hävda sin kompetens. Kuhn sade att den 
vetenskapliga utvecklingen fördröjdes av triviala faktorer och  rädsla för hur 
vetenskapliga resultat påverkade den egna verksamheten. Det gäller för 
biblioteken att agera nu. Yrken inom informationsområdet blir ofta ifrågasatta 
på grund av områdets bredd. Detta kan vara både bra och dåligt. Ur ett 
professionellt perspektiv är detta inte fördelaktigt men utvecklande. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna uppsats har  varit att genom av kvalitativa studier 
åskådligöra om det skett ett paradigmskifte för yrkesrollen och professionen.  

Flera forskare har framhållit att kontroll över den egna kunskapsbasen är 
viktig för en profession. Utifrån det synsättet måste akademiseringen av 
bibliotekarieyrket ses som oerhört viktig för yrkets utveckling. Fler som 
skaffar sig specialistkunskaper och forskningsanknytning påverkar 
kunskapsproduktionen. Den tydligare yrkesidentiteten innebär att 
bibliotekarierna lättare kan uttrycka och hävda den unika kompetensen.  

Det handlar också om att visa vad biblioteken är bra på. Det är a och o att 
lyfta fram biblioteket som en viktig resurs i kunskapssamhället och i 
förlängningen också bredda arbetsfältet.  

Fritt efter Kuhn skulle kunna påstås att utbildningarna i biblioteks- och 
informationsveteskap har förutsättningar att generera om inte revolutioner så i 
varje fall förändringar som kan ses som paradigm genom att de nyutbildade 
tillför biblioteksvärlden ny kunskap. En biblioteksvärld som för övrigt snart 
kommer att gå i pension. Datortekniken har underlättat för bibliotekarien i 
sökprocessen med en delvis breddad arbetsmarknad som ger bättre möjligheter 
för framtiden. 

Yrkesutövare som är trygga i sin yrkesidentitet (professionalism) kan 
lättare  finna nya vägar för sin kompetens. Livslångt lärande är exempel på 
hur bibliotekarier kan visa biblioteken som startegisk resurs i samhället. Det 
är således också viktigt att driva frågor inom biblioteksområdet på ett 
professionellt sätt.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att påpeka att en fungerande idédebatt är 
en förutsättning för att biblioteken ska kunna utnyttja möjligheterna i IT-
samhället. En följd av att medborgarperspektivet har förskjutits till förmån för 
ekonomiska faktorer är att just den ideologiska debatten har urholkat yrket. 
Biblioteken har förskjutits till att bli serviceinrättningar snarare än en resurs i 
kompetenssamhället. Om idédebatten återigen blir en faktor kommer det 
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dessutom bli enklare för biblioteken att kunna hävda sin kompetens jämte 
andra konkurerande yrkesgrupper.  
I förlängningen av att det skapas en bredare plattform för att diskutera 
bibliotekens förutsättningar och roll, kan det samtidigt växa fram flera 
förespråkare för yrkets roll i det framtida samhället. Tidigare har 
förespråkarna, som Ristarp & Andersson belyste, varit starka, men få. De har 
varit ”storheter” som fört yrkets talan i debatter och i olika idéforum. Det är 
naturligtvis av stor vikt att detta fortfarande är fallet, men det måste ske en 
breddning av plattformen. Beslutsfattare behöver få höra argument från en 
enad yrkeskår med hög professionalism, snarare än en yrkeskår som är nöjd 
och där ett fåtal personer för deras talan. Biblioteken kommer som följd av 
detta vara tvungna att härleda den kvalitativa effekten av verksamheten ur 
kvantiteten. 
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