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1. Inledning 

Under de senaste decennierna har bibliotekarieyrket mött stora förändringar i och 
med utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologiska redskap.1 
Kortkataloger har bytts ut mot avancerade databaser och med teknikens möjlighe-
ter ställs biblioteken ständigt inför nya utmaningar. På 2000-talet har övergången 
till vad många kallar Webb 2.0 bidragit till framväxten av virtuella gemenskaper 
och communities där delaktighet och interaktivitet är en förutsättning för att fånga 
potentiella användares intressen och där indexering av olika dokument såsom fil-
mer, bilder, texter och musik sker fortlöpande av medlemmarna själva.2 I kontrast 
till uppkomsten av användarstyrda webbsidor har bibliotekens OPAC:s ur inter-
aktivitetssynpunkt under en lång tid varit stängda för biblioteksanvändarna. När 
begreppet Bibliotek 2.0 introducerades av den amerikanske bibliotekarien 
Michael E. Casey i september 2005 tog diskussionen mot ett mer 
användarcentrerat tänkande fart inom biblioteksvärlden.3 I communities som mina 
bibliotek och biblioteket.se finns idag möjligheten att recensera, etikettera och 
indexera de till projekten anslutna institutionernas bestånd och istället för en 
fokusering på dokumenten har det i dessa projekt skett en förflyttning mot ett 
användarperspektiv och mot betonandet av interaktivitet och medskapande i de 
tidigare låsta systemen. Samtidigt beskrivs bibliotekariens unika yrkeskompetens 
ha sin kärna inom kunskapsorganisation, ett ämnesområde vilket innefattas av 
klassiskt biblioteksarbete såsom katalogisering, indexering och klassifikation. 
Mer konkret utgörs expertisen inom disciplinen av organisation, strukturering, 
förmedling och förvärv av information, områden som idag i stor utsträckning 
påverkats av den ökade informationstillgängligheten i samhället.4 

Med användarens möjlighet att själv indexera bibliotekens bestånd och att 
aktivt delta i uppbyggandet av institutionernas system för informationsåtervinning 
synliggörs en mängd frågor kring hur professionen definierar sig själv och sin 
expertkunskap. I förhållande till Bibliotek 2.0 är det därför intressant att under-
söka vilka av bibliotekariens många kompetensområden som framträder när 
                                                 
1 Sundin, Olof, 2006, ”Informationskompetence, ikt og bibliotekarernes professionelle ekspertise”, s. 77 f. 
2 För definition av termer och begrepp som Webb 2.0 och communities, se kapitel 1.4. 
3 Casey, Michael. E, 2005, ”Library 2.0-Like It Or Hate It, It’s Public Domain”. 
4 Olsson, Lena, 1991, ”Bibliotekarieyrkets framtida status: ett teoretiskt perspektiv på yrkets förutsättningar i 
informationssamhället”, s. 56. 
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användaren sätts i centrum. Uppsatsens övergripande mål är att synliggöra på 
vilket sätt modern IKT påverkar bibliotekariens yrkesroll genom att granska vilka 
yrkesidentiteter som framhålls i artiklar med anknytning till Bibliotek 2.0 och 
användardelaktighet. Mot bakgrunden att ett av yrkets centrala kunskapsområden 
ställs i relation till användarens delaktighet i indexeringen av bibliotekens 
bestånd, syftar denna uppsats att undersöka olika aspekter av och uppfattningar 
kring bibliotekariens framtida yrkesidentitet. 

1.1 Beskrivning av uppsatsen 
Uppsatsen avser att genom kvalitativ innehållsanalys granska texter och artiklar 
hämtade ifrån Biblioteksbladet, DIK, Tidningen Vi och Horisont. I tidningar och 
informationsblad förhandlar professionen kring sin expertroll med klienter och 
yrkesgrupper i samhället. Genom att göra kunskapsanspråk på och inom olika 
områden väljer professionen hur man vill framhålla sin expertkunskap.5 Texter 
vilka beskriver bibliotekarieyrket har därför enligt min uppfattning stor betydelse 
för hur man, både inom och utanför det egna disciplinen, framställer, reflekterar 
och förhandlar kring yrkets identitet, kompetens och expertis. 

Uppsatsen teoretiska utgångspunkter består huvudsakligen av det sociokultu-
rella perspektivet såsom detta uppfattas av Roger Säljö, Andrew Abbotts profes-
sionsteori, samt Anders Øroms bibliotekarieidentiteter. I Uppsatsens kapitel 3 
beskrivs dessa utgångspunkter mer utförligt. Analysen av det empiriska materialet 
kommer att genomföras utifrån två teman, vilka presenteras i kapitel 4. Dessa 
teman är bibliotekarien och användaren. Det första temat har sin utgångspunkt i 
den danske forskaren Anders Øroms artikel ”Bibliotekarieidentiteter, 
förmedlingsarbete och Arbetsorganisation” och de sex bibliotekarieidentiteter 
som där presenteras.6 Eftersom den danska utvecklingen inom bibliotekarieyrket 
har många likheter med den svenska anser jag att dessa identiteter även är 
applicerbara på mitt empiriska material. 

Utgångspunkten för uppsatsens andra tema, användaren, är uppfattningen att 
bibliotekariens expertis manifesteras genom relationen till användarna.7 Här 
analyseras hur användaren framställs och beskrivs i relation till Bibliotek 2.0 och 
modern informations- och kommunikationsteknologi. I uppsatsens kapitel 7 förs 
slutligen en sammanfattande diskussion kring uppsatsens syfte och frågeställning, 
vilken presenteras nedan. 
                                                 
5 Sundin, Olof, 2005, ”Webbaserad användarundervisning – Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers 
professionella expertis” s. 157. 
6 Ørom, Anders, 1993, ”Bibliotekarieidentiteter, förmedlingsarbete och Arbetsorganisation”, passim. 
7 Sundin, 2006, s. 77 ff. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Uppsatsen syfte är att undersöka vilka av bibliotekariens yrkesidentiteter som 
framträder i artiklar som behandlar ny teknik och användardelaktighet. Uppsatsen 
avser därigenom att synliggöra på vilket sätt Bibliotek 2.0 och modern IKT för-
väntas påverka bibliotekariens yrkesroll i framtiden. Utifrån att användaren 
genom Bibliotek 2.0 blir delaktig i den kunskapsorganisation som utgör en central 
del av bibliotekariens expertis, undersöks huruvida det i det empiriska materialet 
går att finna andra områden kring vilka bibliotekarien kan sägas göra ett 
professionellt anspråk. Uppsatsen avser även att analysera relationen mellan 
bibliotekarien och användaren ur ett maktperspektiv. Med utgångspunkt från 
uppsatsens syfte har följande frågor formulerats. 

1. Vilka av bibliotekarieyrkets olika identiteter kan urskiljas i det empiriska 
materialet? 

2. Hur framställs användaren och hur definieras begreppet Bibliotek 2.0? 

3. Vilken påverkan kan Bibliotek 2.0 förväntas ha på professionen? 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsens empiriska material utgörs av artiklar som publicerats i svenska tid-
skrifter vilka innehåller tydliga referenser till bibliotekarieyrket och till Bibliotek 
2.0. Artiklar i internationella bibliotekstidskrifter har utelämnats på grund av 
uppsatsens omfång och jag har även valt att helt bortse ifrån material publicerat på 
olika bloggar av samma anledning. Fokuseringen kommer istället att ligga på 
facktidskrifter och fackinformation, men även på tidskrifter inom närliggande 
domäner vilka beskriver bibliotekariens yrkesroll. Det ligger inte i uppsatsens 
syfte att klargöra huruvida bibliotekarieyrket kan uppfattas som en profession 
eller inte, även om ett sådant resonemang ibland förekommer i samband med valet 
av teoretiska utgångspunkter. 

1.4 Termer och begrepp 

Användare: ses i uppsatsen som ett samlingsnamn för alla klienter som utnyttjar 
biblioteket; såsom brukare, besökare, låntagare, studenter och forskare.  

Bibliotek 2.0: I uppsatsen förekommer två olika tolkningar av Bibliotek 2.0; den 
teknologiska och den ideologiska. Den teknologiska tolkningen representeras 
i uppsatsen av bibliotekarien Jack Maness definition. Bibliotek 2.0 beskrivs 
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av Maness som en “user-centered virtual community”.8 I denna tolkning knyts 
begreppet till den virtuella världen och innefattas främst av användarens möj-
ligheter att aktivt bidra med information till bibliotekssystemen. Den ideolo-
giska tolkningen av Bibliotek 2.0 representeras i uppsatsen av Michael E. 
Casey och Laura C. Savastinuk. Deras definition åsyftar inte enbart den digi-
tala aspekten av begreppet utan poängterar ett tänkande kring användaren i 
centrum vilket även sträcker sig ut till det fysiska biblioteket.9 Maness tolk-
ning, samt Caseys och Savastinuks resonemang beskrivs ytterligare i uppsat-
sens kapitel 2.  

Bibliotekarie: Ordet bibliotekarie används i uppsatsen som en övergripande term 
vilken avser personer med adekvat utbildning vilka arbetar som bibliotekarier. 
I vissa avsnitt kommer dock en skillnad mellan exempelvis folk- och forsk-
ningsbibliotekarier att lyftas fram för att tydliggöra resultat i analysen av det 
empiriska materialet. 

Bibliotekssystem: I uppsatsen definieras bibliotekssystem som bibliotekens kata-
loger, webbplatser och OPAC: s (Online Public Access Catalogs). 

Community: Community definieras i uppsatsen som webbplatser, webbgemen-
skaper eller sociala mötesplatser på Internet där användare möts och utbyter 
tankar och erfarenheter. De kan vara öppna för alla eller stängda och kräva 
medlemskap av sina användare. Exempel på communities vilka förekommer i 
uppsatsen är mina bibliotek och biblioteket.se. 

Folksonomi/Social taggning: Begreppet folksonomi har utvecklats ur engelskans 
taxonomy och syftar till skillnad från ursprungsbegreppet på en användarge-
nererad kategorisering med fritt valda nyckelord.10 I en folksonomi förekom-
mer ingen hierarkisk skillnad mellan olika ord och inte heller någon relation 
mellan, vilket skiljer sig mot till kontrollerade ämnesordssystem och taxono-
mier som exempelvis Svenska Ämnesord. Användaren kan helt fritt välja 
nyckelord utifrån sin egen referensram och knyta dessa till de dokument som 
han eller hon lättare vill återfinna och koppla samman med liknande material. 
Ord som används för att kategorisera socialt brukar kallas för ”tag” på eng-
elska eller ”taggar” på svenska. Taggar kan förklaras som nyckelord vilka 
syftar att beskriva dokumenten de knyts till. 

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT): I uppsatsen definieras IKT 
som utvecklingen och användandet av tekniska lösningar och system inom 

                                                 
8 Maness, Jack, 2006, ”Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries”. Sida? 
9 Casey, Michael E. och Savastinuk, Laura C, 2007, Library 2.0 – A Guide to Participatory Library Service, 
s. 5. 
10 Wikipedia, den engelska versionen, gå till: Folksonomy, [2008-03-30]. 
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datorbaserad kommunikation.11 Modern ITK kan innefattas av både hårdvara 
och mjukvara som exempelvis trådlösa nätverk och wikis. 

Kunskapsorganisation: är ett centralt fält inom biblioteks- och informationsveten-
skapen och innefattas av bibliografier, klassifikation, indexering och 
katalogisering. Inom disciplinen finns olika system för inordnandet av 
kunskap och exempel på sådana är Svenska Ämnesord, SAB-systemet och 
Dewey Decimal Classification (DDC). Dessa system är knutna till 
bibliotekarieprofessionen och utgör en del av yrkets centrala expertis. 
Kunskapsorganisation utgörs av skapandet och utvecklandet av sådana 
system, men även av ett resonemang som sträcker sig utanför systemen i sig 
kring termer som återvinning av information och struktureringen av kunskap.  

Profession: I uppsatsen görs huvudsakligen ingen distinktion mellan vad som 
karaktäriserar en profession och vad karaktäriserar ett yrke. Eftersom syftet 
med uppsatsen inte är att avgöra huruvida bibliotekarieyrket kan uppfattas 
som en profession eller ej, anser jag att en definitionsmässig uppdelning av 
dessa två begrepp är av mindre vikt. I de fall där professionsbegreppet 
används i relation till exempelvis Andrew Abbotts professionsteori, kan det 
dock vara en poäng med att betona skillnaden mellan ett yrke och en profes-
sion utifrån dennes teorier. Detta kommer också att göra i uppsatsens kapitel 3 
och där ett sådant resonemang förs. 

Webb 2.0: Webb 2.0 tolkas i uppsatsen som en föregångare till Bibliotek 2.0. 
Ytterligare förklaring av begreppet och dess bakgrund ges i uppsatsens kapitel 2. 

Wiki: En wiki är en webbplats som innehar funktioner vilka gör det möjligt för 
användarna själva att redigera och skapa webbplatsens innehåll.12 En wiki kan 
vara lösenordsskyddad av en eller flera personer och på så vis begränsa 
användardelaktigheten till en viss grupp. Ett exempel på en webbplats där 
användarna tillsammans skapar innehållet är Wikipedia. 

                                                 
11 Wikipedia, den engelska versionen, gå till: Communication Technology, [2008-03-30]. 
12 Wikipedia, den engelska versionen, gå till: Wiki, [2008-03-30]. 
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2. Tidigare Forskning 

Till utgångspunkt för detta kapitel ligger Bibliotekarien och professionen – en 
forskningsöversikt vilken är skriven av historikern och utredaren Anna Kåring 
Wagman på uppdrag av Svensk biblioteksförening.13 Översikten koncentreras på 
aktuell svensk forskning, men innehåller även nordiska och internationella 
beröringspunkter. Jag har valt att lyfta fram den forskning som berör min uppsats 
ur denna översikt, för att sedan komplettera med ytterligare professionsteoretisk 
forskning och forskning kring Bibliotek 2.0. I Kåring Wagmans översikt görs en 
uppdelning av forskningsfältet i fem olika teman. Enligt min uppfattning bidrar 
Kåring Wagmans tematiska uppdelning till en överskådlig bild av forskningsfältet 
och jag kommer därför att använda mig av dessa i följande kapitel. 

2.1 Bibliotekarien och professionen 
Det första av Kåring Wagmans teman behandlar bibliotekariens yrkesroll och 
yrkesidentitet. I detta fokuseras forskningen kring bibliotekariens kompetens, 
yrkets kärna och huruvida bibliotekarien är en ämnesspecialist eller generalist. Av 
översikten framgår att bibliotekarien har en bred men otydlig kompetens, samt att 
forskningsresultaten pekar på att de flesta anser att kunskapsorganisation och 
informationskompetens tillhör yrkets kärna.14 

En forskare som undersökt bibliotekariens framtida utveckling som generalist 
eller specialist är Lena Olsson. I avhandlingen Det datoriserade biblioteket - 
maskindrömmar på 70-talet och i texten ”Bibliotekarieyrkets framtida status: ett 
teoretiskt perspektiv på yrkets förutsättningar i informationssamhället” använder 
sig Lena Olsson av Andrew Abbotts professionsteori. I sin avhandling drar Olsson 
slutsatsen att bibliotekarien har störst möjlighet att uppnå rollen som expert 
genom att utveckla sin kompetens som generalist.15 Lena Olssons tolkning av 
Andrew Abbotts professionsteori kommer att användas som en av 
utgångspunkterna för analysen av uppsatsens empiriska material. Denna tolkning 
                                                 
13 Kåring Wagman, Anna, 2008, Bibliotekarien och professionen – En forskningsöversikt, passim. 
14 Kåring Wagman, 2008, s. 6 f. 
15 Olsson, Lena, 1995, Det datoriserade biblioteket - maskindrömmar på 70-talet, s. 234 ff. 
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hämtas främst från texten ”Bibliotekarieyrkets framtida status: ett teoretiskt 
perspektiv på yrkets förutsättningar i informationssamhället”, i vilken 
referenssamtalet och bibliotekariens förhållande till klienten undersöks.16 

Till Kåring Wagmans första tema knyts även forskning kring bibliotekariens 
olika yrkesidentiteter, vilket bland annat bedrivits av den danske forskaren Anders 
Ørom. I texten ”Bibliotekarieidentiteter, förmedlingsarbete och Arbetsorganisa-
tion” redogör Ørom för sex olika typer av identiteter.17 Dessa identiteter består av 
kulturförmedlaridentiteten, ämnesreferentidentiteten, dokumentalisten, socialarbe-
taridentiteten, informationsorganisatörsidentiteten, och informationsförmedlar-
identiteten. Med Øroms forskning som utgångspunkt uppmärksammar den danske 
forskaren Trine Schreiber ytterligare en identitet i texten ”Bibliotekarprofessionen 
siden 1960’erne”.18 Denna identitet ses av Schreiber som en sammanslagning av 
förmedlande och teknologiska intressen, vilken fokuserar på klientens upplevelser 
och användning av massmedia.19 I kapitel 3.3 kommer Øroms och Schreibers 
bibliotekarieidentiteter att beskrivas mer ingående eftersom dessa utgör en central 
del av uppsatsens teoretiska resonemang. 

I magisteruppsatsen Bibliotekarie på 2000 talet – En studie av bibliotekariens 
förändrade yrkesroll och professionalism, undersöker Anette Carlsson och Sofia 
Nordell hur yrkesrollen som bibliotekarie ser ut på 2000-talet.20 Uppsatsen kretsar 
kring Andrew Abbotts professionsteori och har som slutsats att bibliotekarieyrket 
inte ännu kan betraktas som en profession, främst i bristen på en väl definierad 
kunskapsbas. Undersökningen visar att det som fastställts som bibliotekariens unika 
yrkeskompetens på 2000-talet är det område som benämns som kunskaps-
orga

                                                

nisation.21 
Bibliotekariens identitet och expertroll har även belysts av forskaren Jenny 

Hedman i texten On librarian’s occupational identities: ICT and the shaping of 
informations seeking expertise. Hedman drar paralleller till Olof Sundins 
kommunikativa förhållningssätt i texten, och menar att forsknings- och 
specialbibliotekarier har en svår uppgift i rollen generalister i förhållande till 
ämnesexperter och forskare.22 En central utgångspunkt i Jenny Hedmans 
forskning är den amerikanske bibliotekarien och filosofen Patrick Wilsons 
begrepp kognitiv auktoritet. Wilson myntade begreppet i boken Second-hand 
knowledge: An inquiry into cognitive authority 1983. Innebörden av kognitiv 

 
16 Olsson, 1991, passim. 
17 Ørom, 1993, passim. 
18 Schreiber, Trine, 2006, ”Bibliotekarprofessionen siden 1960’erne”, s. 39. 
19 Schreiber, 2006, s. 39. 
20 Carlsson, Anette och Nordell, Sofia, 2004, Bibliotekarie på 2000 talet – En studie av bibliotekariens 
förändrade yrkesroll och professionalism, s. 4. 
21 Carlsson och Nordell, 2004, s. 71. 
22 Hedman, Jenny, 2005, On librarian’s occupational identities: ICT and the shaping of informations seeking 
expertise, s. 6. 
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auktoritet ligger i vilken kunskap och vilka kunskapskällor man förlitar sig på och 
tillskriver sin trovärdighet till. Dessa kognitiva auktoriteter varierar från person 
till person beroende på varje individs bakgrund.23 Wilson menar att således att 
information även värderas utifrån dess sammanhang, socialt historiskt och 
kulturellt. För att en profession skall uppfattas som kognitiv auktoritet enligt 
Wilson, måste människor i dess omgivning tillskriva professionen denna roll. 
Wil

ngterar även 
att d

lation 
till 

                                                

son konstaterar att ”What one needs to know also depends in part on what 
others expect one to know”.24 

Det andra temat i Bibliotekarien och professionen – en forskningsöversikt 
fokuserar kring förändringen över tid och hur yrkets arbetsuppgifter har påverkats 
exempelvis genom teknisk utveckling. I boken Bibliotekarerne: en profession i et 
felt af viden, kommunikation og teknologi resonerar danska och svenska forskare 
kring bibliotekarien och dess framtida yrkesutveckling. Boken är en antologi där 
olika forskare angriper ämnet utifrån en konferens som hölls under 2005 i regi av 
Danmarks biblioteksskola. En av författarna i boken är docenten och 
universitetslektorn Olof Sundin som i sin text ”Informationskompetence, ikt og 
bibliotekarernes professionelle ekspertise” resonerar kring bibliotekarieyrkets 
kommunikativa och pedagogiska aspekter. I texten framgår det att bibliotekariens 
expertis manifesteras genom relationen till användarna.25 Sundin poä

en tekniska utvecklingen i samhället har bidragit till att det idag talas om ett 
användarperspektiv inom biblioteks- och informationsvetenskapen.26 

Det tredje temat resonerar kring professionsbegreppet och huruvida 
bibliotekarieyrket kan sägas vara en profession eller inte. Här undersöks vilka 
likheter och olikheter yrket har med klassiska professioner som exempelvis 
läkarprofessionen. I boken The system of professions: an essay on the division of 
expert labor framhåller den amerikanske sociologen Andrew Abbott att 
professioners kunskap inte står för sig själv utan existerar i ett system. Ett centralt 
begrepp inom Abbotts professionsteori är jurisdiktion, vilket kan förklaras som 
det område eller revir inom vilket en profession bedriver sin verksamhet.27 Vilket 
tidigare nämnts så används Lena Olssons tolkning av Abbotts professionsteori i 
uppsatsen. Denna tolkning kommer även att kompletteras av Olof Sundins syn på 
Abbotts resonemang, vilken finns representerad i avhandlingen 
Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av sjuksköterskors re

fackinformation vid arbetsplatsen.28 Abbotts professionsteori utgör en av 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter och förklaras ytterligare i kapitel 3.2. 

 
23 Wilson, 1983, Second-hand knowledge: An inquiry into cognitive authority, passim. 
24 Wilson, 1983, s. 150. 
25 Sundin, 2006, passim. 
26 Sundin, 2006, s. 77 ff. 
27 Abbott, Andrew, 1988, The system of professions: an essay on the division of expert labour, passim. 
28 Sundin, Olof, 2003, Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av sjuksköterskors relation till 
fackinformation vid arbetsplatsen, passim. 
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Det fjärde temat behandlar yrkeskårens gemensamma framställning av den 
egna professionen. Till detta tema knyts forskning kring hur bibliotekarien fram-
ställer sig och hävdar sin kompetens i förhållande till andra yrkesgrupper. Den 
nuvarande kultur- och fritidschefen i Håbo kommun, Camilla Thorn Wollnert, har 
undersökt bibliotekariens framtida roll i studien Att arbeta med kultur och fritid – 
En studie av professioner i förändring. Thorn Wollnert menar att bibliotekariens 
yrkesidentitet går mot en mer pedagogisk framtoning, samtidigt som man arbetar 
tillsammans med andra yrkesgrupper som har specialkompetens inom IT.29 Även 
Olof Sundin resonerar kring bibliotekariens utveckling i riktning mot en 
ped

iva, vilket betonar de sociala aspekterna av 
informationssökning. I Sundins text definieras det kommunikativa 
förh

t exempel kan sägas vara diskussioner 
kring hur sökmotorer kan användas för att söka efter webbsidor som länkat till en specifik 

t kommuni-
kati

agogisk i roll texten ”Informationskompetence, ikt og bibliotekarernes 
professionelle ekspertise”.30 

Olof Sundin har i artikeln ”Webbaserad användarundervisning – Ett forum för 
förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis” beskrivit på vilket sätt 
högskole- och forskningsbibliotekarier gör professionella anspråk genom att 
publicera användarundervisningar på nätet. Sundin menar att ”professioner är i 
ständiga förhandlingar med omvärlden om gränserna för den egna expertisen i 
relation till klienten och i relation till andra professioner” och att ett sätt att 
genomgå denna förhandling är just att definiera bibliotekariens egen kunskap på 
Internet.31 I undersökningen kommer Sundin fram till fyra olika förhållningssätt 
inom vilka bibliotekarien gör ett professionellt kunskapsanspråk. Dessa fyra 
förhållningssätt är ett källorienterat förhållningssätt, ett beteendeorienterat 
förhållningssätt, ett processorienterat förhållningssätt och ett kommunikativt 
orienterat förhållningssätt.32 Värt att uppmärksamma här är det sista av Sundins 
förhållningssätt, det kommunikat

ållningssättet på följande vis. 

Här kommer individens deltagande i gemenskaper i fokus, inte själva informationen eller den 
enskilda individens konstruktion av mening. Ett anna

sida. I båda fallen är användares sociala navigering central och användaren kan ta andra män-
niskors sökbeteende som utgångspunkt för sitt eget.33 

I relation till ett av uppsatsens centrala begrepp, Bibliotek 2.0, blir de
va förhållningssättet ett intressant område för analys. Resonemanget kring 

detta område kommer att fördjupas ytterligare i uppsatsens kapitel 7. 
                                                 
29 Thorn Wollnert, Camilla, 2003, Att arbeta med kultur och fritid – en studie av professioner i förändring, s. 

 

17. 
30 Sundin, 2006, passim. 
31 Sundin, 2005, s. 157. 
32 Sundin, 2005, s. 158. 
33 Sundin, 2005, s. 152 f.
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Det sista av Kåring Wagmans teman fokuserar på att bibliotekarieyrket fortfa-
rande sysselsätter fler kvinnor än män, samt hur detta påverkar bilden av yrkeskå-
ren. Enligt Kåring Wagman är Roma M. Harris den forskare som främst har 
und

llen i stor och liten utsträckning. I Bernhems och Kusters uppsats 
syns även en skillnad i hur begreppet Bibliotek 2.0 tolkas av informanterna. 
Denna skillnad delas in i en teknologisk och i en ideologisk tolkning av 

med information och därigenom tillsammans skapar 
innehållet på webben.36 Genom en sådan ”deltagararkitektur” byggs webbsidor 
upp
defi

those that make the most of the intrinsic advantages of that platform: delivering software as a 

cluding individual users, while providing their own data and 

ersökt bibliotekariens yrkesidentitet ur ett genusperspektiv. Detta tema 
framträder inte i uppsatsen men det är ändå värt att framhålla som betydande i 
Kåring Wagmans forskningsöversikt. 

Innan forskning kring fenomenet Bibliotek 2.0 redovisas är det av vikt att 
poängtera att Bibliotek 2.0 och dess förhållande till bibliotekarieprofessionen i 
Sverige har undersökts av Anna Bernhem och Linnéa Kuster. I magisteruppsatsen 
Bibliotekariers uppfattningar om Bibliotek 2.0 – En fenomenografisk 
undersökning syftar författarna till att undersöka vilka uppfattningar som före-
kommer bland bibliotekarier kring Bibliotek 2.0 och hur fenomenet påverkar 
yrkesrollen. Det empiriska materialet består av intervjuer med sju bibliotekarier 
och resultatet visar att informanterna i studien uppfattar att Bibliotek 2.0 kommer 
att påverka biblioteket som institution, förhållandet till användaren och även den 
egna yrkesro

begreppet.34 

2.2 Bibliotek 2.0 

2.2.1 Bakgrund till Bibliotek 2.0 
Bibliotek 2.0 har sitt ursprung i begreppet Webb 2.0, vilket introducerades av de 
amerikanska entreprenörerna Tim O’Reilly och Dale Dougherty i samband med 
en konferens rörande webbutveckling år 2004.35 Enligt Wikipedia utnyttjar 
Bibliotek 2.0 och Webb 2.0 samma principer och syftar till samma sak, nämligen 
att användarna bidrar 

 på användarnas villkor. På Tim O’Reillys hemsida kan man läsa följande 
nition av Webb 2.0. 

Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices; Web 2.0 applications are 

continually-updated service that gets better the more people use it, consuming and remixing 
data from multiple sources, in

                                                 
34 Bernhem, Anna och Kuster, Linnéa, 2007, Bibliotekariers uppfattningar om Bibliotek 2.0 – En 
fenomenografisk undersökning, s. 49 f. 
35 O’Reilly, Tim, 2005a, ”Web 2.0: Compact Definition?”. 
36 Wikipedia, den engelska versionen, gå till: Library 2.0, [2008-03-22]. 
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services in a form that allows remixing by others, creating network effects through an ”archi-
tecture of participation”, and going beyond the page metaphor of Web 1.0 to deliver rich user 
experiences.37 

definitionen av Webb 2.0 är således begrepp som wiki och 
folk

ed och skapa innehållet och att begreppet 
Web

lligens och 
folksonomi.40 Kollektiv intelligens definieras på följande vis av Giger: 

derstanding, experience, and intelligence larger than the sum of the par-
ticipating users”.41  

b 2.0 innehåller en viktig 
dem

                                                

Exempel på webbsidor som uppfyller de krav som ställs på Webb 2.0 är enligt 
O’Reilly exempelvis Wikipedia och Flickr. Wikipedia innehar funktioner vilka 
gör det möjligt för användarna själva att redigera och skapa webbplatsens 
innehåll. I anslutning till Flickr kan användaren helt fritt välja nyckelord och 
knyta dessa till de dokument som han eller hon lättare vill återfinna. Värt att 
poängtera i 

sonomi. 
Definitionen av Webb 2.0 är enligt många diffus. En av kritikerna till begrep-

pet är Tim Berners-Lee, upphovsmannen till den teknik som ligger bakom dagens 
Internet.38 Berners-Lee anser exempelvis att webben alltid handlat om 
användarens möjligheter att vara m

b 2.0 därför inte är något nytt.39 
En annan forskare som diskuterar Webb 2.0 är bibliotekarien Peter Giger. 

Giger resonerar kring fyra strukturer som Webb 2.0 är uppbyggt kring i sin text 
Participating Literacy – Part 1: Constructing the Web 2.0 Concept. Dessa fyra 
strukturer kan delas upp i en teknisk och en social del. Till den tekniska delen 
knyts webben som plattform och den programmeringsteknik som möjliggör inter-
aktivitet, Ajax. Till den sociala delen knyts användarnas kollektiva inte

”Collective intelligence, in this context, is thus something created in evolving communities 
on the Internet, which through integration, collaboration and innovation creates higher order 
of complexity, an un

Enligt Peter Giger är det just denna kollektiva och sociala sida av Webb 2.0 som 
är den intressanta.42 Han poängterar också att Web

okratisk aspekt genom användarnas delaktighet.43 
Ett begrepp som ofta förekommer när Webb 2.0 ska definieras är Long Tail. 

Detta begrepp synliggör Internets påverkan på den ekonomiska sfären i samhället. 
Chris Anderson, chefredaktör för den amerikanska tidskriften Wired Magazine, 
poängterar i sin bok Long Tail - varför framtidens ekonomi handlar om att sälja 

 
37 O’Reilly, Tim, 2005b, ”What is Web 2.0? Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 
Software”. 
38 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Tim Berners-Lee, [2008-05-01]. 
39 Anderson, Nate, 2006, ”Tim Berners-Lee on Web 2.0: ‘nobody even knows what it means’”. 
40 Giger, Peter, 2006, Participating Literacy – Part 1: Constructing the Web 2.0 Concept, s. 29. 
41 Giger, 2006, s. 31. 
42 Giger, 2006, s. 29. 
43 Giger, 2006, s. 7. 
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mindre av mer, att amatörer och professionella idag slåss på lika villkor i och med 
den ökade informationstillgängligheten.44 I boken refererar Anderson bland annat 
till företaget Amazon och visar på hur företaget i och med Internet gör en 
ekonomisk vinst genom att tillhandahålla de smalare mer nischade titlarna och 
produkterna. Anderson beskriver teorin bakom ”den långa svansen” genom att 
förklara att samhället håller på att förändras från en fokusering på storsäljande 
produkter, till en fokusering på mer nischade. Eftersom den digitala tekniken 
erbjuder ett oändligt lagringsutrymme blir de smalare produkterna lika 
ekonomiskt gångbara som storsäljarna. Anderson menar att den nya tekniken 
skapat en helt ny marknad för smalare titlar, och att tiden för populära storsäljare 
är fö

 biblioteket. Caseys och 
Savastinuks resonemang beskrivs mer utförligt nedan. 

deras ideologiska definition av Bibliotek 2.0 inkluderar författarna följande punkter. 

o improve 
services to current library users while also out to potential library users.46 

utveckla rutiner och tillvägagångssätt där användarens synpunkter kontinuerligt 

rbi.45 
Den amerikanske bibliotekarien Michael E. Casey var den som först förde 

över 2.0 till en bibliotekskontext. I boken Library 2.0 – A Guide to Participatory 
Library Service resonerar Casey och kollegan Laura C. Savastinuk kring 
begreppet. Deras definition av Bibliotek 2.0 har samma utgångspunkt i 
användardeltagande och kollektiv intelligens som Webb 2.0. Dock innefattar 
Bibliotek 2.0 i deras resonemang även det fysiska

2.2.2 Forskning kring Bibliotek 2.0 
Eftersom Bibliotek 2.0 är ett relativt nytt begrepp är forskningen inom detta 
område begränsad. Michael E. Casey och Laura C. Savastinuk har skrivit boken 
Library 2.0 – A Guide to Participatory Library Service, vilken handlar om hur 
Bibliotek 2.0 kan användas både på webben och i det fysiska biblioteksrummet. I 

1. Library 2.0 is a model for constant and purposeful change. 
2. Library 2.0 empowers library users through participatory, userdriven services. 
3. Through the implementation of the first two elements, Libary 2.0 seeks t

Casey och Savastinuk menar att Bibliotek 2.0 är knutet både till det virtuella och 
till det fysiska biblioteket. På denna punkt skiljer sig Bibliotek 2.0 gentemot 
Webb 2.0 vilket enbart är knutet till webben. Bibliotek 2.0 behöver således inte i 
deras definition ha med teknik och Internet att göra, utan kan appliceras på ett mer 
traditionellt biblioteksarbete.47 Exempelvis kan Bibliotek 2.0 användas genom att 

                                                 
44 Anderson, Chris, 2007, Long Tail – Varför framtidens ekonomi handlar om att sälja mindre av mer, 

47 Casey och Savastinuk, 2007, s. 40 f. 

passim. 
45 Anderson, 2007, s. 70. 
46 Casey och Savastinuk, 2007, s. 5. 
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kan tas till vara på i verksamheten.48 Även traditionella bibliotek utan tekniska 
Webb 2.0-lösningar kan således arbeta utifrån den ideologiska definitionen av Bib-
liotek 2.0. Caseys och Savastinuks definition är därmed mycket bred, och karaktä-
riseras främst av ett tänkande där användaren och dennes synpunkter sätts i fokus. 

I motsats till ovanstående definition menar den amerikanske bibliotekarien 
Jack Maness att Bibliotek 2.0 istället bör knytas till webben och till teknologin. I 
sin text “Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries” menar 
Maness att begreppet Bibliotek 2.0 främst bör tolkas som “a user-centered virtual 
community”.49 Maness delar i sin teori in Bibliotek 2.0 i fyra element som alla är 
knutna till det virtuella rummet. Det första elementet består av att användarna 
skapar innehållet genom delaktighet i bibliotekens OPAC:s eller webbkataloger. 
Det andra består av användningen av multimedia i ljud och bild inom Bibliotek 
2.0. Det tredje elementet består av kommunikationen mellan användare och 
användare, samt mellan bibliotekarie och användare genom exempelvis chatt. 
Slutligen består det fjärde och viktigaste elementet enligt Maness av att användarna 
måste tillåtas att förändra biblioteket i takt med att samhället förändras.50 

Ytterligare en forskare som undersökt begreppet Bibliotek 2.0 är den 
amerikanske författaren Walt Crawford. Crawford menar att definitionen av 
begreppet skapar förvirring eftersom det inom professionen uppfattas på så olika 
sätt. I texten “Library 2.0 and ’Library 2.0’” resonerar Crawford kring fenomenet 
Bibliotek 2.0, vilket han betecknar som “Bibliotek 2.0”, och i artikeln går han 
igenom en mängd olika definitioner av begreppet. Crawford konstaterar att 
”Library 2.0 is a term that means whatever anyone chooses to claim it means”.51 
                                                 
48 Casey och Savastinuk, 2006, rubrik:”2.0, all the time”. 
49 Maness, 2006. 
50 Maness, 2006. 
51 Crawford, Walt, 2006, ”Library 2.0 and ’Library 2.0’”, s. 6. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

För att analysera hur Bibliotek 2.0 och modern IKT påverkar bibliotekariens 
yrkesroll krävs en tolkningsram utifrån vilken man kan närma sig uppsatsens cen-
trala begrepp. Genom att använda sig av ett sociokulturellt perspektiv kan man 
synliggöra olika aspekter av Bibliotek 2.0 i förhållande till uppsatsens två teman 
bibliotekarien och användaren, och på så vis finna vägar som leder till en fruktbar 
empirisk analys.52 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i den ryske forskaren Lev 
Vygotskijs teorier. Utgångspunkten till perspektivet kan förklaras genom att män-
niskans psykologiska utveckling och kunskapsinhämtande sker i gemenskap med 
andra människor. Ur denna gemenskap formar sedan individen sina egna psykolo-
giska mönster och därigenom sitt eget handlande.53 

Enligt den svenske forskaren Roger Säljös tolkning skiljer sig ett sociokulturellt 
perspektiv ifrån andra teoretiska förhållningssätt främst genom begreppet 
mediering.54 

Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och 
därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap. Detta strider mot 
en renodlat kognitivistisk föreställning, där intellektet uppfattas som rationellt och som något 
som ”ligger under”, som liknelsen lyder, våra aktiviteter i konkreta mänskliga praktiker i 
vardagen.55 

Ett centralt antagande inom det sociokulturella perspektivet är således att männi-
skan lär med hjälp av kulturella redskap i sin omgivning. Dessa redskap består 
enligt Säljö av artefakter vilka människan använder sig av för att hantera sin 
omvärld. På så vis står inte människan i direkt kontakt med världen utan denna 
kontakt utgörs av olika fysiska och intellektuella artefakter. 
                                                 
52 Dessa två perspektiv är återkommande i uppsatsen och förklaras ytterligare i kapitel 4. 
53 Strandberg, Leif, 2006, Vygotskij i praktiken, s. 10. 
54 Säljö, Roger, 2000, Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv, s. 81. 
55 Säljö, 2000, s. 81. 
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Vi är biologiska varelser men lever samtidigt i en sociokulturell verklighet med tillgång till 
olika slags hjälpmedel och verktyg som tar oss långt bortom de gränser som våra egna biolo-
giska förutsättningar sätter upp.56 

När de biologiska förutsättningarna inte längre räcker till tar människan hjälp av 
dessa redskap, vilka kan exemplifieras av allt ifrån språket till datorer och databa-
ser.

rna, vilket även 
innebär att bibliotekarien har ett makt- och informationsövertag. 

men som samtidigt 
effektiv skiljer mellan de som tillhör gruppen och de som inte räknas in.59 

p inte alltid 
är ty

llan använ-
dare och bibliotekarie yttrar sig i relation till begreppet Bibliotek 2.0. 

3.2 Andrew Abbotts professionsteori 

                                                

57 
Genom att använda sig av ett sociokulturellt perspektiv ges en möjlighet att 

analysera det empiriska materialet utifrån termer som makt, auktoritet och hie-
rarki. Olof Sundin menar i sin avhandling Informationsstrategier och yrkesidenti-
teter: en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen 
att ”Redskap är inte neutrala utan medierar perspektiv på den sociala verkligheten 
och kan därför betraktas utifrån ett maktperspektiv”.58 En analys av användarens 
position utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan därmed göras genom att upp-
märksamma de verktyg som skiljer användaren från den yrkesverksamma 
bibliotekarien. Genom exempelvis SAB-systemet och Svenska Ämnesord har 
bibliotekarien en professionell avgränsning gentemot använda

Många yrkesgrupper har utvecklat ett sätt att tala och tänka som dels innehåller kunskaper 
om en verksamhet och som därför fungerar bra i det vardagliga arbetet, 

Det är viktigt att påpeka att maktperspektivet som följer sådana redska
dligt, utan kan vara något som användaren inte är medveten om.60 
I relation till Bibliotek 2.0 blir den tydliga avskiljningen från användaren som 

professionen tidigare uppvisat genom dess låsta bibliotekssystem och verktyg ett 
intressant område för analys. Således blir användarens delaktighet intressant att 
granska utifrån hur bibliotekariens kunskapsområde och expertroll framställs. I 
ovanstående citat möjliggörs ett sätt att närma sig det empiriska materialet ur ett 
maktperspektiv och därmed ställa sig frågor kring hur åtskiljningen me

Den amerikanske sociologen Andrew Abbotts bok The system of professions: an 
essay on the division of expert labor har haft stort inflytande inom 

 
56 Säljö, 2000, s.17. 
57 Säljö, 2000, s. 80 ff. 
58 Sundin, 2003, s. 39. 
59 Säljö, 2000, s. 103 
60 Sundin, 2003, s. 40. 
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professionsteoretisk forskning och har använts i åtskilliga studier inom det 
biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet. Enligt Lena Olsson skiljer sig 
Abbotts professionsteori från tidigare forskning inom samma område genom att 
Abbott definierar ”professioner både utifrån deras kvalifikationer och deras 
auktoritet och från samspelet med andra yrkesgrupper”.61 I min uppsats utgör 
samspelet med användaren och förhandlingen kring den egna professionens 
exp

t som utvecklar, befäster och 
förh

 uppfattningen om biblioteket 
och verksamhetsmålen inom yrkeskåren splittrad.68  

ertkunskaper och kunskapsområden en central del. 
För att övergripande definiera vad en profession är menar Abbott att ”Profes-

sions are somewhat exclusive groups of individuals applying somewhat abstract 
knowledge to particular cases”.62 I Abbotts professionsteori står professioners 
kunskap inte för sig själv utan existerar i ett system. Om inte omvärlden; andra 
yrkesgrupper och personer i samhället uppfattar professionens expertkunskaper 
och kompetens, så har denna svårt att hävda sig och upprätthålla sin status.63 För 
att analysera hur professioner förhandlar, konkurrerar och samverkar med omvärl-
den använder sig Abbott av olika begrepp. Ett av professionsteorins centrala 
sådana är jurisdiktion. I Olof Sundins tolkning av Abbott bedrivs jurisdiktionens 
professionella anspråk på tre olika arenor: arbetsplatsarenan, den formella juri-
diska arenan och den offentliga arenan.64 Sundin menar även utifrån Abbotts 
teorier att ”professioner är i ständiga förhandlingar med omvärlden om gränserna 
för den egna expertisen i relation till klienten och i relation till andra 
professioner”.65 På den offentliga arenan har således fackförbund ett intresse av 
att definiera det egna yrket och är också de

andlar kring professionens kärna och kunskapsområde. 
Jurisdiktion kan enklast förklaras som det område eller revir inom vilket en 

profession har sina kunskaper och bedriver sin verksamhet. Abbott skiljer här 
mellan yrken som har en fullständig jurisdiktion, som exempelvis läkaren, och de 
som har en försvagad jurisdiktion.66 Lena Olsson beskriver detta resonemang 
genom att förklara att olika yrkesgrupper är ”mer eller mindre skickliga på att 
behärska vad de definierar som sitt verksamhetsområde eller jurisdiktion”.67 
Exempelvis innehar de yrkesgrupper som är starkt förknippade med sin institution 
en försvagad jurisdiktion, som bibliotekarien. En av anledningarna till detta är 
enligt Lena Olsson att bibliotekarien är knuten till många olika institutioner såsom 
forskningsbibliotek och folkbibliotek och därmed är

                                                 

. 

68 Olsson, 1995, s. 24. 

61 Olsson, 1995, s. 23. 
. 62 Abbott, 1988, s. 318

63 Abbott, 1988, s. 99 ff. 
64 Sundin, 2003, s. 50. 

. 65 Sundin, 2005, s. 157
66 Abbott, 1988, s. 59 ff
67 Olsson, 1995, s. 23. 
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I texten ”Bibliotekarieyrkets framtida status: ett teoretiskt perspektiv på 
yrkets förutsättningar i informationssamhället” använder sig Lena Olsson av 
Abbotts modell för hur professionell kunskap utövas, vilken består av tre delar.69 

Diagnostisering; innefattas av insamling och klassificering där klientens ”pro-
blem” analyseras och där förslag på olika angreppssätt ges av professionen. 

Behandling; resultatet, exempelvis ett dokument som utvärderas tillsammans 
med klienten. 

Inferens; resonemang och djuptänkande utifrån professionens kunskapsbas hur 
”problemet” skall lösas.70 

Denna modell appliceras av Lena Olsson på referenssamtalet. I den första delen, 
diagnostiseringen, är det klienten som definierar ”problemet” och det område 
inom vilket bibliotekarien ska utföra sitt arbete. Professionen måste därmed 
anpassa sig efter de intellektuella gränser som klienten sätter upp och skapa sig en 
bild av dennes ”problem”. Detta kräver en förmåga där Bibliotekarien genom 
språklig kommunikation närmar sig klientens kunskapsdomän.71 Bibliotekarien 
måste också klassificera de frågor som klienten ställer, och anpassa dessa efter 
professionens informationssystem.72 I behandlingen ”redovisas” resultatet som 
bibliotekarien fått fram. Klienten blir då också den som bedömer huruvida den 
information som bibliotekarien samlat in är relevant och av intresse. Eftersom 
klienten både formulerar problemet och bedömer huruvida den information som 
tillhandahålls av bibliotekarien är användbar, blir bibliotekariens professionella 
roll enlig Lena Olsson svag.73 Den tredje delen i Abbotts modell, inferens, 
används när de andra två delarna känns ogripbara för professionen. Olsson skriver 
att ”Inferens är en slutsats som man kommer fram till genom logisk och 
omdömesgill prövning och djuptänkande”.74 Inferens är således också en process 
som kan undanhållas klienterna. 

Vilket tidigare nämnts menar Abbott att professioners kunskap inte står för 
sig själv utan existerar i ett system, dvs. om inte omvärlden; andra professioner, 
personer och samhällen uppfattar bibliotekariens expertkunskaper och kompetens, 
så har professionen svårt att upprätthålla sin status.75 I detta resonemang kan man 
finna paralleller till Patrick Wilsons begrepp kognitiv auktoritet, vilket något för-
enklat handlar om den trovärdighet vi väljer att tillskriva olika källor, dokument 
                                                 
69 Olsson, 1991, s. 63 ff. 
70 Abbott, 1988, s.40 ff. 
71 Olsson, 1991, s. 63. 
72 Olsson, 1991, s. 64. 
73 Olsson, 1991, s. 63. 
74 Olsson, 1991, s. 63. 
75 Abbott 1988, s. 99 ff. 
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och människor. Precis som Olof Sundin påpekar i sin avhandling är begreppet 
kognitiv auktoritet något problematiskt eftersom det egentligen ”försöker tydlig-
göra betydelsen av andra aspekter än de rent kognitiva när kunskapens värde dis-
kuteras”.76 Värderingen av kunskap sker således inte enbart genom kunskapen i 
sig, utan denna får ett värde i ett socialt, kulturellt och historiskt sammanhang.77 
Wilson påpekar också att det krävs mer än bara expertkunskap för att en yrkes-
grupp skall uppfattas som en kognitiv auktoritet. Personer i omgivningen måste 
också tillskriva yrkesgruppen denna roll.78 

3.2.1 Bibliotekarieyrket som informationsprofession 
Enligt Andrew Abbott så finns det två typer av informationsprofessioner; de som 
arbetar med kvalitativ information och de som arbetar med kvantitativ 
information. I denna indelning tillhör bibliotekarien den förstnämnda gruppen. 
Bibliotekariens arbete handlar enligt Abbott om hantering av kvalitativ 
information genom kunskapsorganisation och informationshantering.79 För att 
förklara Abbotts resonemang kring bibliotekarieyrket som informationsprofession 
krävs tydliggörandet av följande begrepp: disturbance (störning), abstraction 
(avskiljande), amalgamation (sammanslagning) och division (delning).80 Eftersom 
vissa av begreppen, exempelvis abstraction, är något problematiska att översätta 
kommer jag både att använda mig av de engelska orden och de svenska 
översättningarna i min uppsats. 

Disturbance kan inom biblioteks- och informationsvetenskapen exemplifieras 
genom förflyttningen från bibliotekens monopol på informationshantering, till 
framväxten av ett dagens informationssamhälle. Denna utveckling kan ses som en 
störning vilken har lett till att bibliotekarieyrket har fått omdefiniera och omför-
handla sin jurisdiktion.81 Eftersom utvecklingen av informations- och 
kommunikationsteknologiska redskap har bidragit till att informationsförmedling 
idag sker på en mängd olika arenor i samhället, har bibliotekarien tvingats att 
omdefiniera sin expertroll. När en profession påverkas av disturbance finns det 
olika sätt för professionen att förhålla sig till detta. Exempelvis kan professionen 
försöka utöka sin jurisdiktion, vilket i sin tur medför andra problem. Ett sådant 
problem kan vara abstraction.  

                                                

Begreppet abstraction aktualiseras när en profession i för stor utsträckning 
försöker utvidga sitt verksamhetsområde, och istället bidrar till att yrkets kun-
skapsbas tunnas ut och att yrkesidentiteten blir otydlig.82 För att motverka bilden 

 
76 Sundin, 2003, s. 31. 
77 Sundin, 2003, s. 31. 
78 Wilson, 1983, s. 26 ff. 
79 Abbott, 1988, s. 215 ff. 
80 Abbott, 1988, passim. 
81 Abbott, 1988, 220 ff. 
82 Abbott, 1988, s. 102 ff. 
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av yrkesidentiteten som otydlig, kan professionen välja att slå sig samman med 
andra yrkesgrupper. I Abbotts teori kallas denna sammanslagning för amalgama-
tion. På grund av den försvagade kunskapsbasen knyter professionen sin expert-
kunskap till en annan yrkesgrupp eller jurisdiktion. Amalgamation kan då leda till 
en delning, division, av yrkesgruppens ursprungliga definition. I Abbotts studie 
exemplifieras begreppet division genom att disciplinens tidigare fokusering kring 
biblioteksvetenskapen på senare tid har förflyttats allt mer över till informations-
vetenskapen.83 

3.3 Bibliotekariens yrkesidentiteter 
För att undersöka vilka av bibliotekariens yrkesidentiteter som framhålls i uppsat-
sens empiriska material har jag valt att utgå ifrån Anders Øroms artikel ”Bibliote-
karieidentiteter, förmedlingsarbete och arbetsorganisation”.84 

Anders Ørom beskriver utvecklingen av bibliotekarieyrket och bibliotekariens 
olika yrkesidentiteter i Danmark i ett historiskt perspektiv. Den första identiteten, 
kulturförmedlaridentiteten, har sitt ursprung i 1960-talet och hänger ihop med 
värdering och förmedling av litteratur och kultur. I Øroms beskrivning fastslås att 
biblioteken under denna period hade tydliga bestämda funktioner och även ett 
monopol på områden inom litteratur- och informationsförmedling. Dessa funktio-
ner bidrog till att ”den identitet som många bibliotekarier präglades in i var 
kulturförmedlaridentiteten”.85 

Nära besläktad med nyss nämnda identitet är ämnesreferentidentiteten, vilken 
var tydlig i Danmark under samma period. Med en inriktning på bibliotekariens 
expertroll, refererar identiteten till specialkunskaper inom olika vetenskaper och 
fackområden.86 Liksom bibliotekariens kulturförmedlande roll poängterar ämnes-
referentidentiteten en kommunikativ sida av arbetet där den intellektuella 
bibliotekarierollen betonas. Centrala begrepp inom de båda identiteterna är enligt 
Ørom professionalism och kvalificerad kunskapsförmedling. I uppsatsen kommer 
ämnesreferentidentiteten att döpas om till ämnesspecialistidentiteten för att för-
tydliga identitetens funktion. 

Under 60-talet uppkom ytterligare en identitet, nämligen dokumentalisten. 
Identiteten präglas av klassiskt biblioteksarbete i form av katalogisering, 
indexering och klassifikation. Ørom beskriver denna identitet som yrkets kärna 
och består av den kunskapsorganisatoriska roll som enligt många, inklusive 
Andrew Abbott, måste definieras ytterligare för att stärka biblioteksprofessionens 
                                                 
83 Abbott, 1988, s. 105 ff. 
84 ”Bibliotekarieprofessionen”, 1993, s. 8 f. 
85 Ørom, 1993, s. 228. 
86 Ørom, 1993, s. 228. 
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kärna. Jag har valt att döpa om denna identitet till kunskapsorganisatören för att 
tydliggöra uppsatsens syfte. 

På 70-talet uppkom ännu en identitet, socialarbetaridentiteten. Denna identi-
tet karaktäriserades av ett uppsökande arbete som var förlagt utanför institutionen 
och riktad gentemot andra grupper i samhället. Den målinriktade förmedlingen, 
samt uppbyggandet av samlingar som kan uppfylla speciella gruppers behov är 
centrala delar av identiteten.87 Inom denna identitet har jag valt att tolka Bibliotek 
2.0 som en uppsökande verksamhet, vilken sträcker sig mot människor som kon-
sumerar informationstjänster på andra platser än på biblioteken. 

Ytterligare två identiteter synliggörs av Ørom i samband med 80- och 90-
talens tekniska utveckling. Dessa två identiteter är informationsorganisatörsiden-
titeten och informationsförmedlaridentiteten. Informationsorganisatörsidentiteten 
karaktäriseras främst av organisation av information. Eftersom Øroms identiteter 
skapades 1993 är det min uppfattning att senast nämnda identitet idag inryms i 
kunskapsorganisatören. Katalogisering och indexering är idag nära 
sammanflätade med de system som biblioteken bygger upp för 
informationsåtervinning och därför anser jag att det i analysen av mitt empiriska 
material inte finns någon vinst med att dela upp dessa identiteter. Detta innebär att 
kunskapsorganisatören även fokuserar på själva systemen och på uppbyggandet 
av dessa. Jag har dock valt att skilja mellan innehåll, kunskapsorganisatören, och 
förmedling genom teknik, informationsförmedlaridentiteten. I analysen av 
uppsatsens empiriska material kan en sådan avgränsning i vissa fall uppfattas som 
problematiskt. Därför kommer jag att föra en diskussion kring sådan problematik 
där denna aktualiseras. 

I beskrivningen av Informationsförmedlaridentiteten är det viktigt att snabbt 
kunna få fram och förmedla information genom tekniska redskap. Identiteten skil-
jer sig mot kunskapsorganisatören genom att tyngdpunkten förskjuts från en foku-
sering på organisation av innehåll till en fokusering på förmedling genom teknolo-
giska redskap. Ørom menar att denna identitet medför ”en tendens till att betrakta 
förmedlingsproblem som problem, som kan lösas med hjälp av teknologi”.88 

Ørom för även ett resonemang kring att biblioteken konkurrerar med andra 
aktörer i samhället, som exempelvis TV och andra kanaler för kultur såsom Inter-
net.89 Ørom menar att ”upplevelsen, den rörliga bilden, det synliga och händelsen 
är en slags nya auktoriteter, som biblioteken måste ta ställning till”.90 Med denna 
utgångspunkt har den danske forskaren Trine Schreiber utvecklat ytterligare en 
identitet i sin artikel ”Bibliotekarprofessionen siden 1960’erne”.91 Den upplevel-
                                                 
87 Ørom, 1993, s. 229. 
88 Ørom, 1993, s. 229. 
89 Ørom, 1993, s. 229. 
90 Ørom, 1993, s. 229. 
91 Schreiber, 2006, s. 39. 
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seförmedlande identiteten består av bibliotekariens och bibliotekens försök att 
konkurrera med kommersiella aktörer i samhället.92 Denna konkurrens kan exem-
pelvis ske inom upplevelseindustrin och med aktörer som handlar med film och 
musik på den kommersiella marknaden. 

För att inte missa viktiga aspekter av bibliotekariens yrkesroll har jag valt att 
komplettera Øroms bibliotekarieidentiteter med den pedagogiska rollen, vilken 
hämtas ifrån ”bibliotekarieprofessionen” publicerad i DIK-forum 1993.93 Denna 
roll betonar de viktiga pedagogiska aspekterna av bibliotekarieyrket som tidigare 
bara synts mellan raderna i Øroms identiteter. Den pedagogiska rollen 
sammanfattar ”bibliotekariens uppgift att lära ut informationssökning och 
levandegöra kunskap/Information”.94 Denna roll har omarbetats något från dess 
ursprungliga definition vilken även innefattades av ”kulturbärande funktioner”.95 
Istället karaktäriseras den pedagogiska rollen av begrepp som pedagogik, lärande 
och användarundervisning. 
                                                 
92 Schreiber, 2006, s. 39. 
93 ”Bibliotekarieprofessionen”, 1993, s. 8 f. 
94 ”Bibliotekarieprofessionen”, 1993, s. 9. 
95 ”Bibliotekarieprofessionen”, 1993, s. 9. 
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Innehållsanalys är en form av textanalys där texten och dokumentet är i fokus. Det 
finns två olika former av innehållsanalys; kvantitativ och kvalitativ. Valet av 
metod har styrts av en brist på artiklar vilka beskriver bibliotekariens yrkesroll i 
förhållande till Bibliotek 2.0 i svenska tidskrifter. Eftersom det inte finns 
tillräckligt med empiriskt material för att en kvantitativ analys skall kunna 
genomföras, har denna valts bort till förmån för den kvalitativa. För uppsatsens 
syfte är det också av vikt att undersöka underliggande mönster i det empiriska 
materialet, något som möjliggörs i en kvalitativ analys. 

En kvalitativ innehållsanalys syftar således till att undersöka och tolka kom-
plicerade mönster i texter och kräver en noggrann genomläsning av det empiriska 
materialet.96 Med utgångspunkt ifrån uppsatsens teoretiska ram och empiriska 
material har två olika teman skapats; bibliotekarien och användaren. Uppdel-
ningen i teman med tillhörande nyckelord syftar till att synliggöra de 
underliggande mönster som finns representerade i artiklarna. Med utgångspunkt i 
dessa teman och nyckelord så extraheras det väsentliga ur texterna och en analys 
av det empiriska materialet möjliggörs. 

Viktigt att betänka när man använder sig av fast uppsatta teman och 
nyckelord i en innehållsanalys är att detta kan medföra att ytterligare aspekter av 
den undersökta texten döljs. Samtidigt kan fasta teman bidra med resultat som inte 
hade varit möjliga utan dem. I analysen är det därför min ambition att ha ett öppet 
förhållningssätt till det empiriska materialet och närma mig detta på ett 
vetenskapligt vis.  

4.1.1 Bibliotekarien 
I uppsatsens första tema, bibliotekarien, undersöks hur bibliotekariens yrkesroll 
framträder i det empiriska materialet. Nyckelorden i detta tema utgår ifrån Anders 
                                                 
96 Boréus, Kristina och Bergström, Göran, 2005, Textens mening och makt – Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 44. 
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Øroms olika bibliotekarieidentiteter, Trine Schreibers upplevelseförmedlande 
identitet, samt den pedagogiska bibliotekarierollen hämtad från DIK-forum. 
Bibliotekarien som tema utgörs av följande nyckelord.  

Kulturförmedlaridentiteten; Identitetens centrala begrepp består av förmedling av 
litteratur och kultur genom exempelvis bokluncher och författarbesök. En 
vidare definition av Øroms ursprungliga identitet tillåter även att kulturytt-
ringar såsom Tv-spel och film innefattas i denna identitet. 

Ämnesspecialistidentiteten; Ämnesspecialistidentiteten består av bibliotekariens 
expert- och specialistkunskaper inom olika områden som exempelvis science 
fiktion, Kafka och grodor.  

Kunskapsorganisatören; Kunskapsorganisatörens roll innefattas av klassiskt bib-
lioteksarbete såsom katalogisering, indexering, och klassifikation. Till denna 
identitet knyts även meningar som innehåller anspelningar på detta arbete 
såsom exempelvis ”ordning och reda”.  

Socialarbetaridentiteten; Socialarbetaridentiteten karaktäriseras av bibliotekariens 
uppsökande verksamhet vilken riktas utanför den traditionella biblioteksmil-
jön. Den målinriktade förmedlingen, samt uppbyggandet av samlingar som 
kan uppfylla speciella gruppers behov är centrala för identiteten. 

Informationsförmedlaridentiteten; Till skillnad från kunskapsorganisatören och 
dess fokusering på organisation av innehåll och dokument, fokuserar informa-
tionsförmedlaridentiteten på förmedling av information genom teknologiska 
lösningar. 

Den upplevelseförmedlande identiteten; Identiteten bygger på användares upple-
velser och är en sammanslagning av bibliotekariens förmedlande och teknolo-
giska intressen. Centralt för identiteten är att biblioteken konkurrerar om kli-
enternas uppmärksamhet med andra medietjänster och grupper på den kom-
mersiella marknaden. 

Den pedagogiska rollen; Den pedagogiska bibliotekarierollen innehåller beskriv-
ningar av bibliotekarien som lärare och framhåller de pedagogiska aspekterna 
av yrket genom begrepp som handledning och undervisning. 

Fasta uppsatta identiteter likt Øroms kan medföra att ytterligare aspekter av bib-
liotekariens yrkesroll blir svåra att urskilja. Min intention är att föra denna diskus-
sion vidare under analysen av mitt empiriska material. Det är även viktigt att 
påpeka att de identiteter som jag valt att utgå ifrån inte är isolerade ifrån varandra. 
Om analysen skall bli fruktbar så måste således relationen mellan olika identiteter 
ibland diskuteras för att några slutsatser skall kunna dras. Detta möjliggörs genom 
att undersöka på vilket sätt de olika identiteterna framställs i respektive artikel. 
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4.1.2 Användaren 
I uppsatsens andra tema, användaren, undersöks på vilket sätt Bibliotek 2.0 
påverkar förhållandet mellan användare och bibliotekarie utifrån ett maktperspek-
tiv. Analysen möjliggörs genom att studera de begrepp genom vilka användaren 
beskrivs i det empiriska materialet. Nyckelord som knyts till detta tema är 
”medbestämmande” och ”delaktighet”. 
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5. Presentation av det empiriska materialet 

Uppsatsens analytiska del är uppbyggd kring de två teman som utgör grunden för 
min kvalitativa innehållsanalys; bibliotekarien och användaren. I mitt urval av 
artiklar har jag utgått ifrån att förhandlingen kring den egna professionens expert-
kunskaper äger rum i material publicerat av fackförbund och föreningar som 
syftar till att representera den yrkesverksamma bibliotekarien.97 Sökningar efter 
empiriskt material har därför haft sin utgångspunkt i DIK bibliotekarieförbundet 
och Svensk biblioteksförening. Utifrån dessa organisationer har sedan referenser 
och hänvisningar till artiklar och texter i andra tidskrifter och till andra 
organisationer uppmärksammats. Jag har även gjort litteratursökningar i databaser 
såsom Artikelsök och i arkiv till professionen knutna facktidskrifter. 

5.1 Artikelurval 
Det finns få artiklar och texter med anknytning till Bibliotek 2.0 och bibliotekari-
ens yrkesidentitet i svenska tidskrifter. Jag har därför valt att inte ange någon 
exakt tidsram avseende publiceringsår. Istället har urvalet gjorts utifrån att 
artiklarna skall innehålla tydliga referenser till bibliotekarieprofessionen och ha 
anknytning till modern IKT och Bibliotek 2.0 såsom dessa begrepp definieras i 
uppsatsens kapitel 1.4. I två av de sex artiklar vilka utgör uppsatsens empiriska 
material saknas begreppet Bibliotek 2.0 i den löpande texten. Dock innehåller 
dessa artiklar begreppets ideologiska definition och ett tydligt användarperspektiv 
som sammankopplas med IKT. 

I det empiriska materialet återfinns artiklar med titlar som på grund av sitt 
omfång påverkar läsningen negativt. Dessa titlar kommer i uppsatsens analytiska 
del att förkortas, vilket tydliggörs i presentationen av artiklarna nedan. 

5.1.1 DIK bibliotekarieförbundet 
Förkortningen DIK står för Dokumentation, Information och Kultur och är ett 
fackförbund som är anslutet till Sveriges akademikers centralorganisation 
                                                 
97 Professioners förhandlingar med omvärlden beskrivs mer ingående i kapitel 3.2. 
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(SACO).98 Organisationen bildades 1972 och består idag av åtta delföreningar 
varav en av dessa är DIK bibliotekarieförbundet. I DIK:s stadgar står skrivet att 
man skall ”utveckla och stärka professionen samt främja den enskilde individens 
utveckling i sin yrkesroll”.99 Fackförbundet beskriver att bibliotekariens kompe-
tens finns i hanteringen och struktureringen av information ur ett användarper-
spektiv, och att ”Bibliotekarier granskar och värderar källor samt förvärvar, 
organiserar och förmedlar information”.100 DIK ger även ut tidskriften DIK-forum 
vilken utkommer med 10 nummer per år.101 

Enligt uppsatsens teoretiska utgångspunkter har fackförbund ett intresse av att 
definiera det egna yrket och dess kunskapsområde. DIK bibliotekarieförbundet 
gör detta genom att exempelvis ge ut informationsblad som syftar till att stärka 
den egna professionens relationer med sin omvärld. Uppsatsens empiriska 
material utgörs därför bland annat av artikeln ”Brukaren i centrum” hämtad ur 
informationsbladet bibliotekarien idag 2006. Artikeln beskriver arbetet på Malmö 
högskolas bibliotek och IT där bibliotekarie Lotta Wogensen undervisar studenter 
i informationssökning. I texten betonas hur IT-tekniker och bibliotekarier arbetar 
som en enhet och ord som framhålls ofta är pedagogik, IT och undervisning. 

Lotta Wogensen är en av dem som ska se till att brukarna kan utnyttja det ökande 
nätmaterialet, antingen genom särskilda introduktioner i grupp eller med individuell sök-
hjälp.102 

Den pedagogiska biten av bibliotekariens arbete är genomgående i hela artikeln 
tillsammans med betonandet av tekniska lösningar och IT-integrering. Begreppet 
Bibliotek 2.0 förekommer inte ordagrant i texten, men fokuseringen kring använ-
dardelaktighet och modern IKT gör att tidigare nämnda urvalskriterier uppfylls. 
Som titeln avslöjar beskrivs användaren som en centralfigur och man poängterar 
även bibliotekariens tidigare informationsövertag.103 Artikeln har ingen utskriven 
författare. 

5.1.2 Svensk biblioteksförening och Biblioteksbladet 
Svensk biblioteksförening bildades genom en sammanslagning av Sveriges 
allmänna biblioteksförening och Svenska bibliotekariesamfundet år 2000.104 
Föreningen ger ut tidskriften Biblioteksbladet (BBL), vilken har som uppgift att 
”spegla föreningens verksamhet, åsikter och ställningstaganden men också väcka 
                                                 
98 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: DIK [2008-02-17]. 
99 DIK: s webbsida > Om DIK > Stadgar. 
100 DIK: s webbsida > Yrken > Bibliotekarie. 
101 DIK: s webbsida > Medlemstidningar > DIK-forum. 
102 ”Brukaren i centrum”, 2006, s. 7. 
103 ”Brukaren i centrum”, 2006, s. 7. 
104 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Svensk biblioteksförening [2008-02-18]. 
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egen debatt genom att ge utrymme åt andra åsiktsyttringar”.105 BBL utkommer 
med tio nummer per år och två artiklar från år 2007 finns representerade i det 
empiriska materialet.  

I Artikeln ”Våga synas och utmana traditionerna – i Biblioteket.se förenas 
teknik och kultur” intervjuar Åsa Ekström trion Daniel Andersson, Marie 
Palmqvist och Mats Hernvall, vilka beskriver arbetet med Stockholm stadsbiblio-
teks webbkatalog biblioteket.se. Författaren ger som titeln visar en bild av ett bib-
liotek där teknik och kultur förenas och där de två begreppen inte nödvändigtvis 
behöver stå i motsats till varandra. 

– I början fick jag höra att det var viktigt att det måste finnas bibliotekariekompetens i pro-
jektet. När jag påpekade att jag är bibliotekarie kom svaret att jag som håller på med teknik 
inte är någon ”riktig” bibliotekarie. Det går uppenbarligen en skiljelinje som måste överbryg-
gas. Det handlar inte om en generationsskillnad utan snarare om en tradition som sitter i 
väggarna och formar människorna.106 

Istället för Bibliotek 2.0 nämns Webb 2.0 i den löpande texten och ett centralt 
tema i artikeln är att det fysiska biblioteket och det virtuella inte är isolerade ifrån 
varandra. Detta beskrivs genom att arbetet med projektet även syftar till öka utlå-
nen och besöken till det fysiska biblioteket. Det är också tydligt att de intervjuade 
inte bara vill bygga en webbsida, utan att man genom arbetet vill förändra 
bibliotekens position i samhället.107 I analysen av uppsatsens empiriska material 
kommer artikelns titel att förkortas till ”Utmana traditionerna”. 

I den andra artikeln hämtad från BBL, ”Umeåregionens projekt bibliotek 
2007, Ett bibliotek – tusen möjligheter”, beskrivs webbplatsen mina bibliotek 
genom vilken bibliotek i sex grannkommuner samarbetar för att skapa en OPAC 
utifrån ett Bibliotek 2.0-perspektiv.108 Journalisten Claes Björnberg intervjuar två 
av initiativtagarna till projektet, Jenny Eklund och Lars Eriksson, och redan i 
textens inledning konstaterar Björnberg; ”Biblioteket - när och var du vill”. 
Bibliotekets tillgänglighet och roll i samhället är ett återkommande tema i texten. 
Liksom i föregående artikel påpekas det att man genom mina bibliotek både vill 
stärka relationen till de nuvarande låntagarna, samt få fler människor att hitta till 
det fysiska biblioteket. Artikelförfattaren nämner även bibliotekarien Michael E. 
Casey som upphovsman till begreppet Bibliotek 2.0. I uppsatsens analysdel 
kommer artikelns titel att förkortas till ”Umeåregionens projekt”. 
                                                 
105 Svensk biblioteksförenings webbsida > Biblioteksbladet > BBL som PDF. 
106 Ekström, Åsa, 2007a,”Våga synas och utmana traditionerna – i Biblioteket.se förenas teknik och kultur”, 
s. 4. 
107 Ekström, 2007a, s. 4. 
108 Björnberg, Claes, 2007, ”Umeåregionens projekt bibliotek 2007, Ett bibliotek – tusen möjligheter”, s. 20. 
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5.1.3 Horisont 
Horisont är en nordisk kulturtidskrift som ges ut av Svenska österbottens littera-
turförening, en förening som arbetar för att främja den österbottniska och 
finlandssvenska litteraturen.109 Tidskriften representeras i det empiriska materialet 
av två artiklar ur nummer 3 år 2007, vilket har namnet ”Framtidens Bibliotek?”. 

I den första artikeln, ”Intervju med Christer Hermansson, Strängnäs bibliotek 
– fokus på skönlitteratur och personliga möten”, intervjuar Peter Björkman biblio-
tekarien och författaren Christer Hermansson. Som titeln antyder fokuseras texten 
kring skönlitteratur, samt på begreppet kvalitet och på vad som är bibliotekens 
egentliga uppgift. I artikeln ställer sig den intervjuade frågande till begreppet 
Bibliotek 2.0 och om denna satsning verkligen ska ingå i bibliotekens verksamhet. 

Det verkar finnas en hel del unga bibliotekarier som vill satsa en enorm kraft på det virtuella. 
Det är klart att biblioteken skall tillgängliggöra och göra saker enklare och lättare. Att folk-
biblioteken skall kunna konkurrera med interaktiva nätplatser som ”My space” och en virtuell 
ambassad som Second life (en tredimensionell värld som skapas av deltagarna online) tror jag 
däremot inte på. Det är inte bibliotekens uppgift.110 

Förutom artikelns centrala begrepp såsom bildning, folkbildning och demokrati, 
finns även en fokusering på bibliotekens uppgift att förvalta och administrera för-
fattare och konstnärers verk.111 Artikelns titel kommer i uppsatsens analytiska del 
att förkortas till ”Fokus på skönlitteratur”. 

I den andra artikeln, ”Dieselverkstadens bibliotek – Ett privatiserat bibliotek 
som ger unga vad de vill ha” intervjuas bibliotekarie Kalle Molin. Även denna 
text är författad av Peter Björkman och i titeln märks framhållandet av biblioteket 
som en modern mötesplats för unga.112 Texten beskriver dieselverkstaden, ett 
privatiserat bibliotek vilket bedrivs som en ekonomisk förening på uppdrag av 
Nacka kommun.113 Förmedlingen av litteratur får i artikeln stå till sidan för en 
fokusering på TV-spel och modern teknik. Flertalet gånger i texten påpekar den 
intervjuade att man vill ”erbjuda det folk vill ha”. Det framgår också att TV-spel 
ses som en egen gren av kulturutbudet och inte enbart finns i beståndet för att 
locka besökare. Artikeln kommer i den empiriska analysen att förkortas till ”Ett 
privatiserat bibliotek”. 
                                                 
109 Svenska österbottens litteraturförenings hemsida. 
110 Björkman, Peter, 2007a, ”Intervju med Christer Hermansson, Strängnäs bibliotek – fokus på skönlitteratur 
och personliga möten”, s. 16. 
111 Björkman, 2007a, s. 18. 
112 Björkman, Peter, 2007b, ”Dieselverkstadens bibliotek – Ett privatiserat bibliotek som ger unga vad de vill 
ha”, s. 19 ff. 
113 Dieselverkstadens hemsida > Vi i Dieselverkstaden > Bibliotek [2008-01-12]. 
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5.1.4 Tidningen Vi 
Tidningen Vi ges ut av kooperativa förbundet (KF) och grundades år 1913.114 Vi 
beskrivs som en tidning ”för dig som tror på eftertanke och insikt, som förstår att 
världen är komplex och tycker att just det är vad som gör världen så intressant”.115 
Tidskriften utkommer med 12 nummer per år och har en upplaga på 39 300 exem-
plar.116 

I det undersökta materialet representeras Tidningen Vi av Christian Dauns 
artikel ”Revolution på bibblan!” vilken bland annat beskriver verksamheterna på 
dieselverkstaden, ungdomsbiblioteket punkt medis, Stockholms stadsbibliotek och 
garaget i Malmö. Som titeln avslöjar ses Bibliotek 2.0 som en revolution i 
biblioteksvärlden och texten utgår ifrån hur denna kommer att förändra biblioteket 
som institution. Genom borttagandet av förbud och genom medskapande aktiva 
användare står biblioteken i texten inför stora förändringar. I artikeln beskrivs 
biblioteket i samband med ord som förknippas med ny teknik som exempelvis 
USB-minne och mediejukebox, och paralleller dras till andra verksamheter såsom 
gallerior och caféer. Användaren ses som en aktiv medskapare snarare än som en 
passiv mottagare av information i den löpande texten. 

Draget att låta användarna bli medskapare har fallit väl ut. Punkt Medis är i dag en pulse-
rande mötesplats för unga, kreativa människor. Förutom läsning, lyssning och surfande 
lockar författaraftnar, skrivarverkstäder, film-, debatt och komedikvällar. Öppettiderna är 
generösa, vardagskvällar klockan 10-21, fredag och lördag 10-22. 

– Visionen är inte för besökaren, utan med besökaren, säger Lena Cederström, enhetschef 
för Punkt Medis.117 

I artikeln finns även ett avsnitt om Michael E. Caseys föreläsning på biblioteksda-
garna i Stockholm år 2007. I detta avsnitt beskrivs återigen vikten att rensa bort 
alla de förbud som genom åren har blivit synonyma med biblioteksverksamheten. 
Man poängterar också att folk skall lockas till biblioteken genom att de själva ska 
få bestämma vad som skall finnas i dess bestånd. Artikeln innehåller också kritik 
mot denna utveckling, vilken ges av bibliotekarien och författaren Christer 
Hermansson. Denna kritik går ut på att dieselverkstadens verksamhet likställs med 
ytlighet och populism, samt står för en avveckling av kärnverksamheten.118  
                                                 
114 Tidningen Vi: s webbplats > Om Vi. 
115 Tidningen Vi: s webbplats > Om Vi. 
116 Tidningen Vi: s webbplats > Om Vi. 
117 Daun, Christian, 2007, ”Revolution på bibblan!”, s. 80 f. 
118 Daun, 2007, s. 80. 
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6. Bibliotek 2.0 och bibliotekarieyrkets 
identiteter 

6.1 Bibliotekarien 
För att undersöka hur bibliotekariens yrkesroll framträder i det empiriska 
materialet används Anders Øroms olika bibliotekarieidentiteter, Trine Schreibers 
upplevelseförmedlande identitet, samt den pedagogiska bibliotekarierollen hämtad 
från DIK-forum. 
 

6.1.1 Kulturförmedlaridentiteten 
I Anders Øroms beskrivning av kulturförmedlaridentiteten består bibliotekariens 
arbete av att bedöma, värdera och förmedla litteratur.119 Utifrån denna definition 
finns identiteten främst representerad i ”Fokus på skönlitteratur” och framträder 
exempelvis genom ord som läsfrämjande, bokluncher och författarbesök. 
Kulturförmedling ses i artikeln som det centrala kunskapsområde inom vilket bib-
liotekarieprofessionens arbete bör utvecklas. 

Boken är grunden och den stora fantastiska affärsidén är att det är gratis att låna. Det finns 
oerhört mycket att jobba på när det gäller bildning, folkbildning och demokrati. Det är det 
som jag ser som de viktiga kärnfrågorna.120 

I ovanstående citat knyts kulturförmedlaridentiteten till boken, och tillsammans 
med förmedling av litteratur betonas bildning och folkbildning som viktiga 
kärnfrågor för biblioteksverksamheten. Fokuseringen på skönlitteratur utgör en 
central del av texten tillsammans med utvecklingen av verksamheten på det 
fysiska biblioteket. 

Kulturförmedlaridentiteten framträder även i ”Utmana traditionerna”, ”Ett 
privatiserat bibliotek”, ”Umeåregionens projekt” och ”Revolution på bibblan!”. 
                                                 
119 Ørom, 1993, s.228. 
120 Björkman, 2007a, s. 16 f. 
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Dock förekommer inte samma klara fokusering kring förmedling av skönlitteratur 
i dessa artiklar. Ørom menar att kulturförmedlaridentiteten består av ”dels 
förmågan att kvalificerat kunna värdera litteratur och andra kulturella uttryck, dels 
förmågan att kommunicera, förmedla kultur”.121 Genom att analysera materialet 
utifrån denna definition blir det således möjligt att knyta andra begrepp än 
litteratur och litteraturförmedling till identiteten. I ”Ett privatiserat bibliotek” 
poängteras exempelvis att folkbildningsuppdraget har minskat generellt hos 
biblioteken, och istället för en fokusering på litteraturen, framhålls förmedling av 
andra medier som exempelvis TV-spel och DVD-filmer.122 Även i ”Revolution på 
bibblan!” kretsar texten kring sådana medier, vilket bidrar till att 
kulturförmedlaridentiteten framträder tydligt i artikeln. 

I relation till bibliotekariens kulturförmedlande roll synliggörs även olika 
motsättningar inom den egna professionen. Dessa motsättningar utgörs dels av hur 
man ser på vad som är bibliotekens egentliga uppgift, och dels av hur man tolkar 
olika begrepp. Exempel på sådana kan ges vid en jämförelse mellan ”Fokus på 
skönlitteratur” och ”Ett privatiserat bibliotek”. I ”Fokus på skönlitteratur” noteras 
att förmedling av TV-spel inte tillhör folkbibliotekens uppgifter, medan man i 
”Ett privatiserat bibliotek” menar att TV-spel har en självklar plats på biblioteket. 
Liknande motsättningar finns även i synen på kvalitetsbegreppet. I ”Ett 
privatiserat bibliotek” konstaterar Kalle Molin på dieselverkstaden att kvalité är 
att erbjuda ”det som folk vill ha”.123 I motsats till detta anser bibliotekarien och 
författaren Christer Hermansson i ”Fokus på skönlitteratur” att man på 
dieselverkstaden ”erbjuder sånt som är lättillgängligt och inte kräver så 
mycket”.124 Vilket tidigare nämnts så kritiserar även Hermansson 
dieselverkstadens verksamhet och likställer denna med ytlighet och populism.125  

En central punkt i uppsatsens frågeställning är hur Bibliotek 2.0 tolkas i det 
empiriska materialet. I analysen blir det synligt att det förekommer två olika tolk-
ningar av begreppet i de undersökta artiklarna. I ”Fokus på skönlitteratur” definie-
ras Bibliotek 2.0 utifrån ett teknologiskt perspektiv. 

– Bibliotek 2.0 handlar väldigt mycket om det virtuella biblioteket och de tjänster som finns 
på nätet. Ja, det är ju bra om man arbetar med det. Men om man bara arbetar med nätet kräver 
det ju ingenting – det som kräver någonting är de personliga mötena där man talar om littera-
tur och är läsfrämjande. Det är det som folkbiblioteken behövs för.126 

Definitionen av Bibliotek 2.0 begränsas i ovanstående citat till en företeelse som 
enbart finns på webben och begreppet blir i därmed isolerat till det virtuella 
                                                 
121 Ørom, 1993, s.228. 
122 Björkman, 2007b, s. 20. 
123 Björkman, 2007b, s. 21. 
124 Björkman, 2007a, s. 18. 
125 Daun, 2007, s. 80. 
126 Björkman, 2007a, s. 16. 
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rummet. Således saknas det i ”Fokus på skönlitteratur” en naturlig koppling till 
den kulturförmedlande identiteten och till det fysiska biblioteket. Denna tolkning 
kan liknas vid Jack Maness uppfattning att ”Library 2.0 is a user-centered virtual 
community”.127 I artikeln beskrivs inte heller Bibliotek 2.0 som ett redskap vilket 
kan användas för att utveckla bibliotekariens kulturförmedlande roll. Vid en 
jämförelse skiljer sig denna tolkning markant från resterande artiklar i vilka 
kulturförmedlaridentiteten framträder. 

I ”Utmana traditionerna” och i ”Umeåregionens projekt” förs exempelvis ett 
resonemang kring hur man förmedlar litteratur via webben och vilka effekter detta 
har på det fysiska biblioteket. Dessa artiklar innehåller den ideologiska tolkningen 
av Bibliotek 2.0, vilken ligger nära Michael E. Caseys och Laura C. Savastinuks 
definition. Bibliotek 2.0 ses här som ett redskap vilket sträcker sig utanför det vir-
tuella biblioteksrummet. 

– Synliggör vi alla spännande tjänster på webben är det rimligtvis fler som upptäcker det som 
idag inte syns. Det i sin tur borde generera att fler upptäcker och besöker biblioteken. Det är 
det som är dynamiken i det fysiska och digitala samarbetet. Att få organisationen och 
människorna att kliva fram och stå för all den kunskap man har och inte enbart jobba med 
lager och logistik.128 

Ovanstående citat visar att Bibliotek 2.0 inte är isolerat från det fysiska bibliote-
ket, utan kan ses som ett verktyg för utveckling av litteratur- och kulturförmed-
ling. Bibliotek 2.0 blir i citatet ett sätt att försöka nå människor som vanligtvis 
inte rör sig i den traditionella biblioteksmiljön, och genom tekniska redskap 
försöker man även knyta dessa till det fysiska rummet. I ”Umeåregionens projekt” 
framhålls Bibliotek 2.0 på ett liknande vis. Betoningen ligger här på att man vill 
”skapa en webbplats som främjar biblioteket som mötesplats, både fysiskt och 
virtuellt”.129 Tydligast syns den ideologiska definitionen av Bibliotek 2.0 i 
”Revolution på bibblan!”. I Artikeln framhålls begreppet som något mer än bara 
en interaktiv mötesplats på webben: ”Efter 25 år av minskad utlåning börjar en 
ny, mer högljudd vision få fäste i bibliotekssverige. Denna vision stavas Bibliotek 
2.0”.130 

Inom ramen för kulturförmedlaridentiteten möjliggörs även en diskussion 
kring motsättningar mellan olika identiteter. Anders Ørom menar att ”en 
fokusering på den tekniskt- redskapsmässiga framför den intellektuella sidan av 
biblioteksarbetet strider i grunden mot ämnesreferent- och 
kulturförmedlaridentiteten”.131 Ett exempel på detta kan man se i ”Fokus på 
skönlitteratur”. I artikeln syns en delning mellan kultur och teknik där det 
                                                 
127 Maness, 2006. 
128 Ekström, 2007a, s. 3. 
129 Björnberg, 2007, s. 20. 
130 Daun, 2007, s. 80. 
131 Ørom, 1993, s. 230. 
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intellektuella bibliotekariearbetet och det tekniskt- redskapsmässiga upplevs 
konkurrera med varandra. 

Christer Hermansson (författare och kulturchef för det kombinerade biblioteket och museet i 
Strängnäs) drog igång en biblioteksdebatt när han skrev en debattartikel i DN där han propa-
gerade för skönlitteraturen som kärnan i biblioteksverksamheten. I artikeln skrev han också 
att Dieselverkstaden i Nackas satsning på ny teknik inte var en framkomlig väg för folkbibli-
oteken. Detta initierade en engagerad och mångstämmig biblioteksdebatt, där en av huvudfrå-
gorna gällde om huruvida de virtuella nätbaserade tjänsterna eller det fysiska biblioteket och 
dess böcker skulle få merparten av resurserna.132 

Bibliotek 2.0 sett enbart ur ett teknologiskt perspektiv kan således bidra till att det 
uppstår en konkurrenssituation mellan det virtuella och det fysiska biblioteket. På 
så vis upplevs kulturförmedlaridentiteten konkurrera med mer tekniskt inriktade 
identiteter som exempelvis informationsförmedlaridentiteten.  

I analysen av det empiriska materialet kan man konstatera att tolkningen av 
Bibliotek 2.0 till viss del påverkar vilka av bibliotekariens yrkesidentiteter som 
framträder i de undersökta texterna. I ”Fokus på skönlitteratur” bidrar exempelvis 
den teknologiska tolkningen av Bibliotek 2.0 till att socialarbetaridentiteten inte 
framträder i analysen av artikeln, samt till att informationsförmedlaridentiteten får 
en mycket nedtonad roll. 

För att kort sammanfatta kulturförmedlaridentiteten kan man konstatera att 
identiteten blir synlig samtliga artiklar förutom i ”Brukaren i centrum”. I Denna 
artikel, vilken fokuserar kring Malmö högskolas bibliotek och IT, framträder inte 
bibliotekariens kulturförmedlande egenskaper. Eftersom dessa aspekter av biblio-
tekariens arbete främst är knutna till folkbiblioteksverksamheten, blir avsaknaden 
av kulturförmedlaridentiteten naturligt i artikeln. 

6.1.2 Ämnesspecialistidentiteten 
Både kulturförmedlaridentiteten och ämnesspecialistidentiteten har sin grund i 
folkbildningstraditionen, och enligt Ørom är det de kommunikativa och intellektu-
ella sidorna av bibliotekariearbetet som betonas.133 I motsats till de generella kun-
skaper i informationshantering som ofta framhålls i samband med bibliotekariens 
yrkesexpertis, framträder ämnesspecialistidentiteten i tre av uppsatsens analyse-
rade artiklar. Anledningen till detta kan enligt min uppfattning bero på att det är 
svårt att framhålla bibliotekariens generella kunskaper när användarens 
delaktighet och medbestämmande står i fokus.  

 I ”Ett privatiserat bibliotek” framhålls bibliotekariens expertkunskaper inom 
områden såsom science fiction och fantasy, samt inom film och TV-spel. Dessa 
specialkunskaper beskrivs i artikeln som avgörande för det professionella arbe-
                                                 
132 Björkman, 2007a, s. 16. 
133 Ørom, 1993, s. 228 f. 
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tet.134 På liknande vis syns bibliotekariens ämnesspecialiserade roll i ”Utmana tra-
ditionerna”, i vilken låntagarna själva kan ”avgöra om de vill ha fysisk kontakt 
med t ex bibliotekets grodspecialist”.135 Ytterligare ett exempel på 
ämnesspecialistidentiteten finns i ”Revolution på bibblan!”. I artikeln poängteras 
att varje bibliotekarie är knuten till specialkunskaper: ”Om man exempelvis 
knappar in ’Kafka’ får man fram bild och kontaktuppgifter till den bibliotekarie 
som bäst kan författaren”.136 

Vilket nämnts i uppsatsens teoretiska del är de identiteter som jag valt att utgå 
ifrån inte isolerade ifrån varandra. Allt som oftast sker överlappningar dem 
emellan och därför kan det vara svårt att urskilja vilka av dessa som framträder i 
texten som undersöks. Detta innebär att om analysen skall bli fruktbar så måste en 
avvägning mellan olika identiteter ibland göras för att några slutsatser skall kunna 
dras. En sådan avvägning har gjorts i analysen av ”Revolution på Bibblan!”. I 
citatet ovan knyts bibliotekariens expertkunskaper till författaren Franz Kafka, 
och således skulle det vara möjligt att relatera denna specialistroll till 
kulturförmedlaridentiteten. I min analys har jag dock valt att fokusera på ordet 
specialist och inte på det exempel på ämnesområde som ges. Eftersom ordet 
specialist betonas och tydligt står utskrivet, blir ämnesspecialistidentiteten 
framträdande i detta fall. En liknande avvägning har gjorts i analysen av ”Fokus 
på skönlitteratur”. I denna artikel kan bibliotekariens specialkunskaper 
exempelvis härledas till förmedlandet av skönlitteratur. Eftersom ordet expert inte 
nämns i texten och eftersom denna specialkunskap finns ”inbyggd” i 
kulturförmedlaridentiteten, framträder inte ämnesspecialistidentiteten i artikeln. 
Således styrs analysen i detta fall av huruvida ord som specialist eller expert 
förekommer i de undersökta texterna. 

Diskussionen kring bibliotekariens professionella roll i förhållandet till 
Bibliotek 2.0 kan fördjupas med hjälp av Lena Olssons analys av 
referenssamtalet.137 I texten ”Bibliotekarieyrkets framtida status: ett teoretiskt 
perspektiv på yrkets förutsättningar i informationssamhället” använder sig Olsson 
av Andrew Abbotts modell för hur professionell kunskap utövas. Denna modell 
beskrivs mer utförligt i uppsatsens kapitel 2.3. Referenssamtalet karaktäriseras 
enligt Lena Olsson av att det är klienten som definierar ”problemet” och drar upp 
linjerna för det område inom vilket bibliotekarien skall utföra sitt arbete. 
Bibliotekarien måste därmed anpassa sig efter de intellektuella gränser som 
klienten sätter upp, vilket kräver att han eller hon genom språklig kommunikation 
närmar sig klientens kunskapsdomän. Klienten blir även den som bedömer 
huruvida informationen som bibliotekarien förmedlar är relevant och av intresse. 
                                                 
134 Björkman, 2007b, s. 19. 
135 Ekström, 2007a, s. 4. 
136 Daun, 2007, s. 82. 
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Eftersom klienten både formulerar problemet och avgör huruvida den information 
som tillhandahålls av bibliotekarien är användbar, blir bibliotekariens 
professionella roll gentemot klienten svag.138 

Ett sätt för bibliotekarien att stärka sin professionella roll skulle således kunna 
vara att specialisera sig inom olika ämnesområden. I Lena Olssons tolkning av 
Abbotts teori, ses den ämnesspecialiserade rollen därför som en strategi för pro-
fessionen att närma sig klientens kunskapsdomän.139 Ämnesspecialistidentiteten 
blir således ett sätt att utöka professionens jurisdiktion i riktning mot klientens. 
Lena Olsson menar att en sådan strategi kan medföra att bilden av bibliotekarieyr-
ket blir otydlig och att en ogynnsam konkurrenssituation med klienten uppstår. 

Följden av en sådan strategi är att hennes ämneskompetens tenderar att bli allt smalare. Hon 
hamnar till slut i allt mer specialiserade ämnesområden av typen grodornas anatomi. Denna 
strategi kommer också att innebära att hon utkämpar en ojämn strid med kunden som inte 
kommer att vilja förlora kontrollen över sin egen ämneskompetens.140 

Konkurrensförhållandet mellan användare och bibliotekarie kan utifrån detta per-
spektiv sättas i relation till Bibliotek 2.0. Lena Olsson menar att en ämnesspeciali-
serad strategi endast är gångbar om bibliotekarien väljer att kombinera denna med 
”särskilda medel för kontroll, såsom kontroll över teknologin för att ta sig in i 
informationssystem för specialiserade ämnesområden”.141 Genom att undanhålla 
professionell kunskap skulle därmed bibliotekariens roll gentemot användaren 
stärkas. I relation till Bibliotek 2.0 och användarens delaktighet blir dock ett 
sådant resonemang problematiskt. Eftersom bibliotekssystemen i och med 
Bibliotek 2.0 öppnas för användaren, och användaren uppmanas till interaktivitet 
och medskapande, blir det enligt min uppfattning svårt för bibliotekarien att 
manifestera sin expertis genom en sådan kontroll. En fördjupande diskussion 
kring hur bibliotekarieprofessionen kan komma att påverkas av användarens 
delaktighet och medskapande i bibliotekssystemen kommer att föras i uppsatsens 
kapitel 6.2. 

6.1.3 Kunskapsorganisatören 
Enligt Anders Ørom är kunskapsorganisatören den identitet som främst är knuten 
till bibliotekarieyrkets kärna och till klassificerings-, katalogiserings- och 
referensarbetet.142 Vid en genomläsning av det empiriska materialet kan man 
konstatera att kunskapsorganisatören enbart blir synlig i tre av uppsatsens 
undersökta artiklar. Identiteten är i samtliga dessa artiklar mycket nedtonad och 
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kopplas främst till formuleringar vilka oftast svagt relaterar till aktiviteter som 
katalogisering och klassifikation. Ett exempel på detta finns i ”Revolution på 
bibblan!”. Kunskapsorganisatören representeras här genom att ”skivorna är 
kategoriserade” och att ”allt står på sin rätta plats”.143 Liknande formuleringar 
förekommer även i ”Umeåregionens projekt”, där förekomsten av ordet referenser 
noteras.144  

I analysen av det empiriska materialet blir det även i ”Brukaren i centrum” 
tydligt att bibliotekariens kunskapsorganisatoriska färdigheter skjuts undan för 
framhållandet av andra kompetensområden. Ett exempel på detta ges 
inledningsvis där bibliotekariens kunskapsorganisatoriska roll framträder genom 
hanteringen av källor: ”Lotta projicerar raskt upp en söksida och visar hur man 
anger källa när något bara publiceras på nätet”.145 I citatet kan man konstatera att 
även om källhanteringen utgör en tydlig del av bibliotekariens kompetens, så 
ligger betoningen också på att bibliotekarien visar hur man hanterar dessa källor.  

Liksom i analysen av ämnesspecialistidentiteten får man här undersöka rela-
tionen mellan olika identiteter för att några slutsatser skall kunna dras. Förhållan-
det mellan bibliotekariens pedagogiska roll och kunskapsorganisatören kan i detta 
fall granskas genom att artikeln ses ur ett helhetsperspektiv. Bibliotekariens peda-
gogiska roll utgör då ett tydligt återkommande tema i texten genom ord som 
undervisning, handledning och sökhjälp. Denna del överväger klart 
bibliotekariens kunskapsorganisatoriska färdigheter, vilka enbart finns 
representerade två gånger i artikeln. Således upplevs bibliotekariens 
kunskapsorganisatoriska färdigheter som mycket nedtonade i förhållande till de 
pedagogiska i den löpande texten. Ett exempel på kunskapsorganisatörens 
nedtonade roll finner man längre fram i artikeln där bibliotekarie Lotta Wogensen 
berättar om sitt arbete: ”Idag indexerar också studenter och forskare själva sina 
examensarbeten och publikationer och lägger ut dem på nätet. – Inget problem. 
Min kompetens behövs till annat!”146 I detta citat är det tydligt att bibliotekariens 
kunskapsorganisatoriska färdigheter skjuts åt sidan till förmån för andra 
kompetensområden. 

Anledningen till att kunskapsorganisatören endast finns representerad i 
hälften av de artiklar vilka utgör uppsatsens empiriska material kan diskuteras 
utifrån Andrew Abbotts professionsteori. Abbott beskriver bibliotekariens 
expertis delvis som en ”öppen” expertis, vilken ofta handlar om en pedagogisk 
aspekt där bibliotekarien vägleder användaren.147 Bibliotekariens 
kunskapsorganisatoriska färdigheter blir således något som kan läras ut till 
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användaren. Ett exempel på detta finns i ”Brukaren i centrum” där studenter och 
forskare själva utför indexeringen av sina dokument. Användarens delaktighet i 
indexeringen kan således vara en av anledningarna till kunskapsorganisatörens 
nedtonade roll i det empiriska materialet. Eftersom användaren själv bidrar till det 
kunskapsorganisatoriska arbetet blir det svårt att framhålla bibliotekariens 
professionella kunskap inom detta område.  

En annan anledning till att den kunskapsorganisatoriska rollen upplevs som 
nedtonad kan vara det faktum att bibliotekarien inte längre innehar samma mono-
pol på organisation av information som tidigare. Idag sker denna organisation på 
många olika arenor i samhället, vilket innebär att professionen försöker utöka sin 
jurisdiktion i riktning mot andra verksamhetsområden. I ”Brukaren i centrum” kan 
man konstatera att denna utökning sker i riktning mot det pedagogiska fältet. 

I analysen av det empiriska materialet kan det vara värt att poängtera att kun-
skapsorganisatören också arbetar med uppbyggnaden av system för informations-
återvinning. Därför blir det ibland svårt att se en tydlig gräns mellan kunskapsor-
ganisatören och informationsförmedlaridentiteten. Till exempel kan man i ”Umeå-
regionens projekt” poängtera att kunskapsorganisatören och informationsförmed-
laridentiteten är nära sammankopplade. I beskrivningen av projektet mina 
bibliotek syns kunskapsorganisatören i arbetet för förbättrad 
informationsåtervinning: ”Referenser i form av betyg på lästa böcker möjliggör en 
rad spännande funktioner, som att systemet föreslår böcker som liknar ens egen 
favoritlitteratur.”148 Mina bibliotek blir här inte bara ett förmedlande redskap, utan 
även som ett redskap för organisation och återvinning av information. På så vis 
framträder kunskapsorganisatören som en bakomliggande men central identitet i 
denna artikel. 

6.1.4 Socialarbetaridentiteten 
Enligt Ørom uppkom Socialarbetaridentiteten i Danmark på 70-talet, och repre-
senterar i uppsatsens empiriska analys bibliotekariens uppsökande verksamhet. 
Om man ser till Øroms ursprungliga definition av identiteten och dess inriktning 
mot speciella gruppers behov, finns denna enbart representerad i ”Umeåregionens 
projekt”. 

Inom ramen för Bibliotek 2007 har IT-utrustning som underlättar för de funktionshindrade att 
på plats ta del av bibliotekens utbud och tjänster. Varje kommun har fått utrustning för detta 
till ett värde av ca 100 000 kronor.149 
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I ovanstående citat utgörs socialarbetaridentiteten av en riktad verksamhet vilken 
genom tekniska lösningar ger funktionshindrade möjligheten att få ökad 
tillgänglighet till bibliotekens bestånd.  

I analysen av uppsatsens empiriska material tolkas dock socialarbetaridentite-
ten ur ett bredare perspektiv. Bibliotek 2.0 kan då ses som en uppsökande verk-
samhet i sig, där biblioteksverksamheten riktar sig mot användare utanför den tra-
ditionella biblioteksmiljön. Ørom beskriver socialarbetaridentiteten genom att 
konstatera att ”Utgångspunkten för värderingen av förmedlingen är inte primärt 
medierna; utan istället behovsuppfyllelsen”.150 Socialarbetaridentiteten finns, 
utifrån Bibliotek 2.0 tolkad som en uppsökande verksamhet, närvarande i alla 
artiklarna utom ”Fokus på skönlitteratur”. Tydligast framträder denna identitet i 
”Utmana traditionerna”. 

– Vad händer i samhället? Hur konsumerar vi nöjen? Nöjesutbudet ökar ständigt men den tid 
man har till sitt förfogande minskar. Vi använder oss gärna av sms-tjänster och webben för 
att vinna tid. Vad har hänt i biblioteksvärlden? Jo, man levererar på samma gamla vanliga sätt 
som man alltid har gjort medan omvärlden interagerar någon annanstans.151 

Genom att man inom professionen söker sig mot andra arenor än det traditionella 
biblioteket, vilket ovanstående citat är ett exempel på, sker en omförhandling av 
professionens jurisdiktion. Som tidigare påpekats utifrån Lena Olssons resone-
mang, är bibliotekariens professionella kunskap i förhållande till klienten svag. 
Detta beror främst på att det är klienten som definierar bibliotekariens verksam-
hetsområde eller jurisdiktion. 

I motsats till läkaren, vilken innehar en total jurisdiktion, blir bibliotekariens 
jurisdiktion enligt Lena Olsson försvagad eftersom denna knyts direkt till själva 
arbetsplatsen.152 Detta bidar i sin tur till att bibliotekariens yrkesroll blir synonym 
med institutionen. Bibliotekariens kunskap blir då likställd exempelvis med folk- 
eller forskningsbiblioteket som denne arbetar på och inte med yrkets egentliga 
kunskap. Enligt Lena Olsson är detta ett av bibliotekarieyrkets huvudproblem.153 
Utifrån detta resonemang skulle Bibliotek 2.0 enligt min uppfattning till viss del 
kunna bidra till att bibliotekariens bundenhet till sin institution minskar. Genom 
att bibliotekarien synliggör sin kunskap genom exempelvis sms-tjänster och på 
webben, skulle fokuseringen på den traditionella biblioteksinstitutionen kunna 
förändras. Denna riktade verksamhet skulle då genom användningen av moderna 
IKT -lösningar kunna bidra till att bibliotekarien upplevs som mindre bunden till 
den fysiska institutionen. 
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När Bibliotek 2.0 relateras till socialarbetaridentiteten blir det även möjligt att 
föra ett resonemang kring vilka grupper den uppsökande verksamheten egentligen 
vänder sig emot. Om Bibliotek 2.0 tolkas ur ett teknologiskt perspektiv, blir den 
uppsökande verksamheten riktad mot de användare och människor som har den 
tekniska utrustningen, samt kompetensen som krävs för att interagera med biblio-
tekssystemen. Detta bidrar då även till en demokratisk diskussion där ”kunskaps-
klyftan” mellan olika användare snarare ökar än minskar. Om Bibliotek 2.0 
däremot tolkas ur ett ideologiskt perspektiv, blir verksamheten även riktad mot de 
människor som inte har tillgång till den nya tekniken. Genom att användarens 
medbestämmande och deltagande står i fokus kan användarens demokratiska rät-
tigheter således öka även utanför de teknologiska ramarna. 

6.1.5 Informationsförmedlaridentiteten 
Informationsförmedlaridentiteten beskrivs enligt Anders Ørom av vikten att 
snabbt kunna få fram och förmedla information genom tekniska redskap. Identite-
ten skiljer sig mot kunskapsorganisatören genom att tyngdpunkten förskjuts från 
en fokusering på organisation av innehåll och dokument till en fokusering på för-
medling av information genom teknologiska lösningar. Ørom menar också att 
informationsförmedlaridentiteten medför ”en tendens till att betrakta förmedlings-
problem som problem, som kan lösas med hjälp av teknologi”.154 

Informationsförmedlaridentiteten finns mer eller mindre representerad i samt-
liga artiklar vilka utgör uppsatsens empiriska material. Anledningen till detta är 
att urvalet av det empiriska materialet styrts av att texterna ska relatera till modern 
informations- och kommunikationsteknologi. Således framträder de teknologiska 
aspekterna av bibliotekarieyrket i samtliga av de undersökta artiklarna. Dock kan 
man utläsa vissa skillnader i hur tydligt denna identitet framställs. 

Bibliotekariens informationsförmedlande identitet blir främst synlig i de artik-
lar som ser Bibliotek 2.0 ur ett ideologiskt perspektiv. Eftersom definitionen i 
dessa artiklar sträcker sig utanför det virtuella rummet, ses Bibliotek 2.0 som red-
skap för att påverka och utveckla hela biblioteksverksamheten. I ”Utmana tradi-
tionerna” framställs exempelvis tekniken som ett sätt att synliggöra och positio-
nera de fysiska biblioteken i samhället. 

− Tekniken kan positionera biblioteken, göra dem synliga och relevanta i samhället genom att 
de tar plats. Vi kan jobba på detta sätt mot leverantörer och förlag och själva ställa krav både 
ekonomiskt och tekniskt.155 

I de analyserade artiklarna kan man också se en skillnad i tron på den tekniska 
utvecklingen och vad denna kan användas till. I ”Fokus på skönlitteratur” betrak-
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tas exempelvis förmedlingsaspekten inte som något som kan förbättras med hjälp 
av teknologi. Därmed får också informationsförmedlaridentiteten en mycket ned-
tonad roll. Identiteten framträder dock genom att biblioteken ”skall tillgängliggöra 
och göra saker enklare och lättare”.156  

Moderniseringen av biblioteken har i många stycken varit bra. Bibliotekskatalogerna har t.ex. 
blivit enklare att söka i, men däremot tror jag att många bibliotekarier är väldigt trötta på det 
virtuella och haussen runt det. Det tror jag folk klarar själva på andra sätt. En del kvalitetsda-
tabaser bör vi ha tillgång till, men den biten är inte så viktig. Vi behöver våga satsa lite på det 
fysiska biblioteksrummet istället.157 

I ovanstående citat tonas förmedling av information med hjälp av teknologiska 
verktyg ned till förmån för ett mer traditionellt förmedlingsarbete. Vilket tidigare 
nämnts påverkar tolkningen av begreppet Bibliotek 2.0 till viss del vilka 
identiteter som framträder i analysen av det empiriska materialet. I ”Fokus på 
skönlitteratur”, där den teknologiska definitionen av begreppet synliggörs, 
exemplifieras detta genom att informationsförmedlaridentiteten får en mycket 
nedtonad roll. I de artiklar som ser begreppet ur ett ideologiskt perspektiv, blir 
identiteten tydligt representerad genom att man i dessa anpassar sig till det 
omliggande samhället och den rådande teknikutvecklingen. 

Genom utvecklingen av modern IKT har biblioteken inte längre samma 
monopol på information som tidigare. Forskare som exempelvis Anders Ørom 
menar att det finns en mängd nya aktörer som handlar med information i 
samhället.158 Vilket nämnts i uppsatsens teoretiska avsnitt kan denna utveckling 
ses som en disturbance, eller störning, utifrån Abbotts professionsteori. Denna 
störning har lett till att bibliotekarieyrket har fått omdefiniera och omförhandla sin 
jurisdiktion.159 På så vis har bibliotekarien tvingats att försöka utöka sitt 
verksamhetsområde och därigenom omdefiniera sin expertroll. I relation till 
informationsförmedlaridentiteten kan man konstatera att en utökning av 
jurisdiktionen främst sker i riktning mot yrkesgrupper med teknisk kompetens. 
Närliggande yrkesgrupper mot vilka bibliotekarieprofessionen försöker knyta sin 
expertis är exempelvis IT-teknikern och Webbredaktören. Tydligast är denna 
utvidgning av jurisdiktionen i ”Brukaren i centrum” där kopplingen till IT är 
återkommande genom hela texten.  

6.1.6 Den upplevelseförmedlande identiteten 
Den danske forskaren Trine Schreiber har utifrån Anders Øroms text ”Biblioteka-
rieidentiteter, förmedlingsarbete och Arbetsorganisation” uppmärksammat ytterli-
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gare en bibliotekarieidentitet. Schreiber resonerar i sin text ”Bibliotekarprofessio-
nen siden 1960’erne” kring en upplevelseförmedlande identitet, vilken kan ses 
som en sammanslagning av bibliotekariens förmedlande och teknologiska 
intressen. I fokus ligger klientens upplevelser och användning av massmedia. 
Centralt för denna identitet är att biblioteken konkurrerar om klienternas 
uppmärksamhet med andra medietjänster.160 Identiteten framträder i fyra av de 
analyserade artiklarna, och saknas i ”Fokus på skönlitteratur” och i ”Brukaren i 
centrum”. 

I relation till den upplevelseförmedlande identiteten blir Bibliotek 2.0 ett 
verktyg för biblioteken att konkurrera med andra kommersiella aktörer i 
samhället. Främst återspeglas denna bild i ”Revolution på bibblan!”. I artikeln 
dras paralleller till andra verksamhetsområden såsom caféer och gallerior. Man 
fokuserar främst på själva biblioteksbesöket och på biblioteket som ett rum där 
upplevelser förmedlas genom hörlurar och mediejukeboxar. Därigenom 
framträder institutionen inte bara som ett förvaringsrum för böcker.161 

För att fördjupa diskussionen kring den upplevelseförmedlande identiteten, 
kan man undersöka hur synen på biblioteket som institution framställs i det empi-
riska materialet. Ur detta perspektiv kan man huvudsakligen se två olika 
framställningar. I ”Revolution på bibblan!” används begreppet Bibliotek 2.0 för 
att visa på en institution i förändring. Genom den nya tekniken anpassar sig 
biblioteken till, och konkurrerar med resten av samhället. Denna bild är även 
synlig i ”Utmana traditionerna”, ”Ett privatiserat bibliotek”, ”Umeåregionens 
projekt” och i ”Brukaren i centrum”. 

I motsats till denna bild framhålls även den traditionella 
biblioteksinstitutionen och dess värderingar i form av folkbildning och demokrati 
i en av de undersökta artiklarna. I ”Fokus på skönlitteratur” blir bibliotekens roll i 
samhället en motvikt till den rådande samhällsutvecklingen och framställs som 
”icke-kommersiella frizoner”.162 I artikeln poängteras att bibliotekens uppgift inte 
består av att konkurrera med andra medietjänster. 

Att folkbiblioteken skall kunna konkurrera med interaktiva nätplatser som ”My space” och en 
virtuell ambassad som Second life (en tredimensionell värld som skapas av deltagarna online) 
tror jag däremot inte på. Det är inte bibliotekens uppgift.163 

Den upplevelseförmedlande identiteten kan även ses som ett sätt att försöka utöka 
professionens jurisdiktion och verksamhetsområde. Med utgångspunkt ifrån ett 
sådant resonemang kan en konkurrenssituation med andra samhälls- och yrkes-
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grupper uppstå. Ett exempel på detta är att vissa bibliotek genom politiska beslut 
har förbjudits att ägna sig åt uthyrning av DVD-filmer.164 

6.1.7 Den pedagogiska rollen 
Olof Sundin påpekar i sin text ”Webbaserad användarundervisning – Ett forum 
för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis” att pedagogiken 
alltid har funnits med i biblioteksverksamheten, och att man redan år 1876 kan 
finna spår av yrkets utbildande roll.165  

I det empiriska materialet framträder bibliotekariens pedagogiska yrkesroll 
dock enbart i två av de undersökta artiklarna. Tydligast i framkommer denna i 
”Brukaren i centrum”, där fokuseringen på ord som undervisning och handledning 
är central. 

Lotta är 43 år och tycker jobbet förändrats under de femton år hon arbetat som bibliotekarie. 
– Idag ifrågasätter ingen bibliotekariens närvaro i undervisningen och den pedagogiska 

processen.166 

En förklaring till denna starka pedagogiska fokusering i ”Brukaren i centrum” kan 
ges av Olof Sundin vilken menar att ”Någon form av pedagogisk verksamhet har 
alltid funnits på bibliotek, särskilt de som verkar inom utbildningsinstitutioner”.167 
Eftersom artikeln beskriver arbetet på Malmö högskolas bibliotek och IT, får bib-
liotekariens pedagogiska roll således ett stort utrymme. 

Pedagogiska inslag kan även uppmärksammas i ”Revolution på bibblan!”. I 
denna artikel beskrivs en omorganisation av Stockholms stadsbibliotek där perso-
nalen har delats upp i tre olika delar. En av dessa delar är ”lära”. Inom denna del 
skall personalen arbeta och samverka med skolor och studieförbund för att sedan 
utveckla kursverksamhet och undervisning på biblioteket.168 

Utifrån ”Brukaren i centrum” och artikelns tydliga fokusering kring pedagogi-
ken kan man med hjälp av Andrew Abbotts professionsteori på nytt diskutera en 
utvidgning av professionens jurisdiktion. Trots att bibliotekariens pedagogiska 
roll sträcker sig långt bakåt i tiden, kan fokuseringen på pedagogik tolkas som ett 
sätt att försöka utöka professionens verksamhetsområde. Enligt Abbott kan en 
profession som alltför mycket försöker utöka sin jurisdiktion bidra till att bilden 
av yrket blir otydlig för andra grupper i samhället. Denna otydlighet beskrivs 
genom begreppet abstraction. För att motverka abstraction kan yrket använda sig 
av amalgamation. Amalgamation innebär att professionen slår sig samman med 
andra yrkesgrupper på grund av den försvagade kunskapsbasen. Ett exempel på 
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detta finner man i artikeln ”Lärotekarien ska frälsa skolbiblioteken” hämtad ur 
informationsbladet Bibliotekarien Idag från DIK. I denna artikel bildar läraren 
och bibliotekarien yrket ”lärotekarie”.169 I ”Brukaren i centrum” kan en sådan 
sammanslagning skönjas genom en förflyttning av bibliotekariens 
expertkunskaper in mot det pedagogiska fältet och mot lärarens yrkeskunskaper. 

Anledningen till att den pedagogiska rollen endast förekommer i två artiklar i 
det empiriska materialet kan bero på det faktum att denna identitet främst är knu-
ten till skol-, forsknings-, och högskolebibliotek. Eftersom det bara är ”Brukaren i 
centrum” som belyser bibliotekariens arbete på högskolebiblioteken, är det 
möjligt att den pedagogiska rollen framkommit mer tydligt om fler artiklar hade 
representerat denna sida av bibliotekarieyrket.  

6.2 Användaren 
För att undersöka på vilket sätt Bibliotek 2.0 påverkar användarens förhållande till 
bibliotekarien, används nyckelorden ”medbestämmande” och ”delaktighet” i 
analysen av uppsatsens empiriska material. Till dessa nyckelord knyts ett 
teoretiskt resonemang där maktförhållandet mellan användare och bibliotekarie 
studeras ur ett sociokulturellt perspektiv. Olof Sundin menar att ”Redskap är inte 
neutrala utan medierar perspektiv på den sociala verkligheten och kan därför 
betraktas utifrån ett maktperspektiv”.170 Inom bibliotekarieprofessionen kan 
sådana redskap exemplifieras av SAB-systemet och Svenska Ämnesord. Med 
tillhörande termer och fackspråk, skiljer dessa system och redskap 
bibliotekarieprofessionen från användaren. En analys av användarens position 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan därmed göras genom att studera 
framhållandet av dessa verktyg i det empiriska materialet.  

Olof Sundin konstaterar i sin text ”Informationskompetence, ikt og 
bibliotekarernes professionelle ekspertise”, att den tekniska utvecklingen har 
bidragit till att det idag talas om ett användarperspektiv inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen.171 Detta blir tydligt i de fem artiklar som definierar 
Bibliotek 2.0 ideologiskt. I dessa artiklar beskrivs användaren oftast i samband 
med termer som medskapande, medbestämmande och delaktighet. Ett exempel på 
detta återfinns i ”Revolution på Bibblan!”. 

På Punkt Medis är inget hugget i sten. Program och verksamhet kan ändras, bokhyllor, 
möblemang, till och med sittläktare kan flyttas. Allt står på hjul. Draget att låta användarna 

                                                 
169 Lytsy, Anna, 2006, ”Lärotekarien ska frälsa skolbiblioteken”, 2006, s. 12. 
170 Sundin, 2003, s. 39. 
171 Sundin, 2006, s. 82 f. 
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bli medskapare har fallit väl ut. Punkt Medis är idag en mötesplats för unga kreativa männi-
skor.172 

Formuleringar kring användarens aktiva och deltagande roll förekommer även i 
”Umeåregionens projekt”, ”Ett privatiserat bibliotek”, ”Brukaren i centrum” och 
”Utmana traditionerna”. 

Som tidigare nämnts har definitionen av Bibliotek 2.0 en viss betydelse för 
vilka bibliotekarieidentiteter som framträder i uppsatsens empiriska material. 
Således kan man uppmärksamma att definitionen av begreppet även påverkar hur 
användaren framställs. I den artikel som tolkar begreppet ur ett teknologiskt per-
spektiv, ”Fokus på skönlitteratur”, omnämns inte användaren i relation till termer 
som medskapande och delaktighet. Istället beskrivs denne mer traditionellt som 
låntagare. Definitionen av Bibliotek 2.0 kan därmed sägas påverka hur använ-
daren framställs i det empiriska materialet.  

I relation till Bibliotek 2.0 kan även de demokratiska aspekterna i förhållandet 
mellan användaren och bibliotekarien diskuteras. Återigen blir denna diskussion 
bärig tolkningen av Bibliotek 2.0. När begreppet tolkas ur ett teknologiskt per-
spektiv kan man fråga sig om alla verkligen har tillgång till de tekniska redskap 
som krävs för att aktivt påverka och bidra med information till 
bibliotekssystemen. Detta kan då istället bidra till en ökad ”kunskapsklyfta” 
mellan olika användare. Ser man Bibliotek 2.0 ur ett ideologiskt perspektiv, visar 
dock analysen av det empiriska materialet att demokratiaspekten ökar väsentligt 
genom framhållandet av användarens medbestämmande roll. I de artiklar som ser 
användaren som en medskapare sträcker sig Bibliotek 2.0 längre än den 
teknologiska definitionen, och begreppet framställs då i samband med termer som 
medverkan och interaktivitet. Användardelaktigheten kommer på detta sätt i fokus 
inte bara i den virtuella världen, utan även i den fysiska. 

I de undersökta texterna återfinns också exempel på hur användarperspektivet 
har förändrat, eller kommer att förändra bibliotekarierollen. I ”Brukaren i 
centrum” poängteras att bibliotekariens tidigare maktövertag numera har övergått 
till att man delar samma skärm som besökaren.173 Liknande formuleringar 
framträder i ”Umeåregionens projekt”. 

Klart är att den nya webbplatsen förändrar yrkesrollen i grunden. Tekniken är inte det cen-
trala, den lär sig de flesta tämligen snabbt. cs Library 2.0 gör det enkelt att publicera och 
underhålla information via en webbläsare, utan krav på kunskap i programmering eller 
design. 

– Det handlar om ett annat slags förändringsarbete där man som bibliotekarie måste släppa 
kontrollen. Från att tidigare ha varit expert ska man nu ge låntagarna ett mycket större 
utrymme och låta dem betygsätta och diskutera på samma villkor.174 

                                                 
172 Daun, 2007, s. 80 f. 
173 ”Brukaren i centrum”, 2006, s. 7. 
174 Björnberg, 2007, s. 21. 

 48



I ovanstående citat kan man skönja en tendens till att maktstrukturen mellan 
användare och bibliotekarie håller på att förändras genom att användaren ges 
utrymme att aktivt bidra med information till bibliotekssystemen. I texten exemp-
lifieras förändringen i relationen mellan bibliotekarien och användaren även 
genom att bibliotekarien benämns som en tidigare expert. 

Användarens förändrade position i relation till bibliotekarien kan förtydligas 
med hjälp av Lena Olssons analys av referenssamtalet. Enligt Lena Olsson utkäm-
par bibliotekarien i rollen som ämnesexpert en ”ojämn strid med kunden som inte 
kommer att vilja förlora kontrollen över sin egen ämneskompetens”.175 Olsson 
menar därigenom att en möjlig strategi för bibliotekarien är att stärka sin 
expertroll genom kontroll av de professionella redskapen. Detta kan exempelvis 
göras genom att undanhålla hur ett specifikt informationssystem fungerar för 
användaren. På så vis uppstår en konkurrenssituation mellan bibliotekarie och 
användare, i vilken bibliotekarien innehar ett informationsövertag. I analysen av 
det empiriska materialet och i beskrivningen av användaren som medskapare, 
framträder dock inte någon sådan konkurrenssituation. Eftersom bibliotekariens 
professionella verktyg inte framhålls i syfte att befästa professionens 
expertkunskaper i de undersökta artiklarna åtskiljs, enligt min uppfattning, inte 
användaren och bibliotekarien från varandra. Istället blir de båda en del av samma 
gemenskap. En intressant aspekt av detta resonemang kan kopplas till Patrick 
Wilson och begreppet kognitiv auktoritet. För att en profession skall uppfattas 
som en kognitiv auktoritet, dvs. ha en trovärdighet som exempelvis 
informationsförmedlare, måste människor i dess omgivning tillskriva professionen 
denna kunskap. Förenklat är kognitiva auktoriteter de människor, yrkeskårer eller 
dokument som vi väljer att förlita oss på och som vi anser inneha värdefull och 
riktig kunskap.176 Utifrån detta resonemang handlar det således inte om att 
kontrollera och undanhålla systemen och bibliotekariens expertkunskaper för 
användarna, utan snarare att synliggöra dem. När användaren ställs i direkt 
relation till bibliotekariens professionella redskap, kan därmed bibliotekariens roll 
som expert tydliggöras. 

Med användaren i centrum kan man även skönja ytterligare en bibliotekarie-
identitet mellan raderna i det empiriska materialet. I Olof Sundins text ”Webbase-
rad användarundervisning – Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers profes-
sionella expertis” beskrivs ett kommunikativt förhållningssätt vilket utgår ifrån 
individens deltagande i gemenskaper.177 Med utgångspunkt från Sundins text kan 
man se Bibliotek 2.0 som en sådan gemenskap. Eftersom man i det empiriska 
materialet huvudsakligen ser användaren som en medskapare, uppstår inte nyss 
nämnda konkurrenssituation mellan bibliotekarie och användare. Olof Sundin 
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177 Sundin, 2005, s. 152 f. 
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menar istället att användarens expertis blir något som bibliotekarien kan ta vara på 
i sitt arbete, och på detta sätt kan de båda lära av varandra.178 Den kommunikativa 
bibliotekarierollen kommer att diskuteras ytterligare i uppsatsens kapitel 7.2. 

6.3 Slutsatser 
En central slutsats för uppsatsen blir att begreppet Bibliotek 2.0 tolkas utifrån två 
olika perspektiv i det empiriska materialet, dels utifrån ett teknologiskt perspektiv, 
och dels utifrån ett ideologiskt perspektiv. Tolkningen av Bibliotek 2.0 påverkar 
även till viss del vilka av bibliotekariens yrkesidentiteter som framträder i de 
undersökta texterna. I ”Fokus på skönlitteratur” bidrar exempelvis den teknolo-
giska tolkningen av Bibliotek 2.0 till att socialarbetaridentiteten inte framträder i 
analysen av artikeln, samt till att informationsförmedlaridentiteten får en mycket 
nedtonad roll. 

I uppsatsens första tema, bibliotekarien, synliggörs en mångbottnad bild av 
bibliotekariens yrkesidentitet. De olika yrkesroller som återfinns i det empiriska 
materialet utgörs av samtliga identiteter som beskrivs i uppsatsens metodkapitel; 
kulturförmedlaridentiteten, ämnesspecialistidentiteten, kunskapsorganisatören, 
socialarbetaridentiteten, informationsförmedlaridentiteten, den upplevelse-
förmedlande identiteten och den pedagogiska rollen. Slutsatsen man kan dra av 
detta är att förekomsten av samtliga undersökta identiteter synliggör bibliotekari-
ens generella kompetens i det empiriska materialet 

Informationsförmedlaridentiteten är den enda identitet som framkommer i 
samtliga artiklar. Anledningen till detta är främst att urvalet av det empiriska 
materialet styrts av att texterna ska relatera till modern IKT. Inom ramen för 
informationsförmedlaridentiteten framgår det av analysen att 
bibliotekarieprofessionens jurisdiktion riktar sig mot yrkesgrupper som arbetar 
med modern teknik. Slutsatsen blir att bibliotekarien främst kan sägas göra ett 
professionellt anspråk i relation till yrken som IT-tekniker och Webbredaktör 
inom ramen för denna identitet. 

Kulturförmedlaridentiteten finns representerad i fem av de undersökta artik-
larna och framträder inte i ”Brukaren i centrum”. I relation till 
kulturförmedlaridentiteten synliggörs i analysen av det empiriska materialet olika 
motsättningar inom den egna professionen. Dessa motsättningar utgörs dels av hur 
man ser på vad som är bibliotekens egentliga uppgift, och dels av hur man tolkar 
olika begrepp. Exempel på olika motsättningar inom professionen är huruvida det 
är bibliotekens uppgift att förmedla TV-spel eller inte, samt hur begreppet kvalitet 
definieras. 
                                                 
178 Sundin, 2006, s. 91. 
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Socialarbetaridentiteten finns representerad i fem av sex undersökta artiklar 
och framträder inte i ”Fokus på skönlitteratur”. Analysen visar här att man genom 
Bibliotek 2.0 sig mot andra arenor än det traditionella biblioteket, och att det där-
igenom sker en omförhandling av professionens jurisdiktion. Denna riktade verk-
samhet innebär att Bibliotek 2.0 skulle kunna bidra till att bibliotekariens bunden-
het till institutionen minskar genom att bibliotekarien synliggör sin kunskap 
genom användningen av moderna tekniska lösningar, som exempelvis sms-
tjänster. 

Den upplevelseförmedlande identiteten finns representerad i alla artiklar utom 
i ”Brukaren i centrum” och i ”Fokus på skönlitteratur”. Främst framkommer 
denna identitet i ”Revolution på bibblan!” där man vill erbjuda besökaren en 
upplevelse och mer än bara ett förvaringsrum av böcker. Inom ramen för denna 
identitet uppmärksammas två olika synsätt vilka representerar bibliotekens 
förhållande till det omliggande samhället. I ”Revolution på bibblan!” framställs 
institutionen som en konkurrerande kraft gentemot andra aktörer och 
medietjänster.179 I motsats till denna bild, framställs bibliotekens roll i ”Fokus på 
skönlitteratur” som ”icke-kommersiella frizoner”.180 

Kunskapsorganisatören framträder i ”Brukaren i centrum”, ”Revolution på 
bibblan!” och i ”Utmana traditionerna”. Identiteten framträder främst i ”Brukaren 
i centrum” där ord som indexering och katalogisering noteras. Dock är det tydligt 
att bibliotekariens expertkunskap i artikeln knyts till de pedagogiska aspekterna 
av bibliotekariens arbete. Anledningen till att kunskapsorganisatören endast 
framträder i hälften av de analyserade artiklarna hänger ihop med Andrew 
Abbotts beskrivning av bibliotekariens expertis som en ”öppen” expertis.181 
Eftersom användaren själv bidrar till det kunskapsorganisatoriska arbetet i och 
med Bibliotek 2.0 blir det svårt att framhålla bibliotekariens professionella 
kunskaper inom detta område. 

Ämnesspecialistidentiteten finns även den representerad i tre artiklar; 
”Utmana traditionerna”, ”Ett privatiserat bibliotek” och ”Revolution på bibblan!”. 
Denna identitet kan ses som en avvikande bild till den generella bibliotekarieroll 
som framhålls i Carlssons och Nordells magisteruppsats.182. 

Den pedagogiska rollen är den identitet som är minst förekommande i de 
undersökta artiklarna. Denna identitet framträder enbart i ”Brukaren i centrum” 
och i ”Revolution på bibblan!”. Anledningen till detta att kan bero på att den 
pedagogiska rollen främst är knuten till skol-, forsknings- och högskolebibliotek. 

De anspråk på kunskapsområden som professionen kan sägas göra i det 
empiriska materialet är främst inom tekniska områden och inom pedagogik. För-
                                                 
179 Daun, 2007, s. 80. 
180 Björkman, 2007a, s. 17. 
181 Abbott, 2000, s. 217 ff. 
182 Carlsson och Nordell, 2004, passim. 
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flyttningen mot Bibliotek 2.0 bidrar exempelvis till omnämnandet av andra 
professioner såsom IT-tekniker och lärare i ”Brukaren i centrum”. 

I uppsatsens andra tema, användaren, kan man skönja en tendens till att 
maktstrukturen mellan användare och bibliotekarie håller på att förändras. I analy-
sen av det empiriska materialet synliggörs detta genom att användaren beskrivs i 
samband med termer som medskapande, medbestämmande och delaktighet i fem 
av sex artiklar. Det blir också tydligt i analysen av uppsatsens empiriska material 
att definitionen av Bibliotek 2.0 även påverkar de termer och begrepp som kopp-
las ihop med användaren. I anslutning till användarens delaktighet blir även en 
kommunikativ bibliotekarieroll synlig mellan raderna i det empiriska materialet. 
Detta blir möjligt genom att se Bibliotek 2.0 som en kommunikativ gemenskap, i 
vilken konkurrenssituationen mellan bibliotekarie och användare uteblir. När 
användaren benämns som medskapare och medbestämmare, blir användarens 
expertis något som bibliotekarien kan ta vara på i sitt arbete. 
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7. Diskussion 

7.1 Bibliotek 2.0 och professionen 
Enligt Andrew Abbotts professionsteori består bibliotekariens arbete av hantering 
av kvalitativ information genom kunskapsorganisation och 
informationshantering.183 I tre av de sex analyserade artiklarna framträder kun-
skapsorganisatören och i dessa artiklar mycket flyktigt. Tendenserna i de artiklar 
där kunskapsorganisatören förekommer är enligt min uppfattning att denna identi-
tet skjuts åt sidan för betonandet av andra identiteter. Främst i ”Brukaren i cent-
rum” är nertonandet av denna identitet tydlig. Användarens delaktighet genom 
folksonomi eller social taggning kan vara en av anledningarna till 
kunskapsorganisatören inte får en framträdande roll i det empiriska materialet. 
Eftersom användaren själv bidrar till det kunskapsorganisatoriska arbetet blir det 
svårt att framhålla bibliotekariens professionella kunskap inom detta område. 

Sett ur ett professionsteoretiskt perspektiv och genom Bibliotek 2.0 som en 
disturbance, eller störning, kan användarens medskapande ses som ett problem. 
Den norske forskaren Hans Martin Fagerli menar exempelvis att ”2.0-fascinasjo-
nen kan føre til en amatørisering av våre verktøy og rutiner og dermed en avprofe-
sjonalisering av bibliotekaryrket”.184 Fagerlis resonemang kring Bibliotek 2.0 och 
rädslan för en avprofessionalisering av yrket hänger enligt min uppfattning ihop 
med att bibliotekariens kunskapsbas är svår att definiera, vilket leder till en skep-
sis över den egna professionens kunskap och de egna verktygen. 

I anslutning till mitt tidigare resonemang kring bibliotekarien som kognitiv 
auktoritet, anser jag att öppnandet av bibliotekssystemen kan ses som ett sätt att 
åskådliggöra bibliotekariens traditionella roll som kunskapsorganisatör. På så vis 
kan Bibliotek 2.0 medföra att bibliotekariens professionella roll synliggörs för 
användaren. En förutsättning för detta är att bibliotekarieprofessionens redskap 
och system på ett pedagogiskt sätt presenteras för användaren i det virtuella rum-
met, att dessa system är professionellt uppbyggda, samt att arbetet med förbätt-
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ringen av dessa system fortskrider. I ett sociokulturellt perspektiv och genom 
betonandet av hur individen tar till sig kunskap i gemenskap med andra 
människor, kan således Bibliotek 2.0 enligt min uppfattning manifestera 
bibliotekariens expertkunskaper genom användarens delaktighet. 

Av de identiteter som finns representerade i mitt empiriska material kan soci-
alarbetaridentiteten med sin uppsökande verksamhet enligt min uppfattning även 
påverka yrkets bundenhet till institutionen. Forskare som Lena Olsson har påpekat 
att denna bundenhet utgör ett av bibliotekarieprofessionens huvudproblem.185 
Genom att Bibliotek 2.0 tolkas som en uppsökande verksamhet vilken inryms i 
socialarbetaridentiteten så skulle alltså denna identitet teoretiskt sett kunna upp-
lösa den starka bundenhet som bibliotekarien har till sin institution.  
När indexering och kunskapsorganisation som tillhör professionens jurisdiktion, 
öppnas på ett sätt som det gör i och med Bibliotek 2.0, skulle detta dock även 
kunna bidra till att bibliotekarien knyts ihop ytterligare med institutionen. Efter-
som bibliotekariens kunskapsområde öppnas för användaren att medverka i, kan 
bibliotekariens roll bli diffus. Enligt min uppfattning är denna utveckling 
beroende av hur bibliotekariens expertkunskap synliggörs i det virtuella rummet, 
samt på hur väl de till professionen knutna systemen är uppbyggda, vilket även 
poängterats ovan. 

En argumentation kan även föras kring den generella bibliotekarieidentitet 
som finns representerad i magisteruppsatsen ”Bibliotekarie på 2000 talet – En 
studie av bibliotekariens förändrade yrkesroll och professionalism”, skriven av 
Anette Carlsson och Sofia Nordell. I denna uppsats betonas bibliotekariens gene-
rella kompetens som något värt att framhålla för att förhindra uppkomsten av till 
bibliotekarieprofessionen konkurrerande yrkestitlar. I mitt empiriska material sak-
nas vid en första anblick bibliotekariens generella kompetens. Det är dock viktigt 
att poängtera att den generella bibliotekarierollen framträder genom att det i de 
undersökta artiklarna förekommer flera identiteter samtidigt. Detta visar på biblio-
tekariens kunskaper inom många olika områden. 

Det faktum att ämnesspecialistidentiteten framhålls i tre av de analyserade 
artiklarna kan tolkas en strategi för att utöka bibliotekariens jurisdiktion genom att 
man gör anspråk på klientens kunskapsdomän. Enligt Lotta Olssons resonemang 
blir denna utveckling problematisk eftersom klienten inte vill förlora sin kun-
skapsdomän till bibliotekarien. I det empiriska materialet tolkar jag främst 
förekomsten av ämnesspecialistidentiteten som ett resultat av en osäkerhet inom 
den egna professionen kring vad som skall framhållas som dess expertkunskaper i 
relation till Bibliotek 2.0, vilket påpekats ovan. 

I relation till ämnesreferentidentiteten diskuteras i uppsatsens analysdel även 
professionens möjlighet att stärka sin expertroll genom att undanhålla professio-
                                                 
185 Olsson, 1991, s. 58 f. 

 54



nell kunskap, exempelvis i form av hur ett specifikt informationssystem fungerar. 
I detta perspektiv uppstår en konkurrenssituation mellan bibliotekarie och använ-
dare. Enligt min uppfattning finns det inte någon vinst med att undanhålla profes-
sionell kunskap från användaren. Detta skulle enbart bidra till att bibliotekarien 
och användaren distanseras ifrån varandra. Ett problem som då kan uppstå är att 
användaren inte uppfattar vad bibliotekariens expertis består av, vilket återigen 
kan kopplas till Patrick Wilsons begrepp kognitiv auktoritet. Wilson menar att det 
inte spelar någon roll huruvida en yrkesgrupp säger sig vara experter om ingen i 
deras omgivning accepterar dess expertroll. För att en profession skall upplevas 
som en kognitiv auktoritet måste således personer i dess omgivning tillskriva pro-
fessionen denna auktoritet. Utifrån detta resonemang handlar det således inte om 
att undanhålla systemen och bibliotekariens expertkunskaper för användarna, utan 
istället att synliggöra dem. 

7.2 Bibliotekariens framtida yrkesidentitet 
Bibliotekariens framtida yrkesidentitet har undersökts av Camilla Thorn Wollnert, 
vilken menar i att bibliotekarieyrket utvecklas i en pedagogisk riktning.186 Även 
Olof Sundin påpekar detta i texten ”Informationskompetence, ikt og biblio-
tekarernes professionelle ekspertise”.187 

I analysen av uppsatsens empiriska material framträder den pedagogiska 
bibliotekarierollen minst av de undersökta identiteterna. Anledningen till detta 
kan bero på denna att denna identitet främst är knuten till skol-, forsknings- och 
högskolebibliotek. Eftersom det bara är ”Brukaren i centrum” som belyser 
bibliotekariens arbete på högskolebiblioteken, är det möjligt att den pedagogiska 
rollen framkommit mer tydligt om fler artiklar hade representerat denna sida av 
yrket. Enligt min uppfattning kan man dock skönja en ”inneboende” pedagogisk 
aspekt i begreppet Bibliotek 2.0 och i användarens delaktighet.  

Genom att se Bibliotek 2.0 som ett sociokulturellt redskap, där användarens 
delaktighet och lärande står i centrum, minskar den tydliga avskiljning från 
användaren som professionen tidigare uppvisat genom dess låsta 
bibliotekssystem. I ett sådant perspektiv kan Bibliotek 2.0 ses som ett redskap där 
lärande och kommunikation står i centrum. Bibliotek 2.0 blir således en 
förmedlande artefakt i vilken användare och bibliotekarie, samt användare och 
användare förs samman genom kommunikation. Utifrån ett sådant perspektiv kan 
Bibliotek 2.0 enligt min uppfattning förväntas ha stor framtida påverkan på 
professionen.  
                                                 
186 Thorn Wollnert, 2003, s. 17. 
187 Sundin, 2006, passim. 
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Olof Sundin talar om ett kommunikativt förhållningssätt i sin artikel ”Webba-
serad användarundervisning – Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers pro-
fessionella expertis”, vilket utgår ifrån individens deltagande i gemenskaper.188 
Enligt min uppfattning utgörs en central del av Bibliotek 2.0 av sådana gemenska-
per och utifrån Bibliotek 2.0 sett som ett sociokulturellt redskap, går det således 
att finna spår av en mer kommunikativt bibliotekarieidentitet i det empiriska 
materialet. Användarnas möjlighet att kommunicera både med varandra och med 
bibliotekarien på samma villkor kan därmed bidra till att bibliotekariens expertis 
ses ur ett annat perspektiv. Bibliotek 2.0 skulle således bidra till att utveckla och 
förnya bibliotekariens roll, främst i ett pedagogiskt/kommunikativt avseende där 
begreppet lärande finns i centrum. Sundin skriver följande i sin artikel kring 
webbaserad undervisning: 

Bibliotekariens expertis innefattar med ett kommunikativt orienterat förhållningssätt en för-
ståelse för de sociokulturella villkoren för informationens produktion, mediering och kon-
sumtion. Denna expertis problematiserar lärobokssynen på hur problemlösning och informa-
tionssökning i samband med forskning går till, det vill säga informationssökning sett som en 
rationell och systematisk process där informationssökningen ser likadan ut oberoende av 
ämne och kontext. Att även mediera denna förståelse av att information och informationssök-
ning alltid får sina betydelser i olika sociala praktiker till användarna framstår därmed som en 
viktig uppgift för bibliotekarier.189 

Betonandet av att människor lär i grupp genom användandet av olika redskap är 
enbart synligt mellan raderna i min empiriska analys, och är således inte något 
som uttryckligen finns representerat. Dock anser jag att i tolkningen av Bibliotek 
2.0 som ett sociokulturellt redskap blir en kommunikativ sida av 
bibliotekarieyrket möjlig att skönja. I och med att användaren och bibliotekarien 
blir deltagare och kommunicerar i en och samma gemenskap kan även 
bibliotekariens roll som kognitiv auktoritet stärkas. 
                                                 
188 Sundin, 2005, s. 152 f. 
189 Sundin, 2005, s. 153 f. 

 56



8. Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka av bibliotekariens yrkesidentiteter som 
framhålls i artiklar som behandlar ny teknik och användardelaktighet. Utifrån 
artiklar hämtade från DIK, Biblioteksbladet, Horisont och Tidningen Vi, syftar 
uppsatsen att synliggöra på vilket sätt Bibliotek 2.0 och modern IKT förväntas 
påverka bibliotekarieprofessionen. 

Med utgångspunkt från uppsatsens syfte har följande frågor formulerats. 

1. Vilka av bibliotekarieyrkets olika identiteter kan urskiljas i det empiriska 
materialet? 

2. Hur framställs användaren och hur definieras begreppet Bibliotek 2.0? 

3. Vilken påverkan kan Bibliotek 2.0 förväntas ha på professionen? 

För att besvara dessa frågor utgörs uppsatsens teoretiska bakgrund av det 
sociokulturella perspektivet såsom detta uppfattas av Roger Säljö, av Andrew 
Abbotts professionsteori och Anders Øroms bibliotekarieidentiteter. Metoden som 
används för att besvara uppsatsens frågeställning är av kvalitativ innehållsanalys, 
vilken genom strukturering i olika teman med tillhörande nyckelord syftar till att 
djupgående tolka de olika texterna. Utifrån en genomläsning av det empiriska 
materialet är uppsatsen indelad i två huvudteman, bibliotekarien och användaren. 
I det första temat knyts nyckelord i form av Anders Øroms identiteter. Dessa 
identiteter, vilka omarbetats utifrån uppsatsens syfte utgörs av kulturför-
medlaridentiteten, ämnesspecialistidentiteten, kunskapsorganisatören, socialarbe-
taridentiteten, och informationsförmedlaren. Till dessa identiteter knyts Trine 
Schreibers upplevelseförmedlande identitet, samt den pedagogiska rollen hämtad 
från DIK. 

Uppsatsens analys visar att en mångbottnad bild av bibliotekariens yrkesiden-
titet framträder i de olika artiklarna. De olika yrkesroller som återfinns i det empi-
riska materialet utgörs av samtliga identiteter som beskrivs i uppsatsens 
metodkapitel. Genom detta resultat framträder bibliotekariens generella kunskaper 
i det empiriska materialet.  

Tolkningen av Bibliotek 2.0 sker ur två olika perspektiv i uppsatsens empi-
riska material, dels utifrån Jack Maness teknologiska perspektiv, dels utifrån 
Michael E. Caseys ideologiska perspektiv. Den skilda tolkningen av begreppet 
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visar sig i analysen till viss del vara avgörande för vilka identiteter och aspekter 
av bibliotekariens yrke som framhålls.  

Analysen visar även att användaren beskrivs i samband med termer som 
medskapande, medbestämmande och delaktighet i fem av sex undersökta artiklar. 
I analysen av uppsatsens empiriska material blir det också synligt att definitionen 
av Bibliotek 2.0 även påverkar de termer och begrepp som kopplas ihop med 
användaren. I anslutning till användarens delaktighet blir även en kommunikativ 
bibliotekarieroll synlig mellan raderna i det empiriska materialet. Genom att se 
Bibliotek 2.0 som ett sociokulturellt redskap där begrepp som lärande, kommuni-
kation och gemenskap står i centrum, förväntas begreppet ha stor påverkan på 
professionen i framtiden. När användaren benämns som medskapare och medbe-
stämmare, blir användarens expertis något som bibliotekarien kan ta vara på i sitt 
arbete. Därmed uteblir konkurrenssituationen mellan bibliotekarien och 
användaren och bibliotekariens roll som kognitiv auktoritet kan stärkas. 
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