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Title 
Contextual Identity – A study in the forming of the librarian’s professional identity 

through the service Book a librarian 

 

Abstract 
This thesis focuses on the librarian’s professional identity and how this is formed. The 

purpose of this study is, more specifically, to discover how the professional identity of 

the research librarians is constructed, and which professional identity positions are 

avaliable during Book a librarian-meetings at Lund university. By doing this I want to 

establish an understanding for what Book a librarian is an expression of when it comes 

to librarianship as a profession, and also contribute to the understanding of what context 

means to identity.  

The research questions regard how librarians in the study are defining their 

professional identity, which professional identities are formed during the conversation 

with, and in the relation to, the user and finally how the librarian’s own image of the 

professional identity relates to the one seen in the empirical material. This material 

has been obtained by observations of the service Book a librarian and interviews with 

librarians and users attending the meetings. Positioning theory, along with a 

theoretical model by Thomas Brante, has been applied to the empirical material. 

The results show, in summary, that all librarians participating in the study sees the 

professional identity of a librarian conducting the service as one with close 

connection to the librarian’s abilities. More specifically, the abilities connected to 

technical skills, regarding information seeking and information retrieval, and also 

social skills.  

The professional identities formed during the meeting with the user, shown through 

positions given and taken, are the ones as the information seeking expert and the 

advisor. The librarian is also given the position of the material provider and the expert 

in knowledge within a specific discipline. The identities regarding expertise 

information seeking and advisory are well in line with the librarians image of the 

professional identity of librarians conducting the service. 

Master’s thesis 
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Inledning 

 

Att boka ett [Boka en bibliotekarie-]möte är […] att slippa uppfinna ett hjul som någon annan 

uppfunnit. 

 

(Intervju 3, med användare) 

 

 

Den här uppsatsen lyfter tjänsten Boka en bibliotekarie. Men den handlar inte om 

tjänsten i sig, snarare har denna agerat medel i sökandet efter något annat. Jag har velat 

undersöka hur bibliotekariens identitet kan formas i en specifik och relativt ny tjänst 

som denna. 

 

Boka en bibliotekarie är en handledningstjänst där användaren får kontakt med en 

bibliotekarie som hjälper denne med ett i förväg uttalat problem. Man kan som 

användare använda tjänsten om man behöver hjälp med att söka efter 

informationskällor i olika databaser, eller hitta lämpligt material i bibliotekets katalog. 

 

Bibliotekarieprofessionen har en lång historia, redan under antiken växte de första 

biblioteken fram (Järv 1991), och därför är det naturligt att professionen genomgått en 

stor utveckling fram till idag. Detta har medfört att bibliotekarien identifierat sig på 

många olika sätt under utvecklingens gång. Under de senaste 50 åren har 

forskningsbibliotekarien gått från att vara en yrkesperson med stark koppling till 

forskning, vars främsta uppgift var att bygga samlingar och göra dessa tillgängliga för 

forskare, till att bli en informationsförmedlare – där relationen till användaren är i 

fokus.  

 

Men vad är den specifika tjänsten Boka en bibliotekarie ett uttryck för när det gäller 

bibliotekarieprofessionens utveckling, och vad betyder den för relationen med 

användaren? Vilken identitet hos bibliotekarien går att definiera i den relation som 

etableras med användaren under ett Boka ett bibliotekarie-möte, och hur uppfattar 

bibliotekarien och användaren relationen dem emellan?  

 

I det här arbetet har jag studerat Boka en bibliotekarie-möten på Lunds universitet i 

jakten på svar på dessa frågor. Denna specifika tjänst är inte särskilt vanligt 

förekommande i forskningssammanhang och därför finns en lucka i förståelsen av 

tjänsten som det här arbetet kan bidra till att fylla.  
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Tjänsten på Lunds universitet 

Universitetet och de aktuella fakulteterna  
Boka en bibliotekarie är en tjänst som numera finns på många svenska universitet och 

högskolor, den kan dock kallas för något annat än just Boka en bibliotekarie och 

förutom namnet kan även formatet variera. En gemensam nämnare är emellertid att det 

handlar om en handledningstjänst som man som användare på ett bibliotek själv kan 

boka i kontakten med en bibliotekarie. Den här studien tar ett tydligt avstamp inom 

Lunds universitet.  Tjänsten, så som den beskrivs och studeras i detta arbete, är alltså 

en representation av tjänsten så som den används på universitetsbibliotek i Lund. 

Universitetet har åtta fakulteter som alla utom en har minst ett fakultetsbibliotek. 

Många har betydligt fler vilket ger Lund ett stort antal forskningsbibliotek.  

 

De bibliotek som ingår i min studie är alltså fakultetsbibliotek tillhörande Lunds 

universitet och kommer i mitt arbete att benämnas som Bibliotek 1, 2, och 3 – detta för 

att de skall hållas så anonyma som möjligt. 

På den fakultet som Bibliotek 1 tillhör bedrivs forskning kring omvårdnad, fysioterapi 

samt arbetsterapi. Den utbildning som sker här gäller blivande sjuksköterskor (med 

olika inriktning), fysioterapeuter och arbetsterapeuter. 

Till samma fakultet hör också Bibliotek 2. På denna institution finns den 

experimentella, kliniska forskning som universitetssjukhuset bedriver, men också 

medicinsk grundforskning. Här sker en stor del av all forskning som bedrivs inom 

medicin. De studenter som studerar på Bibliotek 2 läser främst läkarprogrammet. 

Fakulteten som Bibliotek 3 är en del av ger utbildning inom ekonomi och 

systemvetenskap. Här erbjuds också forskarutbildning inom olika discipliner vilket 

innebär att forskning i ämnen som ekonomisk historia och nationalekonomi bedrivs på 

fakulteten. 

Boka en bibliotekarie på universitetet 
Boka en bibliotekarie är en typ av referenstjänst, en mer formell variant av det samtal 

som annars ofta sker direkt över informationsdisken på mer spontant manér. Den största 

skillnaden mellan de båda typerna av referenssamtal är strukturen på dem. Precis som 

biblioteken visar i samband med sina bokningsformulär eftersöker de 

förhandsinformation, vilket inte behövs när en användare spontant besöker 

informationsdisken. Bibliotekarien som håller i ett Boka en bibliotekarie-möte ska 

således ha tid och möjlighet att förbereda sig. 

 

Tjänsten riktar sig främst till studenter och forskare. Den kostar ingenting på Lunds 

universitetsbibliotek och mötena kan ske mellan bibliotekarie och en enskild användare 

eller mellan bibliotekarie och en grupp användare med ett kollektivt problem. 
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Det vanligaste sättet att boka ett möte inom tjänsten är genom att använda bibliotekens 

onlineformulär1. Både Bibliotek 1, Bibliotek 2 och Bibliotek 3 har den här typen av 

formulär men de skiljer sig något i utformning. Bibliotek 1 och Bibliotek 2 tillhör 

samma fakultet och har därför samma onlineformulär, i sin bokningsförfrågan får 

användaren välja vilken plats denne önskar att handledningen skall äga rum. Som 

användare ombeds man också att beskriva vad man har för mål med 

handledningstillfället, samt beskriva vad man önskar få hjälp med. Dessutom vill 

biblioteken veta om man har sökt på egen hand innan bokningen av mötet, och i så fall 

hur man gått tillväga med sökningen. Det blir således tydligt att Bibliotek 1 och 

Bibliotek 2 strävar efter något mer specifika bokningsförfrågningar.  

 

Formuläret som nås via Bibliotek 3:s hemsida är av mer generell karaktär än det som 

nås via Bibliotek 1 och Bibliotek 2:s hemsida. På Bibliotek 3 får man själv bestämma 

hur specifikt man vill beskriva det man vill ha bibliotekariens hjälp med, det kan 

således handla om ett konkret formulerat problem eller ett intresseområde som man vill 

ha hjälp att söka inom. Den enda frågan/uppmaningen som ställs till den som bokar 

mötet är ”Beskriv vad du behöver hjälp med”.  

 

Liknande tjänster finns, som tidigare nämnts, på de flesta svenska universitetsbibliotek 

och högskolebibliotek och är således inget specifikt för just Lunds universitet. På några 

bibliotek benämns den som Boka en bibliotekarie men förekommer även i andra former 

där tjänsten benämns som sökhandledning eller hjälp med informationssökning. Mötet 

med bibliotekarien är dock alltid bokningsbart och enskilt (om användaren så önskar). 

De flesta bibliotek med en liknande tjänst har, precis som Lunds universitetsbibliotek, 

ett bokningsformulär online. Annars sker bokning på plats, i direktkontakt med 

bibliotekarie, eller via mail/telefon.  

 

Anledningen till att just Lunds universitet utgör ett bra underlag för mitt studium är på 

grund av dess många fakultetsbibliotek. Alla tillhandahåller inte just den här tjänsten, 

men många gör det. Istället för att enbart ha ett universitetsbibliotek att förhålla mig 

till, har jag alltså haft ett flertal. I min studie är sammanhanget för varje Boka en 

bibliotekarie-möte viktigt. Rent kontextuella saker som vilka studenter och 

bibliotekarier det är som deltar, vilket ämne det är som behandlas och vilka utbildningar 

som ges på en fakultet är därför intressanta. Att studien genomförs på Lunds 

universitets fakulteter möjliggör således den här typen av kontextualiserande i högre 

grad och gör också att det material som skapas i studerandet av tjänsten kan jämföras.  

Syfte och forskningsfrågor 

 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur forskningsbibliotekariers professionella identitet 

konstrueras, samt vilka professionella identitetspositioner som erbjuds 

forskningsbibliotekarier under möten av tjänsten Boka en bibliotekarie på Lunds 

universitet. Därigenom vill jag nå kunskap om vad Boka en bibliotekarie är ett uttryck 

                                                 
1 All information om bokningsformulären kommer direkt från fakultetsbibliotekens respektive hemsidor. Jag har 

dock valt att inte direkt hänvisa till dessa sidor då en referens dit röjer den anonymitet som biblioteken går under.  
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för när det gäller bibliotekarieyrket som profession samt bidra till förståelse för vilken 

betydelse kontext har för identitet. 

För att uppnå syftet har jag observerat under möten av tjänsten Boka en bibliotekarie 

på samtliga deltagande bibliotek samt intervjuat medverkande bibliotekarier och 

användare. 

 

Boka en bibliotekarie-tjänsten är således ett medel i förståelsen av relationen mellan 

bibliotekarie och användare för och konsekvenserna av denna. På det empiriska 

material som observationer och intervjuer genererat har sedan positioneringsteori och 

en teori kopplad till professionsforskning applicerats. 

De frågeställningar som uppsatsen ämnar besvara är: 

- Hur definierar bibliotekarier i studien sin professionella identitet? 

- Vilka professionella identiteter formas under samtalet och i relationen med 

användaren? 

- Hur relaterar bibliotekariens egen bild av sin professionella identitet till den 

som synliggörs i mitt empiriska material? 

Bidrag och relevans 
 

Vilket nämndes redan i inledningen är Boka en bibliotekarie en relativt ny tjänst. Till 

många svenska universitet och högskolor kom den under mitten, eller senare hälften, 

av 2000-talet och i exempelvis Danmark infördes den för första gången kring sent 

1990-tal eller tidigt 2000-tal (Lerche 2004). Tjänsten är, som tidigare nämnts, inte 

särskilt vanlig i forskningssammanhang vilket förmodligen den ”unga åldern” är en 

bidragande faktor till. Att Boka en bibliotekarie inte är direkt omskriven och studerad 

innebär att det finns kunskapsluckor kring själva tjänsten som fortfarande är öppna.  

 

Den här studien kan således ses som ett bidrag i den rena förståelsen av Boka en 

bibliotekarie, som annars är tämligen liten med tanke på hur ny tjänsten är. Frågor som 

jag ämnar besvara i studien gällande detta handlar exempelvis om hur tjänsten formats, 

varför den initierades och vilken roll den spelar i den reguljära biblioteksverksamheten. 

Samtidigt som dessa frågor lyfts fyller den även en funktion inom forskning kring 

professionell identitet då bibliotekariens professionella identitet undersöks med 

tjänsten Boka en bibliotekarie som medel. Inom professions- och identitetsforskning är 

studien relevant och intressant då den har ett tydligt fokus på just formandet av 

identiteter, och en särskilt viktig fråga som lyfts här är hur professionell identitet formas 

i en särskild kontext. Mitt arbete bidrar specifikt till forskningsfältet inom Biblioteks- 

och informationsvetenskap som fokuserar på bibliotekariens professionella identitet 

och professionell identitet som ett fenomen i förändring (jfr Schreiber 2006; Ørom 

1993; Bruijns 1992; Sundin 2006).  Det jag i synnerhet bidrar med är hur professionell 

identitet är beroende av en kontext och hur identitet därför är ett fenomen som hela 

tiden genomgår en utveckling. Kontexten i mitt specifika fall är tjänsten Boka en 

bibliotekarie, men också vilka som deltar i mötet, hur själva mötet genomförs och vad 

mötet innehåller. 
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Urval och avgränsningar 
 

Min materialinhämtning skedde, som tidigare nämnt, på tre bibliotek. Samtliga 

bibliotek tillhörande Lunds universitet som har tjänsten Boka en bibliotekarie 

kontaktades och tillfrågades om medverkan i min studie. Undersökningen kräver dock 

också att det finns möten att observera och urvalsprocessen var således beroende av att 

tjänsten nyttjades. De bibliotek som medverkat i studien är de bibliotek inom Lunds 

universitet där Boka en bibliotekarie-möten bokats av användare inom tidsramarna för 

min uppsats.  

 

En avgränsning av bibliotekstyp har också gjorts. Eftersom undersökningen 

genomförts på just tre universitetsbibliotek, och eftersom materialet därigenom 

kommer att vara relaterat till forskningsbibliotek, fokuserar jag enbart på just denna 

bibliotekstyp. Om relevans finns kommer även aspekter av folkbibliotek att nämnas. 

Uppdelningen mellan folk- och forskningsbibliotek diskuteras således i exempelvis en 

historisk tillbakablick men vad gäller yrkesidentitet och professionsutveckling ligger 

ett definitivt fokus på forskningsbibliotekarien.  

 

Om inte exempelvis det specifika begreppet folkbibliotek används är det således 

forskningsbibliotek som åsyftas, även om jag växlar mellan begreppen bibliotek och 

forskningsbibliotek när det gäller institutionen. Samma sak gäller för termen 

bibliotekarie/forskningsbibliotekarie. Även här uttrycks det specifikt om någon annan 

typ av bibliotekarie åsyftas, annars avses alltid forskningsbibliotekarie. 

Disposition 
 

Uppsatsen består av totalt sex kapitel. Den tar sitt avstamp i en inledning som fungerar 

som en introduktion till ämnet och där den kontext som Boka en bibliotekarie befinner 

sig i presenteras. I inledningskapitlet redogör jag också för arbetets syfte och de 

forskningsfrågor som uppsatsen skall besvara. Ett avsnitt om varför studien är relevant 

och vad den kan bidra med till forskningen är också inkluderat i detta inledande kapitel, 

samt ett avsnitt där jag redogör för de val som gjorts gällande avgränsning och urval. 

 

I uppsatsens andra kapitel presenteras studiens bakgrund och det forskningsläge som 

den har som utgångspunkt. Här redogör jag för den forskning som bedrivits tidigare 

inom de områden som är relevanta för min studie. Dessa områden är: Boka en 

bibliotekarie, referenssamtal, profession och identitet samt bilden av bibliotekarien. 

 

I kapitel tre beskrivs det teoretiska ramverk som jag förhåller mig till. Här presenteras 

de två teorier som valts: positioneringsteorin och en teoretisk modell av Thomas 

Brante. 

 

I det fjärde kapitlet redogör jag för hur materialet till studien samlats in, alltså beskrivs 

metoden för arbetets genomförande. Här ligger tonvikt på de observationer och 

intervjuer som utgjort materialinsamlingen men även ett avsnitt kring hur mina valda 

teorier används som metodologiska redskap har inkluderats.  
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I kapitel fem presenteras mina resultat och en följande analys i en kombinerad resultat- 

och analysdel. Då mitt material ter sig vara tämligen empirinära är det svårt att separera 

dessa två delar, varpå ett gemensamt kapitel är en naturlig lösning. Resultaten som 

presenteras analyseras således med en gång, istället för i ett separat kapitel. 

 

Uppsatsen avslutas med ett kapitel innehållande en avslutande diskussion och 

konklusion. Här diskuteras det som framkommit i resultat- och analyskapitlet utifrån 

mina forskningsfrågor och mina slutsatser dras och presenteras med koppling till dessa. 

Frågorna lyfts en och en, de diskuteras både på egen hand och i relation till övriga 

frågor om det anses relevant. I detta kapitel inkluderas även ett avsnitt gällande vidare 

forskning där jag ger förslag på utvecklingsmöjligheter för studieområdet. 
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Bakgrund och aktuellt forskningsläge 

Tidigare forskning kring den specifika tjänsten Boka en bibliotekarie är svår att finna. 

Dels eftersom tjänsten kan innebära exakt samma sak på olika universitet och 

högskolor men ha ett annat namn än Boka en bibliotekarie, och dels eftersom tjänsten 

inte lanserats på alla forskningsbibliotek. Vilket nämndes i inledningskapitlet är Boka 

en bibliotekarie en form av referenstjänst, och just referenssamtal/referensintervjuer är 

något som är betydligt mer omskrivet. Den viktigaste skillnaden mellan ett Boka en 

bibliotekarie-möte och ett referenssamtal som sker spontant över informationsdisken 

på ett bibliotek är, som tidigare nämnt, spontaniteten. Den bidrar till minskad möjlighet 

till förberedelser för bibliotekarien, något som rent av krävs inför ett Boka en 

bibliotekarie-möte. Själva funktionen för de båda tjänsterna har många likheter och 

därför är forskning kring referenssamtalet relevant här, men formatet är en stark 

skiljefaktor – vilket bör has i åtanke.  

 

Med tanke på den koppling mellan tjänsten Boka en bibliotekarie och professionell 

identitet som finns i min studie har jag identifierat just dessa två områden som mina 

två huvudsakliga forskningsteman. Dessutom belyses alltså forskning kring 

referenssamtal i det här avsnittet, liksom bilden av bibliotekarien – som en del i 

professionell identitet. Det forskningsfält där fokus ligger på professionell identitet är 

specifikt det som jag, med min studie, vill bidra till. Vilket nämndes redan i avsnittet 

kring bidrag och relevans handlar det främst om forskning som fokuserar på den 

professionella identiteten i förändring.  

 

Forskning kring tjänsten Boka en bibliotekarie samt forskning kring referenssamtalet 

bidrar med fördjupade kunskaper i tjänstens funktion. Den kan också ge något att sätta 

det empiriska materialet i förhållande till, vilket kan ge en djupare förståelse av tjänsten 

på Lunds universitet. Tidigare forskning om profession och identitet samt bilden av 

bibliotekarien är särskilt viktig när just identitetsbegreppet diskuteras. Inte minst när 

det gäller min tredje forskningsfråga som rör just hur bilden av bibliotekarien stämmer 

överens med den bild som synliggörs i mitt material.  

Boka en bibliotekarie  
 

Den forskning som gjorts kring tjänsten Boka en bibliotekarie i Sverige har genomförts 

i form av magisteruppsatser av studenter vid Lunds universitet och högskolan i Borås. 

Den första av dessa skrevs av Ewa Gonta (2006) och har titeln Boka en bibliotekarie – 

en studie i förmedlad informationssökning. Här har fokus legat på kommunikationen 

mellan användare och bibliotekarie under mötet och den interaktiva dynamik som 

identifierats har analyserats. Gonta (2006) har eftersträvat en möjlighet till en 

komparativ studie och har därför inkluderat både folkbibliotek och forskningsbibliotek.  

 

Gonta (2006) har formulerat ett antal forskningsfrågor vilka uppsatsen ämnar ge svar 

på. Särskilt intressant för min studie är den fråga som gäller vilka intentioner och mål 

som styr interaktionen mellan användaren och informationsförmedlaren (i mitt fall 
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specifikt bibliotekarien) samt på vilket sätt samspelet sker mellan användare, 

informationsförmedlare och söksystem. 

 

Studiens resultat presenteras med en uppdelning mellan folk- och forskningsbibliotek. 

När det gäller forskningsbibliotek skriver Gonta (2006) om hur hon, genom sina 

observationer, uppfattat en kommunikativ interaktiv anpassning mellan 

mötesdeltagarnas kunskapsstrukturer. Enligt henne är det dock mindre vanligt att 

användare på forskningsbibliotek behöver förklara begrepp eller beskriva företeelser 

för bibliotekarien eller att bibliotekarien har svårigheter med att tolka och förklara 

träffar i en sökning för användaren (Gonta 2006, s. 63).  

 

En annan intressant del i resultatbeskrivningen är den som handlar om de förväntningar 

som styr interaktionen. Gonta (2006, s. 64) menar att det kan vara svårt för 

forskningsbibliotekarien att infria användarens förväntningar med tanke på den egna 

rollens avgränsning och innebörd. Ibland kan förväntningar också krocka om 

användaren är mer inriktad på service och expertis när bibliotekarien är mån om att 

användaren själv ska lära sig att söka efter information. 

 

Det är dock tydligt att Gontas (2006) arbete har ett fokus på informationssökning, och 

hur samtal ter sig i förhållande till denna aktivitet. Informationssökning spelar även en 

roll i min studie, men inte en lika omfattande som hos Gonta (2006). 

 

Ytterligare en magisteruppsats som tar upp tjänsten Boka en bibliotekarie är den av 

Malin Klintholm och Hanna Lidström (2007). Arbetet har titeln Referensarbete 2.0 – 

tjänsten Boka en bibliotekarie på svenska folkbibliotek. Studien, med ett tydligt fokus 

på folkbibliotek, har ett tudelat syfte där den första delen går ut på att kartlägga tjänsten 

(bland annat genom att låta bibliotekarier som utför tjänsten komma till tals och 

diskutera den) och den andra på att ge förslag på hur den kan utvecklas i framtiden. 

Kartläggningen ämnar till att belysa tjänsten genom att förklara hur tjänsten används 

på folkbibliotek och hur den är uppbyggd. Utvecklingsmöjligheterna kommer från 

författarna själva och går bland annat ut på att vidga synen på Boka en bibliotekarie 

som specifik tjänst, men också på referensarbete i stort. 

 

De utvecklingsmöjligheter som Klintholm och Lidström (2007) formulerat lyfter 

exempelvis platsen på vilken tjänsten genomförs. De menar att platsen där mötet sker 

är viktig för hur mötets utfall blir och att biblioteken därför bör reflektera över denna 

plats. De lyfter också att biblioteken bör klargöra vem som tillhör tjänstens målgrupp. 

Genom att förtydliga vem Boka en bibliotekarie riktar sig till kan också målgruppens 

behov mötas på bästa sätt (Klintholm & Lidström 2007, s. 52). 

 

Den tredje magisteruppsats som behandlar ämnet Boka en bibliotekarie har titeln 

Framgångsfaktorer för tjänsten Boka en bibliotekarie på högskolebibliotek och är 

skriven av Björn Erdal (2008). Till skillnad från Gonta (2006) samt Klintholm och 

Lidström (2007), och i likhet med min egen studie, har Erdals (2008) arbete ett ensamt 

fokus på forskningsbibliotek.  

 

Erdals (2008) syfte är att synliggöra tjänsten och dess funktion på svenska 

högskolebibliotek och i synnerhet när tjänsten fungerar som bäst. Studien involverar 

enbart uppsatsskrivande studenter och den huvudsakliga forskningsfrågan är vilka 
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faktorer som är viktigast för att studenterna ska uppleva att tjänsten varit till nytta för 

dem i sitt uppsatsskrivande. Dessa faktorer kallar Erdal (2008, s. 4) sedan för 

framgångsfaktorer, ett begrepp som också figurerar i arbetets titel. Ytterligare en 

forskningsfråga gäller huruvida det finns skillnader i tjänstens funktion inom olika 

discipliner.  

 

Den största framgångsfaktorn var, för användarnas del, att de lärt sig eller utvecklat 

sina kunskaper i informationssökning. En annan viktig faktor var, enligt Erdal (2008, 

s. 32-33), det ämnesmässiga utrymmet. Detta i och med att det tyder på att 

informationskompetens inte är frikopplat från en större, ämnesmässig kontext. När det 

gäller resultat kring Erdals andra forskningsfråga diskuterar han detta utifrån befintlig 

forskning. Forskningen visar att det finns stora skillnader mellan tjänsten och dess 

funktion inom olika discipliner, detta är också något som Erdal (2008, s. 34-35) är 

benägen att hålla med om. Han menar att tjänsten verkar fungera bäst inom 

samhällsvetenskap och medicin. Inom dessa discipliner upplevde användarna att de 

haft stor nytta av tjänsten. 

Referenssamtal  
 

När det kommer till forskning kring referenssamtal eller referensintervjuer är det främst 

den som handlar som relationen mellan användare och bibliotekarie som är relevant i 

det här arbetet. Men jag vill också placera referenssamtalet i en något större kontext 

och ge en mer generell bild av samtalet som referenstjänst. 

 

Vad gäller forskning inom referenssamtal kommer stora delar av den publicerade 

forskningen från Nordamerika. Joseph Janes (2003) diskuterar referenssamtalets 

uppkomst och utveckling i sin artikel ”What is Reference for?”. Han menar att 

referenstjänsten är en återspegling av sin samtid. I sin historiska tillbakablick talar 

Janes (2003) om hur dåtidens referensarbete speglar sin samhälleliga kontext och hur 

den aspekten av referenstjänsten inte ändrats alls. Även idag speglas samtiden i 

referensarbetet och även om nya fenomen tillkommit, där datorn bör vara bland de 

främsta exemplen, är principen densamma. Enligt Janes (2003) är många av de frågor 

som idag ställs i en referensarbetessituation de samma som för 50 år sedan, med hänsyn 

till just nätverksteknologin och datorn som nya ”deltagare” i situationen. Det 

tillvägagångssätt som många använder sig av vid ett sådant tillfälle är att försöka 

utveckla sitt invanda beteende genom att använda det tillsammans med den teknologi 

som finns tillgänglig idag. Detta leder, enligt Janes, ofta till ett sämre resultat och han 

menar att det är bättre för biblioteken att låta de teknologiska förutsättningarna istället 

vara med i utformandet av en referenstjänst. Enligt Janes (2003) borde bibliotek erbjuda 

olika variationer av referenstjänster med utgångspunkt i olika metoder. Han delar in 

dessa tjänster i synkrona tjänster samt asynkrona tjänster. Exempel på synkrona tjänster 

är bemannade informationsdiskar på det fysiska biblioteket, referenssamtal via telefon 

och referenssamtal som sker via videoöverföring. Exempel på asynkrona tjänster är 

frågeformulär som fylls i digitalt och kontakt via e-post. 

 

Ser vi till forskning om just relationen mellan bibliotekarie och användare var Samuel 

S. Green en av de första att beröra denna aspekt av referenssamtalet. 1876 publicerades 

hans artikel Personal Relations Between Librarians and Readers som lyfter den nytta 
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som användaren har av bibliotekarien och hur man bör upprätta en god relation till 

användaren. Green framställer användaren som någon utan egna kunskaper om hur 

biblioteket fungerar och som behöver en stor hjälpinsats från bibliotekariens sida, 

exempelvis menar han att: ”Modest men in the humbler walks of life, and well-trained 

boys and girls, need encouragement before they become ready to say freely what they 

want.” (Green 1876, s. 74) – till skillnad från när forskare och personer med hög social 

position kommer till biblioteket. De sistnämnda behöver enligt Green inte samma 

uppmuntran eller hjälp att framföra sin önskan om hjälp eller handledning. Det Green 

(1876) menar är i stort att bibliotekarier, och hur dessa upprättar relationer till 

bibliotekets användare, är viktigt för att användarna skall ha möjlighet att komma i 

kontakt med, och nyttja, bibliotekets resurser. Trots att Greens artikel minst sagt har 

några år på nacken är hans tankar om kompetens som baseras på relationer hos 

bibliotekarien således fortfarande intressanta.  

 

Angående just den kommunikativa aspekten av referenssamtalet, som har en nära 

koppling till relationen mellan bibliotekarie och användare, har Matthew L. Saxtons 

och John V. Richardsons (2010) Understanding Reference Transactions visat 

intressanta resultat. Deras studie visar hur referenssamtalets resultat till väldigt liten del 

beror på vilka resurser som bibliotekarien har att tillgå, istället spelar just 

kommunikationen väldigt stor roll. Den intervjuteknik som bibliotekarien använder sig 

av är enligt Saxton och Richardson det som spelar störst roll för utgången av samtalet 

(Saxton & Richardson 2010, s. 95-98). Vidare beskriver forskarna hur kvaliteten på 

referenssamtalen ökat markant då personalen på biblioteket där studien genomförts fått 

delta i en utbildning i interpersonell kommunikation.   

 

Även Marie L. Radford (1996) har forskat inom ämnet referenssamtal och liksom 

Saxton och Richardson (2010) har hon ett fokus på kommunikation under samtalet. I 

sin artikel ”Communication Theory Applied to the Reference Encounter: An Analysis 

of Critical Incidents” menar hon att trots att en användare fått ut det hen velat av 

referenssamtalet och därmed uppnått målet med mötet med bibliotekarien är denne inte 

helt nöjd. Det handlar således inte enbart om vad som läggs fram till användaren utan 

även hur. Även detta bekräftar den stora roll som den kommunikativa relationen spelar 

mellan bibliotekarie och användare. Syftet med Radfords studier är att förklara 

förhållandet mellan bibliotekarie och användare, vilket hon gör genom att kartlägga 

lyckade eller mindre lyckade referenssamtal och de handlingar relaterade till 

kommunikation som är kopplade till dessa. I studien försöker Radford således att 

identifiera de delar av samtalet som upplevs som viktiga för hur slutresultatet blir 

(Radford 1996). Både bibliotekariens och användarens uppfattningar har varit en del i 

studien.   

 

Catherine Sheldrick Ross, Kirsti Nielsen och Patricia Dewdney (2002) har tillsammans 

skrivit en antologi där artiklar kring referenssamtal – som de alla forskat om – samlats. 

Antologin heter Conducting the reference interview; a how-to-do-it manual for 

librarians och är, precis som dess titel avslöjar, tänkt att fungera som en slags manual 

för referensbibliotekarier. Författarna diskuterar exempelvis vikten av att känna till den 

kontext som en viss fråga är situerad i. Den modell som de anser att man som 

bibliotekarie bör utgå ifrån består av öppna frågor som skall ställas till användaren, för 

att på så vis få mer information om kontexten i vilken frågan uppstod. Enligt Ross, 
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Nielsen och Dewdney (2002, s. 4) kan den kontextuella information som bibliotekarien 

behöver finnas i användarens berättelse kring dennes fråga eller problem. 

 

Det riktigt intressanta i denna antologi är när författarna kopplar frågan kring kontext 

och förståelse av användarens ärende till frågan om expertis. De menar att användaren 

är just expert på sin fråga medan bibliotekarien är expert inom informationssökning 

och det söksystem som är aktuellt, och först när de båda arbetar med varandra för att 

lösa ett problem kommer referenssamtalet att bli helt lyckat (Ross, Nielsen & Dewdney 

2002, s. 110).  

 

En annan trio som skrivit inom ämnet referenssamtal är Fredrik Hanell, Eva Kronfält 

och Olof Sundin (2006). De har tillsammans författat artikeln ”Referencesamtalens 

diskurser” som presenterar en diskursanalytisk studie av referenssamtal. De beskriver 

referenssamtalet som en viktig tjänst i folkbibliotekets uppfyllande av målet att finnas 

till för alla eftersom det möte som sker mellan bibliotekarien och användaren kan 

anpassas efter en specifik användares behov (Hanell, Kronfält & Sundin 2006, s. 119). 

Artikeln har ett fokus på bibliotekariens professionella kunskaper och hur dessa 

kunskaper kommer till uttryck i mötet med användaren under ett referenssamtal. 

Genom att belysa den språkliga interaktion som sker mellan bibliotekarie och 

användare vill författarna ta reda på vilka diskurser som kan identifieras i 

referenssamtalen, hur dessa diskurser förhåller sig till varandra samt vilka 

konsekvenser de olika diskurserna har för mötet mellan bibliotekarie och användare.  

 

Artikeln i stycket ovan är baserad på en magisteruppsats av två av författarna, Fredrik 

Hanell och Eva Kronfält.  Den heter Diskurser i referenssamtalet – En 

diskurspsykologisk studie (2005) och liksom i artikeln går arbetet ut på att undersöka 

de diskurser som kan identifieras i referenssamtal, hur dessa förhåller sig till varandra 

samt vilka konsekvensen diskurserna får i mötet mellan användare och bibliotekarie. 

Syftet är mer specifikt att åskådliggöra den diskursiva interaktion som sker mellan 

samtalsdeltagarna inom referenssamtalets språkliga praktik. 

 

Resultaten, vilka även har beskrivits i artikeln som uppsatsen genererat, visar att inom 

den huvudsakliga diskursen – referenssamtalsdiskursen – avlöser tre underordnade 

diskurser varandra. Här har institutionsdiskursen, processdiskursen och den 

pedagogiska diskursen identifierats. I den förstnämnda menar Hanell och Kronfält 

(2005, s. 68) att bibliotekarien tar på sig rollen som företrädare för biblioteket som just 

institution. Diskursen innehåller också en bibliotekarieroll där professionalitet i stort 

innebär att kontrollera situationen. I processdiskursen ges användaren möjlighet att 

påverka samtalet, vilken inte gavs under föregående diskurs, och den här delen av 

samtalet sker till största del under informationssökningen. I den pedagogiska diskursen 

får bibliotekarien auktoritet som lärare då denne framträder pedagogiskt. Ofta är denna 

diskurs en del i processdiskursen där den sporadiskt syns, exempelvis när bibliotekarien 

gör ett avbrott i informationssökningen för att förklara något för användaren. Hanell 

och Kronfält (2005, s. 68) menar att bibliotekariens strävan efter kontroll och auktoritet 

är den främsta anledningen till att diskurserna ser ut som de gör. 
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Profession och identitet 
 

Ser vi till bibliotekarieyrket som profession har den, vilket nämndes redan i uppsatsens 

inledning, funnits under en lång tid och därför genomgått en omfattade utveckling. 

Genom årens gång har bibliotekarierna således identifierat sig på olika sätt. Trine 

Schreiber (2006) och Anders Ørom (1993) är tongivande vad gäller forskning kring 

just dessa identiteter. Deras resonemang ligger till stor del till grund för min analys av 

just bibliotekariens professionella identitet och de identiteter som Schreiber (2006) och 

Ørom (1993) identifierat fungerar som utgångspunkt för mina egna resonemang. 

 

Under 1960-talet fanns en skarp uppdelning inom bibliotekarieprofessionen mellan 

folkbibliotek och forskningsbibliotek. Medan folkbibliotekarien sågs som något av en 

upplysare av folket var forskningsbibliotekarien oftast en person med tydlig 

forskningsanknytning. Den främsta arbetsuppgiften för en forskningsbibliotekarie var 

att bygga upp samlingar av relevant litteratur och förmedla denna i forskningens tjänst. 

I stor utsträckning var det således en bibliotekteknisk uppgift som låg i fokus vilken 

gav bibliotekarien stor kontroll över samlingen samt stor kunskap om dess innehåll. 

Den forskningsorienterade forskningsbibliotekarien hade en slags 

ämnesspecialistidentitet (Schreiber 2006; Ørom 1993). Samma identitet och yrkesroll 

följde dessutom forskningsbibliotekarien in i nästa decennium. De förändrades i stort 

sett inte alls men däremot utvecklades det subsystem inom professionen (ibid.). 

 

Under 80-talet kom relationen till användarna att förändras i allt högre grad. Den 

offentliga sektorn växte inte som tidigare vilket gjorde att professioner med statlig 

anknytning fick betydligt snävare ramar. Användarorientering blev ett viktigt begrepp 

och nu skulle användarna i ännu större utsträckning vara med och påverka samt utforma 

verksamheterna (Schreiber 2006; Ørom 1993). Ørom (1993, 39) menar att detta hade 

stor påverkan på bibliotekariernas yrkesidentiteter. Från den ursprungliga 

ämnesspecialistidentiteten som tidigare varit påtaglig rörde man sig mot en 

informationsorganisatörsidentitet. Från början grundade sig denna i att bibliotekarierna 

började hjälpa företag i deras informationsfrågor och i och med denna utveckling av 

professionen uppkom även rollen informationsförmedlare – som många bibliotekarier 

iklädde sig. Rollen innebar att bibliotekarien använde sig av informationstekniker på 

ett nytt sätt för att hjälpa användaren (Schreiber 2006; Ørom 1993).  

 

Under nästkommande decennium provade bibliotekarierna ett flertal nya 

arbetsuppgifter. Dessa har lett till allt större skillnad mellan bibliotek när det gäller 

exempelvis organisation och inriktning och det har också påverkat spridningen bland 

bibliotekarierna. Yrkesgruppen, som tidigare var tämligen likartad, kunde under 90-

talet delas in i en mängd olika underkategorier. En generell gemensam nämnare är dock 

att informationsorganisatörs- och informationsförmedlaridentiteterna har fortsatt att 

vara de mest framträdande identiteterna (Schreiber 2006; Ørom 1993). Dock talar 

Schreiber (2006) även om det hon kallar för en upplevelseförmedlaridentitet. Ørom 

(1993) beskriver denna som en sammanslagning av det informationsteknologiska 
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intresset och förmedlandet. I fokus ligger upplevelsemomentet och enligt Ørom är det 

en viktig förändringsaspekt med koppling till nya förmedlingsfunktioner.  

 

De identiteter som Schreiber (2006) och Ørom (1993) lyfter används också i en 

forskningsöversikt från Svensk Biblioteksförening som en del i den forskning som 

bedrivits kring bibliotekarieprofessionen. Rapporten heter Bibliotekarien och 

professionen och är skriven av Anna Kåring Wagman (2008) och är en del i den 

forskningsbevakning och forskningsförmedling som Svensk Biblioteksförening är 

ålagd att ha för sina medlemmar. Även här konstateras det att de senaste decennierna 

har inneburit en stor utveckling för bibliotekarieyrket. 

 

Även R.A.C Bruijns (1992) har i sin rapport från en studie kring bibliotekariens status, 

Status and Image of the Librarian berört just ämnet identitet. Hans resonemang är i 

många aspekter lika Schreibers (2006) och Øroms (1993) och också han menar att 

bibliotekarieyrket genomgått en stor utveckling sedan 60-talet. Enligt Bruijns (1992) 

har bibliotekarien börjat ifrågasätta sin identitet och sina arbetsuppgifter, allt med 

koppling till de nya sociala, ekonomiska och teknologiska omständigheter som de 

gamla identiteterna utvecklats mot. Förr kunde bibliotekarien identifiera sig med en 

tämligen passiv attityd där produkten agerade kärnan i arbetet. Bibliotekarien var också 

till för en särskild grupp människor och var enbart till för att tillfredsställa behovet av 

information som denna grupp hade (Bruijns 1992, s. 4).  

 

Bruijns menar alltså, även det i likhet med de identiteter som identifierats av Schreiber 

(2006) och Ørom (1993), att bibliotekarien genomgått en stor förändring under de 

senaste årtiondena – och gått från den passiva rollen till en allt mer aktiv sådan. Den 

aktiva attityden har dessutom riktats mot allmänheten och det allmänna 

informationsbehovet, nu är varje användargrupp viktig till skillnad från tidigare. 

 

Olof Sundin (2006) lyfter i sin artikel ”Informationskompetence, ikt og 

bibliotekarernes professionelle ekspertise” den utveckling som skett inom 

bibliotekarieyrkets krav på kunskaper med fokus på informations- och 

kommunikationsteknologiska verktyg. Sundin (2006, s. 82-83) menar att just tekniska 

fenomen och förändringar är av stor betydelse för bibliotekarieprofessionens kunskap 

– större än för många andra yrkesgrupper. Det kunskapsmonopol som tidigare fanns är 

lättare att identifiera, då bibliotekarien i första hand var en expert på de resurser och 

samlingar som biblioteket hade. Användarna var då beroende av bibliotekariernas 

kunskap för att identifiera relevant material och den information som de sökte (Sundin 

2006). Sundin (2006, s. 82-83) talar om hur exempelvis katalogisering och 

dokumentation sågs som kunskaper som då värderades särskilt högt. Han menar också 

att kärnan i biblioteksverksamheten förflyttades i och med databasers och digitala 

resursers intåg. Elektronisk informationssökning blev istället en specifik kunskap som 

bibliotekarierna ansågs ha monopol på, än så länge var bibliotekarier ett av få yrken 

som kunde hantera söktekniska verktyg och de komplicerade kommandospråk som 

fanns. Dessa specifika kunskaper utgjorde ytterligare ett kunskapsmonopol för 

bibliotekarieyrket – användare, eller avnämare som kategorin kallas i Brantes modell 

som presenteras i nästa kapitel, var beroende av bibliotekarier för att, på elektronisk 

väg, kunna söka efter information (Sundin 2006). 
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Idag har dock även detta kunskapsmonopol utmanats. I och med att nya förutsättningar 

skapats för informationssökning har användarna själva givits större möjligheter att söka 

information – och dessutom större möjligheter att ifrågasätta den befintliga expertisen 

(Sundin 2006). Sundin beskriver hur kommandospråken försvunnit och hur kraftfulla, 

men samtidigt användarvänliga, databaser idag finns gratis online. Användarna har 

idag möjlighet att söka själva i både bibliotekskatalogen och i bibliografiska databaser 

och dessutom har flertalet förenklande sökverktyg tillkommit långt utanför bibliotekets 

verksamhet (Sundin 2006, s. 82-83). På grund av dessa förändringar, och på grund av 

det kunskapsmonopol som plötsligt förlorat i styrka, ansåg bibliotekarierna det 

nödvändigt att omformulera sin exklusiva kunskap. Ett sätt att göra detta på var 

exempelvis att börja lära ut en förståelse för den sociala kontext som information fanns 

i, genom att bland annat undersöka vilka tidskrifter som är mest betydande inom en 

disciplin (Sundin 2006, s. 83, 92-93). Ett annat, väldigt intressant, sätt att förnya sin 

kunskap på var också att i större utsträckning försöka identifiera användarnas behov. 

Här hamnar alltså de behov som användaren har återigen i fokus. När mer 

användarvänliga tjänster i olika former gjort informationssökning till en betydligt 

mindre komplicerad aktivitet än det varit tidigare har istället andra funktioner bevarat 

och utvecklat bibliotekarieyrkets kunskapsmonopol. Värdering av material, källkritik 

och analys av användarnas behov och beteenden är saker som nu är viktigt, till skillnad 

från den tidigare expertisen som från början gällde bibliotekets fysiska resurser och 

med tiden den komplicerade informationssökning som då existerade (Sundin 2006).  

 

Sundins (2006) artikel figurerar i tidigare nämnda forskningsöversikt författad av Anna 

Kåring Wagman (2008). Där ses hans resonemang som ett belysande exempel på hur 

bibliotekariers expertroll förnyas. I forskningsöversikten beskrivs det hur det är 

nödvändigt för professioner att kunna förmedla en bild av att man inom professionen 

innehar kunskap som ingen annan kan erbjuda. 

 

Dave Harmeyer (2014) är främst inblandad i forskning om referenstjänster men har 

också intressanta tankar vad gäller just profession och professionell identitet. Han 

menar bland annat att forskning kring referenstjänster visar att referenssamtalet är ett 

fenomen i förändring men att det fortfarande är en viktig del av bibliotekens 

verksamhet. Harmeyer (2014) lyfter särskilt möjligheten som biblioteken har att skapa 

en unik upplevelse för användaren/användargruppen genom att skräddarsy en 

referensintervju och lyfta just de behov som är aktuella. Detta går att koppla till just de 

identiteter som Schreiber (2006) och Ørom (1993) talar om. Dels är det möjligt att 

urskilja informationsförmedlaridentiteten i referenssamtalet där bibliotekarien frångått 

ämnesspecialistidentiteten och upprättat en närmare relation med användaren, men 

också upplevelseförmedlaridentiteten i viljan att utforma en referensintervju efter 

användaren (Harmeyer 2014).  

Bilden av bibliotekarien  
 

Den bild som människor har av bibliotekarien säger något om bibliotekariens identitet. 

Därför är det relevant att lyfta även hur bibliotekarien uppfattas. I mitt specifika fall 

handlar det om hur bibliotekarien uppfattas av användaren. Den bild som användaren 

har är med och skapar den kontext som Boka en bibliotekarie-tjänsten utförs i – och 

således också den kontext som verkar identitetsskapande.  
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Magdalena Håkansson (2003) har i sin magisteruppsats Vem är egentligen 

bibliotekarie? En dammig bokmal eller en informationsexpert? gjort en explorativ 

undersökning av hur bibliotekarien uppfattas av olika grupper. Ett viktigt 

nyckelbegrepp i hennes arbete är stereotyper, kod och myt. De olika grupperna är tre 

till antalet och utgörs av bibliotekarier, forskare och personalchefer från näringslivet. 

Individer tillhörande dessa grupper tillfrågades om sin bild av bibliotekarien och 

resultatet delades in i fem kategorier, en för varje frågeställning som Håkansson (2003) 

formulerat.  

 

Undersökningen visade att det fanns spridda uppfattningar om bibliotekarien men att 

det, enligt Håkansson (2003, s. 52), samtidigt förekom en del stereotyper. Någon 

enhetlig uppfattning fanns inte, inte heller någon dominerade stereotyp. Vissa 

gemensamma nämnare identifierades dock. Den tydligaste handlade om bibliotekariens 

kön, det var uppenbart att en stor majoritet av de som deltagit i undersökningen såg 

bibliotekarieyrket som ett kvinnligt yrke. En annan gemensam nämnare var att 

bibliotekarier har ett stort läsintresse (Håkansson 2003, s. 52). Håkanssons (2003) 

studie har genomförts utan någon distinktion av ordet bibliotekarie. Någon fokusering 

på typ av bibliotekarie har alltså inte gjorts. Men eftersom en av Håkanssons (2003) 

informantgrupper utgörs av forskare kan det antas att även forskningsbibliotekarier är 

inkluderade i studien – alltså kan en särskild relevans finnas för min studie.  

 

Det mest intressanta i Håkanssons (2003) studie är en specifik del i resultatet. Den rör 

bibliotekariens egen bild av sig själv som just bibliotekarier och denna bild jämförs 

med de bilder av bibliotekarien som övriga grupper har framkommit med. Ingen av 

bibliotekarierna som tillfrågades kunde identifiera sig med de bilder som övriga 

grupper, forskare och personalchefer inom näringslivet, hade av dem.  

 

Givetvis är Bruijns (1992) Status and Image of the Librarian aktuell även inom detta 

område, en stor del av studien går ut på att undersöka just bilden av bibliotekarien. 

Bilden utvecklas dock inte i någon större utsträckning och den verkar heller inte vara 

relaterad till bibliotekariens arbetsuppgifter. Även Bruijns (1992) lyfter begreppet 

stereotyp. Han menar att stereotyper är oundvikliga och att bilden av ett yrke faktiskt 

bygger på just stereotyper. Han talar också om att ordet image innehar flera 

konsekvenser på grund av de stereotyper som ligger som grund för bilden av ett yrke – 

oavsett om det handlar om sanningsenliga, eller icke sanningsenliga stereotyper 

(Bruijns 1992, s. 2). En yrkesstereotyp är en produkt av ett socialt beteende som delvis 

är baserat på mänsklig interaktion delvis på vad media lär oss. En särskild bild (en 

image) har en psykologisk inverkan på alla som arbetar inom en viss yrkesgrupp eller 

inom ett visst fält (ibid.).  

 

Stereotyper är något som också lyfts i den nyare artikeln ”The librarian stereotype: 

How librarians are damaging their image and profession” av Eric Jennings (2016). 

Liksom de som identifierades i Håkanssons (2003) studie diskuteras här ett antal 

stereotypa drag som Jennings menar är typiska för bibliotekarieyrket. Han diskuterar 

kring huruvida stereotyper, exempelvis bibliotekarien som en äldre person med 

glasögon på kedja och minst fyra katter där hemma, är skadliga för professionen om de 

upprätthålls. Han är dock noga med att poängtera att mer stereotypa bibliotekarier inte 
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är mindre önskvärda, istället lyfter han variation som ett positivt begrepp (Jennings 

2016).  

 

Ett centralt resonemang hos Jennings (2016) är det om begreppet stereotyp i sig. Han 

menar att ett ständigt kategoriserande av människor är ett naturligt beteende hos oss 

människor och det gör att vi inte behöver ha detaljer vi upplever i huvudet. Han 

beskriver det som ett sätt för oss att förstå världen (Jennings 2016, s. 94). 

 

Radford – som förekom redan i avsnittet kring referenssamtal – har också skrivit om 

hur bibliotekarien uppfattas. Tillsammans med Gary P. Radford (1997) har hon skrivit 

artikeln ”Power, Knowledge, and Fear: Feminism, Foucault, and the Stereotype of the 

Female Librarian”. Artikeln diskuterar stereotyper kopplade till bibliotek och 

bibliotekarien med fokus på den kvinnliga bibliotekarien. Hennes utgångspunkt är en 

bilreklam på tv där just en kvinnlig bibliotekarie inkluderats i samband med att bilen 

som agerade försäljningsobjekt skulle vara en särskilt tyst bil. Bibliotekarien 

framställdes som en medelålders, gråhårig person med dubbelhaka, glasögon och 

illasittande kläder. 

 

Radford och Radford (1997) menar att bibliotek är en företeelse med nära koppling till 

makt och kunskap inom populärkultur och ställer sig själv frågan: ”Om bibliotekarier 

är gudar, varför porträtteras då ständigt den kvinnliga bibliotekarien som en väldigt 

tråkig, allvarlig person, med glasögon (förmodligen de med halva glas), håret i – ja, här 

kommer det – en KNUT, bärandes bekväma skor, stödstrumpor, tweedkjol, hängande 

tröja [författarens översättning]” (Radford & Radford 1997, s. 259; Hall 1992: s. 245).  

 

Artikeln har flera likheter med ”Librarian and Party Girls: Cultural Studies and the 

Meaning of the Librarian” (2003), en artikel av samma författarpar. Den tidigare 

artikeln hade sin utgångspunkt i en reklamfilm och här har även har Radford och 

Radford diskuterat ämnet stereotyper kring bibliotekarien utifrån vad som visas på tv. 

Artikeln analyserar filmen Party Girl, en film där ”the party girl” genomgår en 

utveckling till att bli en bibliotekarie. ”The party girl” och den kvinnliga bibliotekarien 

är således varandras motpoler. Båda två är stereotyper, men ändå totalt olika. Radford 

och Radford (2003, s. 66-67) beskriver det som att ”the party girl” är besatt av kaos 

och oordning, medan bibliotekarien är besatt av disciplin och ordning. De menar att 

filmen handlar om att utmana stereotyper och utmana vår förståelse för stereotypa 

fenomen.   

 

Beth Posner (2002) skriver i sin artikel “Know-It-All Librarians” om bilden av 

bibliotekarien som en allsvetande yrkesperson. Hon menar att bibliotekarien, i mångas 

ögon, är kapabel till att svara på vilken fråga som helst. Vidare jämför hon denna bild 

med de arbetsuppgifter bibliotekarien faktiskt har, och det bibliotekarien således kan 

och är utbildad till att göra i sin yrkesroll. Posner anser att ingen bibliotekarie bör sträva 

efter att vara en ”know-it-all” (Posner 2002, s. 12) även om hon uppfattar att just denna 

bild även finns hos bibliotekarierna själva. Posner har i sin artikel alltså jämfört en 

vanlig förutfattad mening kring bibliotekarien, en vanligt florerande stereotyp, med 

verkligheten. 
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Teoretiskt perspektiv 

I min uppsats använder jag mig av positioneringsteori. Teorin appliceras på det 

empiriska material som samlats in. Jag har också inkluderat ytterligare en teori i 

studerandet av professionell identitet. Här kommer en teoretisk modell av Thomas 

Brante att användas. Den teoretiska modellen är tänkt att användas i analyserandet av 

professioner och fungerar således som ett komplement till positioneringsteorin som i 

sig inte lyfter just professionalitet.  

Positioneringsteori 
 

Positioneringsteorin har använts inom ett flertal olika discipliner men är samtidigt inte 

använd i någon större utsträckning inom biblioteks- och 

informationsvetenskapsdisciplinen. Teorin växte fram under 1980-talet och användes 

då främst inom området kring genusforskning (Slocum & Van Langenhove 2003). 

 

Inom Biblioteks- och informationsvetenskap har teorin använts framgångsrikt av 

Johanna Rivano Eckerdal (2012) i hennes artikel ”To jointly negotiate a personal 

decision: a qualitative study on information literacy practices in midwifery counselling 

about contraceptives at youth centres in Southern Sweden”, vilken utgör en del i hennes 

avhandling Information, identitet, medborgarskap: unga kvinnor berättar om val av 

preventivmedel, publicerad 2012. Artikeln har jag sett som en stor inspirationskälla och 

ett bevis på att teorin är användbar även inom Biblioteks- och informationsvetenskap. 

Rivano Eckerdal (2012) har i artikeln studerat rådgivningsmöten mellan unga kvinnor 

och barnmorskor gällande vilket preventivmedel de unga kvinnorna ska använda. 

Precis som jag, i min studie, var hon närvarande vid dessa möten men intervjuade också 

mötesdeltagarna individuellt. På materialet som genererades applicerades sedan 

positioneringsteori.  

 

Den som introducerade positioneringsteorin inom biblioteks- och 

informationsvetenskap var Lisa M. Given (2002). I sin artikel ”Discursive 

constructions in the university context: social positioning theory & mature 

undergraduates’ information behaviours”. Given (2002) undersöker vilka 

konsekvenser diskursiv interaktion har på individers informationsbeteenden. Hon har 

även skrivit ”Social Positioning”, i Theories of Informations Behaviour (Given 2005) 

där teorin läggs fram som en av teorierna kopplade till just den 

informationsvetenskapliga disciplinen. 

 

Även Pamela J. McKenize och Robert F. Carey (2000) har arbetat med 

positioneringsteori inom det informationsvetenskapliga fältet, men med fokus på 

sjukvård. I artikeln ”What´s wrong with that woman? – Positioning Theory and 

Information-Seeking Behaviour” används positioneringsteori för att undersöka hur en 

persons hälsotillstånd kan vara kopplat till socialt konstruerade subjektiviteter som kan 

påverka individens informationssökningsbeteende.  
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Den engelska termen för teorin är positioning theory, vilken är ett vedertaget begrepp. 

Någon lika självklar term verkar dock inte finnas på svenska. Positionsteori och 

positioneringsteori används om vartannat, men eftersom jag menar att själva 

handlingen – alltså positioneringen – ligger i fokus i mitt arbete, snarare än de 

positioner som samtalsdeltagarna tar, har jag valt att använda mig av termen 

positioneringsteori. Inom andra nordiska språk verkar dessutom denna term vara den 

som används. 

 

För att till fullo förstå teorin och vad man kan uppnå genom den kommer jag i det här 

avsnittet att inleda med att förklara några närliggande begrepp. 

 

Konstruktionism  
Positioneringsteorin är ett teoretiskt ramverk med ett socialkonstruktionistiskt 

förhållningssätt (Slocum & Van Langenhove 2003).  Inom social konstruktionism 

hamnar interaktion, samtal och språk i olika kontexter i fokus. I den 

informationsvetenskapliga disciplinen bidrar konstruktionismen med en synvinkel på 

dialog för att studera de implicita teorier och de antaganden som människor drar när de 

ägnar sig åt informationspraktiker (Harré & van Langenhove 1999, s. 2-3). Den här 

formen av diskursiv informationsforskning (discursive information research – DIR) är 

tänkt att fånga de vägar till förståelse av informationspraktiker, vilka kan vara både 

socialt och kulturellt formade. Informationspraktikerna innefattar de som går ut på att 

söka, ha åtkomst till, använda, dela och skapa information (Tuominen, Savolainen & 

Talja 2005). Genom att använda ett konstruktionistiskt ramverk ökar betydelsen av den 

basala roll som språk spelar i samhället. Tuominen och Savolainen (1997) beskriver 

språket som ett väldigt kraftfullt verktyg som formats i en social och historisk kontext. 

Det är något som människor använder och lever efter.  

 

Konstruktionstiska studier används för att analysera information, 

informationsteknologier och informationsanvändare som samtalsstrukturer skapat 

inom ramarna för en specifik diskurs. (Tuominen, Savolainen & Talja 2005).  

 

Diskurs 
Ett annat begrepp som är centralt inom positioneringsteorin är således diskurs. En 

diskurs kan beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att 

begreppet oftast innehåller en tanke om att språket är strukturerat i mönster som våra 

yttranden följer när vi befinner oss eller agerar inom olika sociala domäner. De 

exemplifierar med ”medicinsk diskurs” samt ”politisk diskurs”. Befinner man sig inom 

den medicinska domänen anpassar man alltså sitt språk efter de strukturer som finns i 

just den domänen. Även diskursen i sig är skapad efter hur människor agerar och pratar, 

och eftersom språket används för att beskriva saker så är språket skapat utifrån 

människors handlingar – men det skapar och formar också på egen hand (Boréus 2011; 

Harré & van Langenhove 1999). 

 

Social konstruktionism och positioneringsteori är, enligt Harré och van Langenhove 

(1999) nära sammanlänkade. Inom generell psykologisk teori finns en mängd olika 
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positioner och i åtminstone en av dessa har positioneringsteorin en naturlig plats. En 

sak som samtliga varieteter har gemensamt är dock två basala principer:  

 

1. Vad en människa gör i det offentliga respektive det privata, är avsiktligt. Allt har en 

koppling till rådande normer och en ständig värdering av vad som är korrekt/inkorrekt.  

 

2. Vad en människa är, för denne själv och andra, är produkten av alla mellanmänskliga 

interaktioner som skett under människans liv.  

 

(Harré & van Langenhove 1999, s. 2) 

 

Position och positionering 
I samtal positionerar människor hela tiden sig själva och andra. Detta kan ske mer eller 

mindre medvetet eller omedvetet och innebär att man styrker sin eller någons annans 

legitimitet eller, tvärtom, reducerar den (van Langenhove & Harré 1999). På grund av 

detta är positioneringsteorin väldigt användbar när det kommer till analys av just 

samtal, vilket passar bra då mitt material kommer att bestå av samtal i olika former: 

samtal mellan mig själv och en annan (antingen bibliotekarie eller användare) i 

intervjuerna och samtal mellan de båda mötesdeltagarna i observationerna.  
 

Van Langenhove och Harré (1999) talar om positionering som ett mer dynamiskt 

alternativ till det mer statiska koncept som begreppet roll innebär. De menar att 

positioneringsbegreppet fungerar bättre inom det ramverk av nya idéer gällande sociala 

fenomen som uppkommit. Position kan förklaras som en plats eller ett läge inom en 

konversation. Inom ett samtals ramar kan positionering förstås som konstruktioner 

skapade av personliga historier vilka gör en persons handlingar förståeliga och 

fastställda som sociala handlingar (van Langenhove & Harré 1999, s. 14-16). Wendy 

Hollway (1992) var den första att introducera begreppen position och positionering 

inom den samhällsvetenskapliga disciplinen. I hennes artikel ”Gender difference and 

the production of subjectivity” skriver hon om att positionera sig själv samt att ta 

positioner i ett samtal. Hon menar att diskurser ger tillgängliga positioner som subjekt 

(människor) kan ta i anspråk. Dessa positioner är i relation till andra människor och 

alltså ingen isolerad företeelse (Hollway 1992).  

 

Positioner är, som nämnts ovan, ett dynamiskt begrepp och positionerna människor tar 

i ett samtal kan ändras. Flytande positioner, till skillnad från statiska roller, används av 

människor för att kunna hantera situationer som de befinner sig i. Man kan också ge 

sig själv en position, eller tilldelas/erbjudas en av någon annan (van Langenhove & 

Harré 1999). Tillvägagångsättet för positionering varierar alltså, vilket indirekt betyder 

att positioneringen sker utifrån olika förutsättningar: 

 

First order positioning (vilket kan översättas till förstahandspositionering) sker när en 

individ placerar sig själv och andra diskursivt genom att använda olika kategorier och 

samtalsstrukturer, storylines. Om en individ ifrågasätter den position hen tilldelats av 

någon annan och förhandlar sig till en ny handlar det om en second order positioning 

(vilket kan översättas till andrahandspositionering) (Given 2005, s. 335; van 

Langenhove & Harré 1999). 
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Om andrahandspositioneringen sker i samtalet med den person som positionerade den 

andra personen i första hand kallas den för performative positioning. När 

andrahandspositionering istället sker med en tredje person kallas den här 

omförhandlingen av positionen för accountive positioning, eller third order positioning 

(vilket kan översättas till tredjehandspositionering) (ibid.). 

 

Given (2005) talar också om moral and personal positioning. Människor kan bli 

positionerade med hänvisning till den moraliska ordning vilken de är bundna att 

förhålla sig till i sociala handlingar. Detta kan således vara kopplat till vilken roll en 

person har (Given 2005, s. 336; van Langenhove & Harré 1999). 

 

I ett samtal där den ena personen alltid positionerar den andra personen samtidigt som 

hen positionerar sig själv råder self and other positioning. Positionering i en sådan 

situation blir således en diskursiv praktik inom vilken individer accepterar eller 

omförhandlar de positioner som erbjuds (ibid.). 

 

De flesta förstahandspositioneringar är underförstådda. Individer positionerar sig själva 

och andra på ett oavsiktligt sätt. Given (2005, s. 336) kallar detta för tacit and 

intentional positioning. Undantaget är om en person exempelvis ljuger för den andra. 

Då kan förstahandspositionen vara avsiktlig – då har man ju ett särskilt mål med sin 

positionering av den andra personen. Andra- och tredjehandspositioneringar är alltid 

avsiktliga, särskilt om en underförstådd, alltså icke uttalad, förstahandspositionering 

har skett (Given 2005; van Langenhove & Harré 1999). 

 

När det handlar om avsiktlig positionering finns det fyra kategorier för just detta. Den 

första förekommer när en person uttrycker sin personliga identitet i ett samtal. Historier 

som människor berättar varierar nämligen efter hur de vill framstå för de andra som 

deltar i samtalet (ibid.). Given (2005, s. 336) kallar denna kategori för deliberate self-

positioning. 

 

Den andra kategorin kallar Given (2005, s. 336) för forced self-positioning. Inom denna 

kategori kommer initiativet till självpositionering från en annan person. Här handlar 

det exempelvis om att en person får en fråga och måste svara ett av två tänkbara 

svarsalternativ (Given 2005; van Langenhove & Harré 1999). Ett exempel som 

kommer att ha relevans i resultat- och analyskapitlet är där en bibliotekarie får frågan 

av en användare om hen är sjuksköterska för att hen jobbar på ett bibliotek tillhörande 

sjuksköterskeutbildningen. Genom att ställa en sådan fråga tvingar användaren 

bibliotekarien att svara ja eller nej – och således positionera sig själv. 

 

Deliberate positioning of others är den tredje kategorin och den innebär att man 

avsiktligt positionerar andra. Detta kan ske på två sätt, beroende på om personen som 

blir positionerad är närvarande vid samtalstillfället eller inte. Om personen är 

närvarande kan det handla om exempelvis moraliskt klander. Om personen inte är 

närvarande handlar det som skvaller – personen blir alltså positionerad av någon som 

pratar om denne i ett samtal, utan personens vetskap (ibid.). 

 

Den fjärde kategorin kallar Given (2005, s. 337) forced positioning of others. Den 

innebär att man tvingas positionera andra och liksom i den tredje kategorin kan detta 
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ske i närvaro eller frånvaro av den som positioneras. Här handlar det om en tredje 

person som blir tvingad att positionera sig själv i förhållande till personen som blir 

positionerad (Given 2005; van Langenhove & Harré 1999). 

Den teoretiska triaden: Position/Handling/Samtalsstruktur 
Begreppet position har på egen hand förklarats, men det har också en koppling till den 

triad som van Langenhove och Harré (1999) menar är den uppbyggnad som samtal har. 

De resterande två begreppen är handling samt samtalsstruktur. De begrepp som jag 

fortsättningsvis använder mig av är översatta till svenska av Johanna Rivano Eckerdal 

(2012). Innebörden är densamma som hos de begrepp som van Langenhove och Harré 

(1999) använder sig av: social force of (handling) och storyline (samtalsstruktur). För 

att förklara begreppet handling använder jag Austins (1975) distinktion av illocutionary 

acts och perlocutionary acts vilka kan översättas till två olika språkhandlingstyper där 

den förstnämnda handlar om vad som menas med att säga något, vilket kan handla om 

exempelvis en uppmaning eller en fråga. Den sistnämna innebär en språkhandling där 

konsekvenserna är i fokus, det kan till exempel handla om övertalning, inspiration och 

upplysning. Aktiviteter innefattar således både själva aktiviteten att tala men också 

handlingar som kan uppstå på grund av talet (van Langenhove & Harré 1999). 

 

Samtalsstrukturer är de strukturer som konversationer följer. De positioner som 

människor tar i anspråk under konversationerna har en koppling till dessa 

samtalsstrukturer. Man kan vara bekant med en specifik struktur om det är så att man 

stött på den tidigare, vilka det är som deltar i ett samtal är alltså viktigt.  

Brantes triad 
 

I studerandet av formandet av professionell identitet använder jag, som tidigare nämnts, 

en modell av sociologen Thomas Brante. Brante är en central person inom 

professionsforskningen och skrev 1987 om sin uppfattning kring professioner. Han 

menar att det som är utmärkande för professioner är att de är producenter av varor eller 

tjänster som skall avyttras. Det handlar sedan om att höja produktens värde så mycket 

det går, detta menar Brante är den allmänna strategin (Brante 1987, s. 150). Värdet, 

eller priset, är beroende av konsumenterna och deras efterfrågan på varan/tjänsten samt 

de regleringar som genomsyrar marknaden. Något som Brante (ibid.) menar utmärker 

en profession, utifrån ett historiskt perspektiv, är viljan och ”strävan efter att få 

monopol på tillverkningen av sin produkt” (ibid.). 

 

Brante kallar sin modell för ett alternativt paradigm för just professionsforskning och 

menar att denna bör bilda utgångspunkt vid studien av yrkesgrupper (Brante 1987, s. 

150). Modellen kan enligt Brante (1987, s. 150-151) fungera för att analysera 

professioner utifrån tre huvudsakliga faktorer: kund, producent och produkt. Modellen 

är utformad som en triad där de tre huvudsakliga faktorerna också utgör triadens 

centrala vinklar (Brante 1987, s. 150; Schreiber 2006). Vinklarna består av begreppen 

produkt, avnämare och producent. Relationerna mellan dessa vinklar kallar han för 

licens, anspråk och verksamhet.  
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Figur 1. Brantes triad. (Författarens version) 

 

 

Produkten som utgör den första faktorn kan vara en tjänst eller en vara, det kan handla 

om administration, ett materiellt föremål eller kunskap (ibid.). I stort sett vad som helst, 

men det måste vara något som producenten investerat i och något vars värde måste 

realiseras (Brante 1987, s. 150). Denna produkt skall utbytas till ett så högt pris som 

möjligt (Brante 1987; Schreiber 2006). Avnämaren står för marknaden. Mer specifikt 

kan det innebära personer, staten, organisationer, yrkeslivet eller liknande. Producenten 

är själva yrkesgruppen. Brante menar att professionaliseringen av ett yrke är ”att övergå 

från ’grupp-i-sig’ till ’grupp-för-sig’, och samtidigt framstå som ’grupp-för-andra […]” 

(Brante 1987, s. 150). Yrkesgruppen organiserar intressen, formulerar målsättningar 

och handlingsstrategier samt utvecklar ideologier (Brante 1987, s. 150; Schreiber 

2006).  

 

Modellen syftar till att analysera existerande professioner och kan, enligt Brante, 

användas inom samtliga historiska tidsperioder (ibid.). Det jag använder modellen till 

är att analysera och diskutera bibliotekarieyrket som profession utifrån de begrepp som 

utgör Brantes tre faktorer, samt hur relationen ser ut dem emellan. Jag kan härigenom 

identifiera och lyfta företeelser som påverkar dessa relationer samt faktorerna i sig. 

 

Brante är av åsikten att det är mindre meningsfullt att skilja professioner enbart efter 

den produkt som de tillhandahåller. Istället menar han att det kan finnas en poäng med 

att dela in dem efter huvudsaklig avnämare, eftersom just avnämarna ger professionen 

det som han kallar för ”möjlighetsbetingelser” (Brante 1987, s. 149). Vidare urskiljer 

Brante fyra huvudsakliga kategorier av professioner: fria professioner (vilka han 

jämställer med entreprenörer), akademiska professioner, professioner tillhörande det 

privata näringslivet och statliga professioner (Brante 1987, s. 149). I sitt resonemang 

kring detta exemplifierar han med hur den juridiska yrkeskåren inte bör räknas som en 

enhet då jurister av olika slag förekommer inom samtliga kategorier. Brante menar att 

triaden förekommer i en omgivning, den verkar alltså kontextuellt (Brante 1987, s. 

151). En yrkesgrupp är således tydligt knuten till en specifik kontext, vilket är intressant 

att diskutera i min studie kring bibliotekarieprofessionen. 
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Metod 

I inhämtningen av mitt material har två kvalitativa metoder använts. Dels har de 

bibliotekarier som håller i Boka en bibliotekarie- möten intervjuats, liksom användaren 

som bokat mötet, och dels har observationer genomförts under mötena.   

 

Kvalitativa metoder har i det här sammanhanget varit naturliga att använda då 

relationen mellan en bibliotekarie och en användare inte kan undersökas med hjälp av 

exempelvis statistiska metoder eller verktyg – det vill säga kvantitativa metoder. En 

djupare förståelse är viktig och kan enbart uppnås genom, som i det här fallet, intervjuer 

och observationer. Möjligheten att fråga människor vad de tycker, tänker och känner 

samt vara med och iaktta hur två personer interagerar och påverkas av varandra är 

särskilt viktig inom kvalitativa metoder (Ahrne & Svensson 2011), och dessutom 

väldigt viktig i min studie. 

 

Ett problem med genomförandet av intervjuerna i studien har varit att tjänsten Boka en 

bibliotekarie används väldigt sporadiskt på Lunds universitetsbibliotek. Efter 

bibliotekarieledd undervisning eller då uppsatskurser startar på utbildningar ökar 

antalet besök, till skillnad från övrig tid under terminen då besöken är tämligen få. 

Eftersom min materialinhämtning skedde innan de flesta uppsatskurser startade var 

utbudet av observations- och intervjutillfällen således litet. Jag fick därför vidga mitt 

sökande och till slut involverade detta samtliga bibliotek vid universitetet som tjänsten 

Boka en bibliotekarie finns på. Samtliga som kontaktats har varit oerhört positiva till 

att delta i såväl observationer som intervjuer, även om möjligheten till ett deltagande 

inte funnits på grund av för få inbokade möten.  

Intervjuer 
 

De intervjuer som har genomförts inom denna studie har varit av den semistrukturerade 

typen (Aspers 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011; Lantz 2013). Det innebär att 

min utgångspunkt för intervjuerna har varit två på förhand författade intervjuguider2 

där ett antal frågor finns formulerade. Dessa har sedan getts utrymme för utvidgning 

genom icke förutbestämda uppföljande frågor, vilket gett intervjun en del ”svängrum” 

som inte hade funnits i en strukturerad intervju. Intervjuerna har således bestått av en 

kombination av fasta och öppna frågor (Lantz 2013, s. 41-42). Vissa följdfrågor har 

skrivits ut i intervjuguiderna, då jag ansett att de varit särskilt viktiga att komma ihåg 

och lyfta under intervjun.  

 

Både den användare och den bibliotekarie som deltagit i mötet har intervjuats. De båda 

intervjuerna är alltså tänkta att jämföra bibliotekariens och användarens upplevelser 

och tankar kring mötet med varandra. 

 

Användarna tillfrågades om medverkan i min studie under mailkontakten med 

bibliotekarien, efter att en bokningsförfrågan av ett möte gjorts. Samtliga användare 

                                                 
2 För intervjuguider, se Bilaga 1 och 2. 
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var studenter hemmahörande på den fakultet på vilken mötet genomfördes. Under tre 

möten var användarna två stycken, och det handlade således om ett arbete de skrev 

tillsammans. Under det fjärde mötet närvarade enbart en användare. Vid de möten där 

två användare deltog intervjuades de båda samtidigt, tre av fyra intervjuer har alltså två 

respondenter. På samtliga möten fanns enbart en bibliotekarie. 

 

Genomförande och dokumentation  
Intervjuerna har genomförts i samband med varje observationstillfälle, efter varje möte. 

Intervjun med användaren, som alltid genomfördes innan den med bibliotekarien, var 

av det kortare slaget medan intervjun med bibliotekarien bestod av fler frågor. Givetvis 

gavs dock användaren utrymme att utveckla sina svar och tala mer uttömmande om 

denne så önskade. En poäng med att hålla tämligen korta intervjuer med användaren 

var att de skulle ha större möjlighet att medverka, och att själva viljan att medverka 

skulle infinna sig. Med bibliotekarien kändes en längre intervju mer passande då det är 

dennes yrkesroll som lyfts i och med intervjufrågorna.  

 

Samtliga intervjuer spelades in med ljudinspelare och transkriberades efteråt. 

Anledningen till att jag valde att arbeta med ljudinspelning var för att jag ville ha 

möjlighet att koncentrera mig på mina frågor och respondentens svar till fullo. 

Inspelningar ger också den värdefulla möjligheten att gå tillbaka och lyssna på samtalet 

i sin helhet. I transkriptionerna har jag ansett det viktigt att återge samtalen med så stor 

exakthet som möjligt. Jag har inte bara lagt vikt vid vad som sägs utan även hur något 

sägs. Om något sägs med ett skratt har detta markerats med ”(skratt)”. Vid pauser 

markeras dessa med tre punkter, alltså ”…”. Jag har till viss del gjort om talspråk till 

skriftspråk för att öka textens läsbarhet. Ett fåtal upprepande tilläggsord som inte tillför 

något varken till textens innebörd eller framställning har tagits bort vilket också gjorts 

för en ökad läsbarhet. 

 

Totalt genomfördes åtta intervjuer, fyra med användare och fyra med bibliotekarier. 

Två av bibliotekarierna tillhörde Bibliotek 1, en Bibliotek 2 och en Bibliotek 3. 

 

Intervjuerna varierade en del i tid. De intervjuer som gjordes med bibliotekarier tog 

mellan 25 och 45 minuter att genomföra medan de med användare, vilka avsiktligt var 

betydligt kortare, tog mellan 5 och 15 minuter att genomföra. 

 

Etiska överväganden 
Både observationer och intervjuer har etiska aspekter som måste tas i noga beaktning 

innan de genomförs. I genomförandet av såväl observationer som intervjuer har jag 

använt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, God forskningssed (Hermerén 2011), som 

huvudsakliga principer. Dessa belyser individskyddskravet från fyra olika håll vilka 

inkluderar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

 

Både bibliotekarie och användare har kontaktats i förväg och tillfrågats om de vill ställa 

upp på intervjuer i samband med det bokade mötet. Samtliga som deltar i intervjuer har 

också informerats om att de under hela studien äger rätten till det material som de varit 
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med och skapat. Detta innebär att de när som helst kan avbryta sin medverkan, varpå 

jag inte längre har rätt att använda mig av just det materialet.    

 

Allt material som genererats genom deltagarna kommer att hanteras med 

konfidentialitet, inget av det som sägs kommer att föras vidare (Trost 2010). Intervjuer 

har genomförts under anonymitet, ingen annan än jag själv kommer att veta vem som 

intervjuats (Trost 2010). I transkriberingen av intervjuerna har intervjupersonerna 

benämnts som ”respondent a (... b och så vidare)”. I den löpande texten nämns 

intervjupersonerna efter sin roll, exempelvis ”bibliotekarien” eller ”användaren” och 

efter citat hänvisar referensen till den specifika intervjun och inte en specifik 

intervjuperson. Även de bibliotek som bibliotekarier och användare har anknytning till 

har anonymiserats och nämns därför som Bibliotek 1, 2 och 3. Detta har gjorts för att 

det inte ska vara uppenbart vilket bibliotek som avses, och för att vikt inte ska läggas 

på det specifika biblioteket. Samtidigt är kontexten för varje möte viktig, och därför 

har jag ändå valt att beskriva den verksamhet och den fakultet som varje bibliotek hör 

till. Exempelvis är de likheter och skillnader som finns i utförandet av tjänsten på de 

olika biblioteken viktiga och intressanta för min studie, och för att dessa skall kunna 

belysas måste jämförandeaspekten vara möjlig även gällande kontext. Vill man som 

läsare av detta arbete ta reda på vilka bibliotek det är som avses är detta förmodligen 

möjligt, utifrån de kontexter som biblioteken är delar av och vilka presenteras i arbetet. 

Men en anonymisering av biblioteken försvårar ändå identifieringen av dessa. 

 

Vidare har även mer specifika saker som lyfts under intervjuer, exempelvis platser eller 

övriga personer, anonymiserats. Det är jag som har lyssnat på de inspelade intervjuerna 

samt transkriberat dessa. Materialet kommer enbart att användas för 

forskningsändamål. 

Observationer 
 

De observationer som har genomförts under mötena är så kallade öppna observationer 

(Lalander 2011), det innebär att de som deltar i mötet har vetat om att jag kommer att 

vara där och observera. Observationerna är tänkta att fungera som ett komplement till 

intervjumetoden. Tillsammans är metoderna ett medel för ett betydligt fylligare 

material än vad de varit var för sig. 

Genomförande och dokumentation 
Observationerna genomfördes tillsammans med den användare som bokat mötet samt 

en bibliotekarie. De dokumenterades genom skriftliga anteckningar, dock ej genom 

bild- eller ljudupptagning. Platsen för observationerna varierade. På Bibliotek 3 

genomfördes intervjun på bibliotekariens kontor och vi (observatören, bibliotekarien 

samt två användare) var de enda närvarande.  

 

På Bibliotek 2 skedde istället observationen på det ”rum” som fungerar som 

studentcentrum, en plats där bibliotekets informationsdisk, rummet med kurslitteratur 

och ett flertal offentliga datorer finns, men också där det finns sittgrupper. Det är ett 

öppet rum med närhet till trappor och korridorer, och fungerar stundtals som en passage 
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från en korridor till en annan. Här var det alltså inte bara deltagarna i mötet som var 

närvarande, många olika människor fanns hela tiden i närheten.  

 

På Bibliotek 1 finns ett rum vigt åt just handledning inne på biblioteket. Ett rymligt 

rum med dator och flera sittplatser, och naturligt blev det således att mötena på 

Bibliotek 1 tog plats här. Ingen som inte deltog i mötet närvarade. 

 

Totalt genomfördes fyra observationer, en på Bibliotek 2, en på Bibliotek 3 och två 

stycken på Bibliotek 1. Ser vi till de ramar som tjänsten givits och vilka finns angivna 

på respektive biblioteks hemsida har samtliga möten varit förväntade att pågå i ca en 

timme. Detta har, generellt sett, stämt. Den totala tiden för ett möte har varierat mellan 

45 minuter och 90 minuter. Den timme som angivits kan alltså antas vara en 

utgångspunkt eller en rekommendation, vilket innebär att andra faktorer också spelar 

roll i mötets längd.  

Etiska överväganden 
Även här har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, God forskningssed (Hermerén 2011), 

använts som direktiv för mina etiska överväganden, så som de beskrivits i avsnittet om 

etiska överväganden kring intervju som metod. 

 

Genomförs observationer i en öppen, offentlig miljö dit vem som helst har tillträde 

finns betydligt färre etiska frågor att ta hänsyn till (Lofland 2006). I min situation har 

dock observationerna tagit plats i en sluten miljö där dessutom minst två konkreta 

personer varit i fokus för observationen. Naturligtvis har därför både användare och 

bibliotekarie vetat om i förväg att jag kommer att närvara och observera på mötet, och 

jag har enbart närvarat om båda parter i förväg gett sitt tillstånd för genomförande av 

mina observationer. 

 

Observationerna har skett under anonymitet och även detta material har hanterats med 

konfidentialitet. Under observationerna har mötesdeltagarna benämnts enbart efter sina 

roller, det vill säga ”användare” respektive ”bibliotekarie”. Har mer specifika saker 

nämnts under observationstillfället har dessa även inkluderats i mina anteckningar (om 

de ansetts relevanta för studien) men har därefter anonymiserats, detta gäller 

exempelvis namn på andra personer eller platser. Också här har deltagarna informerats 

om att de när som helst kan avbryta sin medverkan. De anteckningar som förts under 

observationstillfällena är menade enbart för mig och min studie.  

 

En viktig fråga gällande observationer är hur man som observatör lyckas med att 

bibehålla en viss neutralitet. Det här är en fråga som Elisabeth Högdahl ställer sig i sitt 

kapitel ”Välja sina ord” i Etnografiska observationer (2009). Hon resonerar kring 

huruvida det ens är möjligt att se på sin observationssituation med helt objektiva ögon, 

och kommer fram till att det är nästintill omöjligt – om observatören vill ha 

sammanhängande anteckningar att analysera efteråt. En slutsats som även Alvesson 

och Sköldberg (2008) har dragit efter resonemang kring problemet. Högdahl beskriver 

vidare hur observatörens dröm är att vara ”en fluga på väggen” (Högdahl 2009, s. 114) 

men att en fluga faktiskt inte behöver dokumentera och skapa text, så som en 

fältarbetare gör – vilket självklart ger flugan en omedelbar fördel. En fältarbetares 

anteckningar präglas av dess föreställningar om verkligheten så väl som de redskap 

som vårt eget språk ger oss. Möjligheten att inte påverka det samtal jag observerat har 
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alltså varit liten, min blotta existens har haft effekt på samtalet – oavsett om jag har 

varit medveten om det eller ej – eftersom jag inte är en naturlig deltagare (Lalander 

2011). Jag har dock gjort mitt yttersta för att ikläda mig mina ”objektiva glasögon” och 

förhålla mig neutral till situationen Högdahl (2009, s. 114). Högdahl (ibid.) menar att 

det viktiga inte alltid är att vara objektiv, utan snarare vara medveten om när man inte 

är det, och ta detta i beaktning.  

 

Hade jag istället varit den som initierat och bokat mötet med en bibliotekarie och på så 

vis agerat användare hade jag fungerat som deltagande observatör (Aspers 2011; 

Lalander 2011). Då hade resultaten från min materialinhämtning varit präglade av just 

mitt deltagande, och jag hade inte fått möjlighet till en lika objektiv bild av relationen 

mellan bibliotekarien och användaren. 

Positioneringsteori och Brantes triad som metodologiska 

verktyg 
 

Den teori som jag valt att primärt arbeta med i min studie, positioneringsteorin, är inte 

bara ett teoretiskt ramverk att förhålla sig till utan också en teori vars principer är direkt 

applicerbara på mitt material. Positioneringsteorin används således praktiskt i 

analyserandet av det empiriska materialet. 

 

Detta innebär i praktiken att jag identifierar företeelser i materialet med hjälp av de 

beståndsdelar som tillsammans utgör den teoretiska triaden (samtalsstruktur, position, 

handling) och diskuterar dem i förhållande till de teoretiska principerna. Resultat- och 

analyskapitlets struktur har också en koppling till hur positioneringsteorin används i 

analyserandet av materialet. Eftersom den positionering som sker i ett samtal är 

beroende av samtalets struktur anger jag först i resultat- och analyskapitlet den 

samtalsstruktur som är aktuell i ett Boka en bibliotekarie-möte. Här används 

resonemang kring positioneringsteori som riktlinjer, vilket även gäller i nästkommande 

avsnitt då positionering tas upp. Här identifierar jag positioner som tas, ges eller erbjuds 

med hjälp av positioneringsteorins principer för hur positionering sker. 

 

Även Brantes teoretiska modell – triaden – används som metod i analyserandet av 

professionell identitet. Diskussionen kring detta begrepp har sin utgångspunkt i de tre 

faktorer som utgör modellens vinklar (produkt, avnämare, producent) samt de 

relationer som finns mellan dessa tre vinklar. Jag använder mig alltså av Brantes 

centrala begrepp och resonemang för att lyfta produkten (Boka en bibliotekarie), 

producenten (bibliotekarien som håller i Boka en bibliotekarie-möten) samt avnämaren 

(bibliotekets användare) – och diskutera hur dessa förhåller sig till varandra. 
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Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras en kombinerad resultat- och analysgenomgång. Eftersom 

positioneringsteorin till stor del fungerar även som ett rent metodologiskt verktyg i 

analyserandet av mitt insamlade material vore det svårt att presentera och diskutera 

analys och resultat för sig.  

 

Samtliga bibliotek som varit en del i studien kommer att diskuteras tillsammans, vilket 

även gäller mitt empiriska material. Observationer och intervjuer kommer således 

också att diskuteras samtidigt, i förhållande till varandra, istället för att lyftas en och 

en. 

 

De samtalsstrukturer som har urskilts i samtalet mellan bibliotekarie och användare 

kommer först att beskrivas. Därefter kommer den positionering som identifierats att 

analyseras i enlighet med positioneringsteorins principer. I kapitlets sista avsnitt 

kommer bibliotekarieyrket som professionell identitet att diskuteras med hjälp av 

Brantes teoretiska modell. 

Samtalsstruktur 
 

Under de totalt fyra observationer som genomfördes under Boka en bibliotekarie-

möten kunde ett flertal gemensamma nämnare urskiljas vad gäller struktur och 

förutsättningar. Det är dessa gemensamma nämnare som tillsammans utgör mötets 

samtalsstruktur, eller storyline. Denna talar om vilken uppbyggnad samtalet har och 

samtidigt vilka förutsättningar de positioneringar som sker i samtalet har.  

 

Det är mina observationsanteckningar, och till viss del intervjutranskriptioner, som 

ligger till grund för de delar i samtalet som jag identifierat. I dessa har jag kunnat se att 

mötena i mångt och mycket varit väldigt lika varandra, vad gäller samtalsstruktur. I 

detta avsnitt diskuterar jag således dessa likheter samtidigt som intressanta olikheter 

lyfts. Totalt har jag identifierat sex olika delar i mötets samtalsstruktur och eftersom 

delarna inte bara är viktiga var för sig utan även i förhållande till övriga delar 

presenteras de i kronologisk ordning.  

 

 

1. Presentationen  

 

Den första delen i mötet kallar jag för presentationen, den genomförs när bibliotekarien 

och användaren träffar varandra inför mötet. Detta sker vid en på förhand uttalad plats 

och vid en på förhand uttalad tid. Den här delen i samtalet går ut på att identifiera 

varandra, hälsa på varandra, presentera sig och eventuellt gemensamt gå till den plats 

där mötet skall äga rum – om man inte redan befinner sig där. Som en bibliotekarie 

väljer att uttrycka det: 

 
Ja, först ska man ju identifiera varandra, det är lättare kanske för studenten att hitta mig för ofta 

har vi träffats i undervisningen innan och har vi inte det så är det bra att vi bestämmer en plats 
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som man ska ses. Det är liksom det viktigaste: vara trevlig, hälsa, föreslå en plats där vi kan sitta 

[...], någonstans där studenten känner sig bekväm. 

 

(Intervju 4, med bibliotekarie) 

 

 

Att just platsen för mötet är en viktig del av tjänsten och mötet framgår i mitt insamlade 

material. Detta har diskuterats i intervjuer med såväl användare som bibliotekarier. 

Mötesplatsens vikt är också något som Klintholm och Lidström (2007) lyfter i sin 

magisteruppsats. En del av syftet med deras uppsats är att undersöka Boka en 

bibliotekaries framtidsutsikter och komma med förslag på hur denna typ av tjänst kan 

utvecklas. Ett förslag som läggs fram är just gällande platsen för mötet som de anser är 

central för hur lyckat mötet blir.  

 

De möten som jag har observerat har skett på tre olika platser, vilket nämndes redan i 

metodkapitlet. På Bibliotek 3 genomfördes det observerade mötet på bibliotekariens 

kontor, på Bibliotek 2 i en öppen miljö som fungerar som studentcentrum och på 

Bibliotek 1 i ett rum dedikerat åt just handledning. Detta rum har också studenterna 

möjlighet att nyttja mellan handledningstillfällena men det går inte att boka till skillnad 

från övriga grupp- och studierum. En bibliotekarie på Bibliotek 1 menar att anledningen 

till handledningsrummet är att biblioteket inte vill ”[…] gömma undan den här 

tjänsten.” (Intervju 8, med bibliotekarie). Hen fortsätter och förklarar: 

 
Det finns ju de som hittar till oss via bokningsformuläret och via att vi tipsar om det på våra 

undervisningstillfällen, men jag känner att vi måste ta till alla sätt. Om det är någon som får nys 

om det bara genom att passera så är det också bra. Plus att jag tänker att vårt biblioteksrum ser 

väldigt traditionellt ut, och vi känner att vår verksamhet är i framkant och vi gör en massa saker 

som man kanske inte gjorde för 20 år sedan. Och då måste det ju finnas spår av detta i 

biblioteksrummet. 

 

(Intervju 8, med bibliotekarie) 

 

 

Handledningsrummet på Bibliotek 1 är således mycket mer än bara en plats för 

handledning. Rummet fungerar också, enligt bibliotekarien, som en marknadsförare för 

själva tjänsten Boka en bibliotekarie. Det blir tydligt att hen anser att tjänsten skall 

visas upp snarare än gömmas undan. Jag lägger märke till rummets stora glasfönster ut 

mot biblioteksrummet och en skylt som tydligt förklarar rummets syfte på biblioteket. 

Rummets fysiska utformning är alltså ingen slump, utan snarare tänkt att bidra till att 

synliggöra tjänsten. (Observationsanteckningar, observation 3).  
 

Även bibliotekarien på Bibliotek 2 talar om just viljan att visa upp tjänsten. Hen 

beskriver hur de tidigare ibland har gått till personalrummet eller ett kontor och hållit 

mötet där, men har samma inställning till uppvisandet av tjänsten som bibliotekarien 

ovan. Hen säger: 

 
[…] det är nog lite olika hur vi gör, tagit med studenten till någon dator på personalrummet. Men 

det är ju lite synd också, dels att gömma undan handledningen […]. 

 

(Intervju 4, med bibliotekarie) 

 

 



35 

 

Att mötet inte är synligt för andra användare är alltså något bibliotekarien vill undvika. 

Därför menar hen att mötet hålls just på institutionens studentcentrum, dit vem som 

helst har tillträde och vilken är en betydligt öppnare miljö. I mina 

observationsanteckningar har jag skrivit om de rumsliga förhållandena och atmosfären 

inom detta studentcentrum: 

 
Många människor går förbi eftersom en trappa finns placerad strax bakom där vi sitter och en 

korridor går genom rummet. Bredvid oss finns en kombinerad informationsdisk som också drar 

folk. […] det kommer en del ljud även från en parallell korridor. Det sitter många grupper med 

studenter i sittgrupperna omkring oss. Det finns en matta på golvet i rummet som dämpar ljuden 

av människor som går, men ljuden från trappan och den närliggande korridoren ekar ända hit. […] 

nu efter en stund har det blivit mycket lugnare, förmodligen för att det nu är föreläsningstid. 

 

(Observationsanteckningar, observation 2) 

 

 

Under intervjun med användaren som deltagit på mötet kommer vi in på frågan om just 

mötesplatsen: 

 
Intervjuare: Jag tänker att… Ni satt ju väldigt öppet […], hur påverkade själva miljön? Var det 

något du tänkte på? 

 

Användare: Nej… Det var ju vi som satt här. Nej, det var väldigt… Som sagt, världen runt omkring 

spelade ingen roll. Inte för min del. Sedan hade kanske någon annan blivit störd av det. 

 

(Intervju 3, med användare) 

 

 

Mina egna uppfattningar om miljön, som speglas i mina observationsanteckningar, är 

således något som användaren inte delar. Hen menar istället att den öppna miljön, med 

många människor och en högre ljudnivå än på exempelvis ett kontor, inte påverkat 

mötet på ett negativt sätt. Hen har inte tänkt på de andra som befunnit sig i rummet utan 

bara på övriga deltagare i mötet (Intervju 3, med användare). Det är samtidigt tydligt 

att bibliotekarierna delar Klintholms och Lidströms (2007) åsikt kring den relevans 

som platsen för mötet har i och med att det är en fråga som de lyft och reflekterat över. 

 

 

2. Fastställande av syftet 

 

Följande del i samtalet är den som innebär ett fastställande av syftet. Här kungörs 

anledningen till att användaren bokat mötet vilket samtidigt tydliggör mötets syfte. 

Under samtliga observerade möten har den deltagande bibliotekarien varit den som 

initierat denna samtalsstruktur och varit den som lyft användarens behov – så som 

bibliotekarien själv uppfattat dem. Den här delen i samtalet är således också ett sätt för 

bibliotekarien och användaren att kontrollera att de uppfattat behoven likadant. Detta 

sker genom att bibliotekarien lyfter den anledning av vilken hen uppfattat att 

användaren är där, och lyfter det ämne inom vilket användaren skriver, varpå 

användaren bekräftar, tydliggör eller kompletterar bibliotekariens bild av mötets syfte. 

Efter denna del av samtalet är således syftet etablerat och förstått av båda parter. 

 

De syften som jag har kunnat urskilja under observationerna har varierat. Den bild jag 

skapat av mötets syfte har jag sedan lyft under intervjun med både bibliotekarie och 
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användare för att jämföra de uppfattningar som funnits. Under det första 

observationstillfället var användarnas syfte att få en överblick över den litteratur som 

kunde vara användbar i ett arbete. Detta var något jag uppfattade under observationens 

gång och som sedan bekräftades av användarna under den efterföljande intervjun: 

 
Intervjuare: Varför bestämde ni er för att boka ett möte precis nu? 

 

Användare: Ja, det var en klasskompis som jag pratade med som sa att de haft ett sådant möte och 

att de fick väldigt bra koll på hur man fick… Ja, men överblick över litteraturen. Och vi kände väl 

lite att vi… Vi har ju pluggat någonting annat tidigare så att management-litteratur är också lite 

nytt. Och just nu går vi in i en mer intensiv period och behöver få en överblick över vilken litteratur 

som finns. Så det var mycket att kunna få verktyg att börja med det. 

 

(Intervju 1, med användare) 

  

 

Ett annat syfte som framkom här var att få verktyg så att de själva kunde komma igång 

med informationssökningen.  

 

Under Observation 2 behövde användaren hjälp att komma vidare i sitt 

uppsatsskrivande, in i en ny process vilken krävde nya sökningar. Hen motiverar sitt 

val med att boka ett Boka en bibliotekarie-möte med att hen vill ”slippa uppfinna ett 

hjul som någon annan uppfunnit.” – en så pass träffsäker beskrivning av vad jag anser 

gör Boka en bibliotekarie till en användbar tjänst, att citatet fått agera öppningsfras i 

mitt arbete. Varför inte ta fasta på den kunskap som andra redan har? Vidare berättar 

användaren mer om syftet med mötet: 

 
Nu när jag gör min egen del så är det fint att ha hjälp […]. Man är rädd att missa någonting och 

då tänkte jag att det är bäst att göra detta innan jag sitter och har jobbat med det här i två veckor 

och låter tiden rinna iväg alldeles… Det är bättre att göra det på en gång.  

 

(Intervju 3, med användare) 

 

 

Användarna som deltog i mötet under Observation 3 var mitt uppe i ett arbete som jag 

förstått pågår under en längre tid. Under observationen antecknade jag att de nyligen 

kommit tillbaka från en praktikperiod och efter att arbetet hade legat på is under denna 

tid ville de träffa en bibliotekarie för en uppfräschning av deras söktekniska kunskaper 

(Observationsanteckningar, observation 3). De hade med andra ord inte ägnat sig åt 

informationssökning på länge och talar om mötets syfte så här: 

 
Intervjuare: Ni var ju inne på det lite nyss, men varför bestämde ni er för att boka mötet just nu? 

Varför vid den här tidpunkten i ert arbete? 

 

Användare A: Vi har skrivit projektplan… Och sedan var vi ute på fyra veckors praktik och nu är 

vi inne fyra veckor till för att skriva färdigt allting, och det är nu vi måste göra sökningarna. 

 

Intervjuare: Så ni ville ha lite… 

 

 

Användare B: En uppfräschning, kan man säga. […] Ja, vi ville ha en väldigt tydlig vägvisning, 

om man säger så. 

 

(Intervju 5, med användare) 
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Under Observation 4 upplevde bibliotekarien att användarna bedömde sina kunskaper 

inom informationssökning som relativt bra. Själva säger de under intervjun att de 

upplever att själva arbetet var på rätt väg men de ville ändå kontrollera detta 

tillsammans med bibliotekarien. De var alltså ute efter en bekräftelse på att de arbetade 

i rätt riktning. De ville också ha bekräftelse på att de inte förbisett något av relevans för 

arbetet. Detta var något som de uttryckligen nämnde under observationstillfället och 

som märktes då användarna var väl införstådda med hur en sökning går till, bekanta 

med relevanta databaser och hade förslag på relevanta sökord 

(Observationsanteckningar, observation 4). Under intervjun förklarar de mer kring 

varför mötet till stor del handlade om bekräftelse: 

 
Intervjuare: Hur kommer det sig att ni bestämde er för att boka en bibliotekarie precis just nu? Var 

det något som gjorde att just den här tidpunkten var bra? 

 

Användare A: Ja, alltså, det var nu när vi skriver projektplanen och vi kände att det fanns hjälp att 

få… Och då tar vi den. 

 

Intervjuare: Har ni precis börjat skriva eller har ni hållit på länge? 

 

Användare B: Egentligen är vi väl i slutskedet av projektplanen […]. 

 

(Intervju 7, med användare) 

 

 

Något konkret, tydligt syfte med mötet finns alltså inte mer än att bibliotekarien 

bekräftar att det arbete som användarna hittills har gjort är bra – något som kan framstå 

som naturligt att vilja göra om arbetet dessutom gått in i en slutfas. 

 

 

3. Genomgång av mötets upplägg 

 

När syftet väl är förstått övergår bibliotekarien till att berätta hur hen tänkt att mötets 

struktur ska se ut. Det här är något som jag identifierat på samtliga observerade möten. 

Den kommer att benämnas som genomgång av mötets upplägg. Upplägget inför mötet 

kan se olika ut, exempelvis beroende på om användaren har med sig en egen dator eller 

om en icke offentlig dator används. Upplägget varierar också till viss del efter 

användarens behov och syftet med mötet. Under de fyra observationstillfällena har 

mötenas upplägg dock varit jämförelsevis lika, med undantag för just hur datorn är 

tänkt att användas. Under en observationssituation tydliggjorde bibliotekarien syftet 

genom att hänvisa till de förberedelser som hen gjort inför mötet med användaren. 

Bibliotekarien berättar att hen testsökt och tar upp begreppet blocksökning. I mina 

observationsanteckningar har jag skrivit: 

 
Bibliotekarien berättar att hen testsökt lite för att se vad som finns, vilka källor som skulle kunna 

vara relevanta. Hen har också tänkt på blocksökning, som jag uppfattar att användaren skrivit om 

i sin bokningsförfrågan. Bibliotekarien föreslår att de börjar med att arbeta vidare med 

blocksökning utifrån användarens egna sökningar. Sedan lyfter bibliotekarien begreppet grå 

litteratur, som användaren också verkar ha skrivit om i bokningen, och menar att de kan prata om 

det och se vilka tankar användaren har kring det. Bibliotekarien uppmuntrar användaren att berätta 

lite ytterligare om vad hen gjort tidigare i sökväg, och det gör användaren. HUR användaren sökt 
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kommer upp som en viktig grej. Sökprocessen startar sedan där användarens egen sökning slutar, 

i det som bibliotekarien föreslog från början. 

 

(Observationsanteckningar, observation 2) 

 

 

Samma bibliotekarie berättar att det är viktigt att man disponerar tiden väl och menar 

att mötets upplägg och struktur blir ”[…] ett psykologiskt kontrakt” (Intervju 4, med 

bibliotekarie). Därför är det viktigt att båda deltagande parter vet vad tiden för mötet 

kommer att innehålla. Samma bibliotekarie menar att det handlar om att användaren 

ska känna sig trygg och att även det är en anledning till att vara tydlig med mötets 

uppbyggnad och att man talar om vad man tänkt ska hända. 

 

 

4. Informationssökning 

 

Den nästkommande delen som jag identifierat i samtalet är den största delen, alltså den 

del som tar mest tid i anspråk. Jag uppfattar det som att det är i denna del som syftet 

med mötet uppfylls. Eftersom den i min studie har handlat uteslutande om 

informationssökning är det också vad jag kommer att kalla denna del. I det här 

elementet av samtalet kretsar den största delen kring en sak – datorn. Det är en sak som 

de observerade mötena har gemensamt. Dock skiljer det sig åt i själva användandet av 

datorn. Jag har observerat tre olika sätt att hantera datorn på under mötet, och eftersom 

skillnaderna mellan dessa variationer skapar olika förutsättningar för den positionering 

som sker under mötet har jag valt att diskutera dem separat: 

 

 

a.  

 

Vid ett möte har användaren tagit med sig sin egen dator. Användaren berättar att hen 

har använt datorn till informationssökning tidigare och eftersom mötet sker på en plats 

där ingen annan dator blir mer naturlig att använda är det med hjälp av användarens 

egen dator som informationssökningen sker även under mötet med bibliotekarien. Vid 

tillfället blir det också mer naturligt för användaren att hen sitter framför datorn och 

hanterar den och sökningen genom hela mötet, detta berättar bibliotekarien som var 

med på just detta möte under intervjun efteråt. 

 

Den deltagande användaren, vars dator användes under mötet, är positiv till 

användandet av den egna datorn och beskriver mötet som ”[…] att få en praktisk 

utbildning.” (Intervju 3, med användare), i och med att hen hanterade datorn och 

genomförde sökningen under hela mötets gång. 

 

 

b. 

 

Vid ett annat tillfälle sker mötet på bibliotekariens kontor. Användarna har inte någon 

dator med sig och därför används bibliotekariens arbetsdator. Samtliga deltagare sitter 

vid skrivbordet, runt datorn, och till en början är det bibliotekarien som hanterar denna. 

Efter en stund distanserar sig hen från datorn genom att lämna större utrymme åt 

användarna att komma närmare och överlämnar tangentbordet åt användarna. Under 
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resten av mötestiden är det användarna som hanterar datorn och genomför sökningen. 

I mina observationsanteckningar har jag skrivit: 

 
10 min. in i mötet flyttar bibliotekarien tangentbordet och ställer det framför användarna som 

flyttar lite närmare skrivbordet. Bibliotekarien riktar också skärmen så att de ska se. Hen har precis 

visat hur de ska göra och uppmanar dem nu att ”testa själva”. Användarna söker nu själva, men 

bibliotekarien kommer hela tiden med tips och råd och guidning. Hen svarar också på frågor som 

användarna har. 

 

(Observationsanteckningar, observation 1) 

 

 

Användarna som deltog i mötet såg det som ett positivt inslag att de själva fick 

genomföra sökningen och styra datorn. Under intervjun efteråt sa de: 

 
Användare A: Jag tyckte att det var jättebra att vi fick ha del i att söka. 

 

Användare B: Ja… Att testa, man får en känsla. 

 

Användare A: Ja, just att navigera sig. Och framför allt också, att börja tänka. Liksom, 

jag tyckte att det var bra att [hen] visade för oss och sedan gjorde vi… Fick vi vara med 

och testa. 

                                                                                                   

                                           (Intervju 1, med användare) 

 

 

c. 

 

Under resterande två möten observerar jag att bibliotekarien är den som hanterat datorn 

och genomfört sökningen genom hela mötet. Detta har skett när användarna inte haft 

någon egen dator med sig och när mötet skett i närheten av en arbetsdator. Samtliga 

mötesdeltagare har suttit kring skrivbordet och datorn, och – enligt min uppfattning – 

varit muntligen involverade i sökningen, men bibliotekarien har varit den som rent 

fysiskt hanterat datorn och som verkställer sökningen. 

 

Under intervjuerna med de användare som varit med på dessa möten framkommer det 

att dessa inte betraktat det som problematiskt att bibliotekarien varit den som hanterat 

datorn. Vid dessa situationer har användarna, enligt dem själva, inte varit helt nya på 

informationssökning. Vid ett tillfälle har användarna ägnat sig en del åt 

informationssökning tidigare samt träffat bibliotekarien i undervisningssammanhang 

som en del i utbildningen, och vid det andra tillfället har användarna bokat en 

bibliotekarie tidigare.  

 

Diskussionen kring vilken dator som skall användas och vem som skall hantera den, 

och alltså genomföra sökningen, har tagits upp i samtliga intervjuer med bibliotekarier 

– i mindre eller större utsträckning. Under två intervjuer framkommer det att detta med 

datoranvändandet är något som bibliotekarierna reflekterat särskilt över.  

 

Den ena föredrar om användaren har sin egen dator med sig eller att de använder sig 

av en offentlig dator i den närliggande miljön som vem som helst kan nyttja. Hen menar 

att det bästa är om användaren kan sitta själv och jobba, och att man som bibliotekarie 
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”[…] möjligen pekar lite på skärmen, ”klicka här” och ”klicka där”, om man tycker att 

det behövs.” (Intervju 4, med bibliotekarie). Hen fortsätter: 

 
”Det finns ju alla fördelar med att studenten har sin egen dator. Det är den personens miljö, 

och det finns kanske material som han eller hon använt tidigare.” 

 

(Intervju 4, med bibliotekarie) 

 

 

Bibliotekarien ovan berättar även under intervjun att ytterligare en anledning till att 

användarens egen, eller en offentlig, dator är att föredra är eftersom alternativet är att 

sitta vid någons arbetsdator på ett kontor eller i personalrummet – ”som studenten 

kanske heller inte alltid är bekväm med” (Intervju 4, med bibliotekarie). Dock menar 

hen att även det alternativet fungerar relativt bra (Intervju 4, med bibliotekarie). 

 

En bibliotekarie lyfter också aspekten av användarens behov i samband med just 

datoranvändandet (Intervju 8, med bibliotekarie). Hen menar att det spelar roll vad 

användarna vill ha ut av mötet. Vid det möte som bibliotekarien precis haft låg inte 

sökteknik i fokus, snarare var användarna intresserade av att få bekräftelse på att de är 

på rätt väg med sitt arbete, då spelar det kanske mindre roll vems händer som utför 

sökningen. Hen har också tänkt att det kan finnas en risk med att sitta bredvid när 

användaren använder sin dator, vilken är att användaren kan känna sig kontrollerad när 

bibliotekarien följer dem på datorn. Användarna som var med på mötet bekräftar under 

intervjun att de bokat mötet av bekräftelseskäl och att det därför inte var det rent 

söktekniska som var viktigt.  

 

 

5. Avstämning 

 

Efter informationssökningen ställer bibliotekarien frågor till användaren: ”Hur känns 

det nu?” (Observationsanteckningar, observation 3) eller ”Känner ni att ni kan gå vidare 

nu?” (Observationsanteckningar, observation 1). Frågor för att kontrollera hur nöjd 

användaren är med resultatet av mötet. Jag har därför valt att kalla dessa frågor för 

kontrollfrågor och den här delen i samtalsstrukturen för avstämning. Frågorna 

förekommer på samtliga möten och det är tydligt att bibliotekarien söker bekräftelse på 

att mötet gått användarens behov till mötes och att användaren känner att hen har fått 

något konkret att arbeta vidare med. Under mina observationer har jag uppfattat att ett 

möte avslutas först när detta mål är uppnått, det vill säga när användaren fått till sig 

något som denne omedelbart kan jobba med, oavsett om det gäller ett faktiskt material 

eller informationssökningsverktyg. En bibliotekarie talar om det här under intervjun. 

Hen menar att ”det blir ett bra avslut när man känner att studenten är lite nöjd […] men 

också när jag ser att vi uppfyllt allt det som jag hade sagt i början att det här ska vi nog 

titta på.” (Intervju 4, med bibliotekarie). Under Observation 4 markerade användarna 

själva att de var nöjda med mötet och att det var lämpligt att avsluta. Bibliotekarien 

ställde en kontrollfråga, och en av användarna svarar att ”Det känns ändå som att vi har 

ganska bra koll på läget nu” och ”Vi är på väg” (Observationsanteckningar, observation 

4).  

 

En av mina intervjufrågor rör bibliotekariens egen upplevelse av det möte som hen 

precis deltagit i och här svarar en av bibliotekarierna att ”Jag tycker att det var ett 
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väldigt positivt möte, jag kände att de fick grejer att använda som de kan gå vidare 

med” (Intervju 2, med bibliotekarie). Här blir det alltså tydligt att det faktum att 

bibliotekarien uppfattar att användarna tagit till sig det som sagts under mötet, och fått 

verktyg att gå vidare med, ligger till stor grund för om hen tycker att mötet är lyckat 

eller inte.  

 

En tredje bibliotekarie pratar om mötets längd, hen menar att den timme som är avsatt 

för varje möte mest är tänkt som en uppskattad tid och att varje möte är olika. Hen 

menar också att mötets innehåll påverkar dess längd, vill användarna mest ha 

bekräftelse på att det de gjort hittills är rätt så går det betydligt fortare än om de vill ha 

mer hjälp. Hen säger att: ”[…] lite marginal får man räkna med. Så att de känner sig 

någorlunda. Att de vet, hur vi ska ta oss an detta. Så att man fått dem en bit på vägen.” 

(Intervju 6, med bibliotekarie). Även här blir det väldigt tydligt att målet med mötet, ur 

bibliotekariernas perspektiv, är att ge användarna hjälp att komma vidare, så att de – 

precis som bibliotekarien säger – vet hur de ska ta sig an det fortsatta arbetet. 

 

Även användarna lyfter vikten av att få så konkret hjälp under mötet att de direkt kan 

använda sina nya kunskaper i sitt arbete. En användare formulerar sig så här: ”Nu fattar 

vi hur systemet fungerar och att vi hade så individuellt fokus på vår uppsats gjorde att 

vi verkligen kunde känna… Det här är direkt användbart när vi går härifrån.” (Intervju 

1, med användare).  

 

 

6. Avslutning  

 

Under den sista delen av samtalet avslutas mötet, jag kallar den således för avslutning. 

Användarna tackar för den hjälp de fått och gör sig redo att lämna rummet. 

Bibliotekarien påminner också användarna att de gärna får höra av sig igen om de har 

ytterligare frågor eller vill ha mer handledning. En bibliotekarie säger exempelvis i 

denna del att ”Du kan alltid återkomma om det dyker upp något mer” 

(Observationsanteckningar, observation 2). 

 

Positionering 
 

Positionering handlar om att använda ord för att placera sig själv och andra människor 

i en samtalssituation (Moghaddam & Harré 2010). Fathali Moghaddam och Rom Harré 

(2010, s. 2) menar att det är ett sätt för oss att med ord tillskriva oss själva rättigheter 

och tillskriva andra plikter. Kärnan i positioneringsteorin är att gå ifrån de roller som 

samtalsdeltagarna har och istället studera de växlande positioner som de samtalande 

har genom samtalets gång. De som man själv tar i anspråk, de som man erbjuder eller 

ger samtalspartnern och de som man själv blir erbjuden eller ofrivilligt given. Blir man 

erbjuden en position kan man både acceptera den och ”tacka nej”. Att medvetet ge sig 

själv en konkret position sker när en samtalsdeltagare tydligt vill visa sin identitet (van 

Langenhove & Harré 1999).  

 

Given (2005; Given 2002) menar att varje individ är en aktiv skapare och utvecklare 

av den här identiteten. En person kan ta upp eller avfärda delar i de diskurser som finns 
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tillgängliga och positionerar på så vis sig själva (Given 2002). De positioner som 

bibliotekarien tar och ges av användaren har således en direkt inverkan på dennes 

identitet (Given 2005; Given 2002). Därför är positioneringsteorin ett användbart 

verktyg i min studie av bibliotekariens professionella identitet.  

 

I detta avsnitt kommer ett antal olika teman att lyftas och analyseras, inom vilka 

positionering av bibliotekarien skett, utifrån exempel från det empiriska materialet. 

Under de möten som observerats och under de intervjuer som hållits har en hel del 

gemensamma nämnare gällande positioner och positionering identifierats, och de med 

koppling till positionering och samtidigt identitetsbegreppet har fått agera teman i 

avsnittet. 

 

Mötet som dialog 
Ett fenomen som diskuterats i samtliga intervjuer och vilket även har kunnat urskiljas 

under observationerna är hur Boka en bibliotekarie-mötet genomförs tillsammans.  

 

En bibliotekarie berättar under intervjun att det generellt sett mest är hen som pratar 

under mötet, men att det samtidigt beror på hur användarna är som personer samt vad 

syftet med mötet är. Bibliotekarien menar att man får känna av hur vana användarna är 

vid informationssökning och anpassa sin terminologi och metod efter det. Det 

viktigaste, menar hen, är att känna in varandra och kunna ”möta varandra på en bra 

gemensam nivå” (Intervju 2, med bibliotekarie). Att bibliotekarien leder samtalet 

framåt verkar dock vara tämligen vanligt. I Hanell och Kronfälts (2005) 

magisteruppsats har de i sin studie framkommit med samma resultat och menar att 

bibliotekarien är den som är mest drivande i samtalet. Eftersom Hanell och Kronfälts 

(2005) studie handlar om referenssamtal exempelvis över informationsdisken kan vi 

således dra slutsatsen att bibliotekarien innehar ungefär samma drivande roll i båda 

typerna av referenstjänst.  

 

En annan bibliotekarie anser också att det är viktigt att samtalet under mötet sker i 

dialog med användaren så att hen ser att användaren hänger med i resonemangen. 

Vidare berättar hen att det oftast blir en naturlig dialog där ”studenten berättar om vad 

de gör och ställer följdfrågor.” (Intervju 4, med bibliotekarie).  

 
Att jag kanske inte förstår vad de frågar efter och så kan jag säga att då måste du beskriva för mig 

för det här är jag inte hemma i. Och det kan ju vara liksom något begrepp som jag aldrig mött men 

som är kanske jätteviktigt för dem.  

 

(Intervju 2, med bibliotekarie) 

 

 

Samma bibliotekarie berättar också att hen inte alls har någon utbildning inom det ämne 

hen handleder inom och håller undervisning i. Hen lägger dock till: ”Men man har ju 

snappat upp en del under årens gång”. Ingen av bibliotekarierna som intervjuats har 

haft utbildning i sitt ämne, detta verkar dock inte vara något unikt. Almerud (2000, s. 

8) talar om att det varierar när det kommer till ämneskompetens hos bibliotekarier, 

beroende på vilken disciplin de befinner sig i. Samtidigt är det, generellt sett, ovanligt 

med bibliotekarier med formell ämneskompetens, särskilt inom det medicinska 
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området. Istället menar han att de tillägnar sig tillräckliga ämneskunskaper för 

uppgiften genom det arbete som de utför varje dag. Här betonas återigen erfarenheten. 

Erfarenhet kan sedan kompletteras med exempelvis interna kurser och yrkesmässiga 

nätverk, menar Almerud (2000).  

 

En bibliotekarie berättar om just erfarenhet och säger att hen har jobbat länge och därför 

går mycket på sin erfarenhet när det kommer till ämnesspecifika frågor – precis som 

Almerud (2000) kommit fram till. Hen säger också: 

 
Nej, jag har aldrig jobbat inom vården över huvud taget… […] så att det handlar ju mycket om att 

försöka resonera sig fram. Och samtidigt försöka få ihop sökningar som täcker.  

 

(Intervju 6, med bibliotekarie) 

 

 

Här kopplar hen sin brist på utbildning inom ämnet till den dialog som är 

eftersträvansvärd under mötet. Hen förklarar vidare: ”De [användarna] har skrivit sin 

projektplan, de är insatta i ämnet.” (Intervju 6, med bibliotekarie). Hen framhäver alltså 

möjligheten till gemensamma resonemang med användaren. En annan bibliotekarie 

uttrycker sig på ett liknande sätt kring denna aspekt: 

 
Bibliotekarie: De har ju ämneskunskaperna, så de har lite koll… 

 

Intervjuare: Ni använder varandra, helt enkelt? 

 

Bibliotekarie: Ja, precis. 

 

(Intervju 8, med bibliotekarie) 

 

 

Användarna sitter alltså inne med kunskaper kring ämnet och det område inom vilket 

de skriver sitt arbete, men hen som bibliotekarie bidrar med kunskaper om 

informationssökning och bibliotekets resurser. Ross, Nielsen och Dewdney (2002, s. 

110) bekräftar detta resonemang när de håller med om att det är bibliotekarien som står 

för informationssökningsexpertisen men de menar samtidigt att användaren inte bara 

kan sitt ämne bra, denne är också expert på sin fråga. Genom att bibliotekarien ställer 

öppna, kontextualiserande frågor till användaren för att identifiera dennes syfte med 

mötet kan de båda börja arbeta tillsammans med varandra och på så vis forma ett 

positivt möte. Det gemensamma arbetet, menar Ross, Nielsen och Dewdney (ibid.), är 

således en nödvändighet för en framgångsrik referenstjänst. Posner (2002) menar också 

att när det kommer till bibliotekariens kompetenser finns det en bild om att denne ska 

vara kapabel till att svara på vilka frågor som helst. Den här bilden får, på grund av just 

det samarbete som sker under Boka en bibliotekarie-mötet, inget stöd i min studie. Ett 

tydligt fokus ligger alltså istället på att sökningen genomförs tillsammans, och varken 

bibliotekarie eller användare förväntas alltså kunna genomföra mötet och uppfylla dess 

syfte på egen hand.  

 

De kunskaper som bibliotekarien besitter är något som samtliga bibliotekarier lyft 

under intervjuerna. En fråga i min intervjuguide har rört vad man som bibliotekarie 

behöver för att kunna utföra tjänsten Boka en bibliotekarie på bästa sätt, och här har 

sökteknik och sökmetodik lyfts bland de främsta kunskaperna av samtliga 



44 

 

bibliotekarier – tillsammans med att ha god insikt i bibliotekets resurser. En 

bibliotekarie säger att ”yrkestekniska skills” (Intervju 8, med bibliotekarie) är bland de 

viktigaste kompetenserna att ha som bibliotekarie, och en annan säger: 

 
Man måste ju hela tiden utvecklas i sina sökfärdigheter också. […] att hela tiden sträva efter att 

utveckla sig, lära sig mer… Så sökteknik och sökmetodik är också jätteviktigt att hålla sig 

uppdaterad med. 

 

(Intervju 4, med bibliotekarie) 

 

 

Under en observation blir dialogen och samarbetet mellan användare och bibliotekarie 

extra tydligt. Användaren nämner ett medicinskt begrepp som hen anser kan fungera 

som sökord, och därför vara av vikt i sökprocessen, vilket bibliotekarien inte är bekant 

med sedan tidigare: 

 
Bibliotekarie: ’Polypharmacy’, vad är det? Är det…? Vad betyder det? Alltså, medicinskt… Jag 

har ingen aning om vad det är. Du får förklara! 

 

Användare: Det är att när man har många olika sjukdomar, så får du […] olika mediciner som 

interagerar med varandra. 

 

Bibliotekarie: Ja, det är ju jätteintressant. Det känns som ett viktigt begrepp att ha med naturligtvis. 

 

(Observationsanteckningar, observation 2) 

 

 

I citatet blir det väldigt tydligt att användaren och bibliotekarien tillsammans kommer 

fram till den bästa sökvägen och tillsammans genomför mötet. När det handlar om van 

Langenhove och Harrés (1991, s. 18) begrepp social force of, där den handling som 

sker har en koppling till talet, hamnar den här typen av upplysning (där användaren i 

det här fallet upplyser bibliotekarien om innebörden av ett begrepp) inom den 

språkhandlingstyp som Austin (1975) kallar för perlocutionary acts. Det innebär att det 

är en språkhandling där konsekvenserna för talet är i fokus (Austin 1975). Handlingen 

sker alltså på grund av det specifika samtal som förs. Samtidigt sker själva 

upplysningen från användarens sida på grund av den uppmaning denne får av 

bibliotekarien att förklara begreppet. Även uppmaningen är en språkhandling, här 

handlar det om vad som menas genom att säga något. Uppmaningen hamnar därför 

istället inom Austins (1975) kategori illocutionary acts. 

 

När bibliotekarien ser användaren som den som sitter inne med de främsta 

ämneskunskaperna och de främsta kunskaperna kring det arbete som denne skriver 

positionerar hen också användaren efter det. Användarens roll är fortfarande just 

användare, eller kanske mer specifikt student i de här fallen, men positionen som denne 

ges av bibliotekarien är något av en ämnesspecialist. I samband med detta, och i 

enlighet med bibliotekariens resonemang om dialog och samarbete under mötet, 

positionerar hen sig själv som informationssökningsspecialist. Det är hen som kan olika 

sökmetoder och databaser och som vet vad biblioteket har att erbjuda, medan 

användaren studerat och skaffat sig kunskaper inom sitt specifika ämne och kan komma 

med input gällande värdering av sökresultat eller relevans av sökord. 
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Tuominen, Savolainen och Talja (2005) talar om detta med informationssöknings- och 

ämneskunskaper. De menar att informationskompetensen inte är frikopplad från den 

ämnesmässiga kontexten, en stor del av den kan sägas vara ämnesspecifik. Det här är 

något som även lyfts av Erdal (2008, s. 32-33) som, liksom Tuominen, Savolainen och 

Talja (2005), menar att informationskompetens har en ofrånkomlig, nära koppling till 

ett specifikt ämnesområde och räknar därför det ämnesmässiga utrymmet som en 

framgångsfaktor för tjänsten Boka en bibliotekarie. Detta stämmer väl överens med 

bibliotekariernas egna tankar om sina kompetenser. När det gäller ämnesspecifika 

kunskaper har de ofta stor erfarenhet att utgå ifrån och en vilja att lösa ett problem 

tillsammans med användaren genom att använda även dennes kompetens. En 

bibliotekarie talar just om erfarenhet så här: 
 

Det är ju sådant man bygger upp under flera års tid. Jag är lite glad att jag inte började direkt som 

undervisande bibliotekarie för då hade det varit jättemycket att direkt sätta sig in i, utan att börja 

med att sätta upp medicinska böcker – det var ganska skönt.  

 

(Intervju 4, med bibliotekarie) 

 

 

Hen beskriver vidare den utbildning bibliotekarierna på fakulteten fått inför 

ämnesspecifikt arbete. Främst har det handlat om några kurser kring terminologi, men 

hen påpekar också att ”det är sådant man lär sig under resans gång.” (Intervju 4, med 

bibliotekarie). Hen har således samma resonemang kring kunskaper och erfarenhet som 

bibliotekarien ovan, som menar att man snappar upp kunskaper under arbetets gång 

och som ofta använder sin erfarenhet som utgångspunkt i ämnesspecifika frågor.  

 

Som nämnts har inga av de intervjuade bibliotekarierna någon bakgrund i det ämne de 

är verksamma inom. En av bibliotekarierna berättar dock om en intressant aspekt 

gällande ämneskunskaper i samband med en diskussion kring MeSH-termer3 under 

intervjun: 

 
Intervjuare: […] det här med MeSH-termer… Det är ju en väldigt praktisk sak, en hjälp på vägen 

om man inte har någon vårdutbildning. 

 

Bibliotekarie: Precis. Jättehjälp, verkligen. Ibland kommer det ju något som jag kanske aldrig 

kommit i kontakt med, så här ”sårläkning med hjälp av vakuum”… Bara, jaha… Men då kanske 

man liksom på fem minuter, med hjälp av MeSH, kan se att okej, vad finns det för andra 

sårläkningstekniker, hur förhåller sig denna till de andra… Och så kommer man till sitt möte med 

studenterna och så tror de att man är sjuksköterska i botten. Okej, det får de väl tro (skratt)! Frågar 

de mig rakt ut så säger jag ju att jag inte är det, det är många som har blivit besvikna, faktiskt.  

 

Intervjuare: Jaså, är det många som tar det för givet? 

 

Bibliotekarie: Jag vet inte. Eller om det är de som utgår från det som sedan frågar. Men då blir de 

lite besvikna. Men jag tar det som ett gott tecken, tror de att jag är vårdutbildad så verkar jag väl 

ha lite koll på vad det nu kan vara.  

 

(Intervju 8, med bibliotekarie) 

 

 

                                                 
3 MeSH (Medical Subject Headings) är en ämnesordslista som bland annat används i databasen PubMed. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://kib.ki.se/soka-vardera/soka-information#header-3
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När användarna ställer frågan om bibliotekariens bakgrund kan alltså besvikelse uppstå 

när bibliotekarien inte alls har utbildning inom användarens ämnesområde. Det som är 

intressant är den positionering som sker i situationen. Användaren har, utifrån sina egna 

föreställningar om bibliotekariens bakgrund, positionerat bibliotekarien som 

sjuksköterska (eller kanske före detta sjuksköterska, eftersom personen uppenbarligen 

inte arbetar som detta längre) – och inte enbart bibliotekarie. Rollen bibliotekarie 

består, men bibliotekarien ges en omedveten positionering av användaren. Det handlar 

om en förstahandspositionering, en first order positioning, som görs oavsiktligt.  

 

När användaren ställer den direkta frågan till bibliotekarien om denne är just 

sjuksköterska handlar det om en ja/nej-fråga. Detta blir då ett exempel på det fenomen 

som Given (2005, s. 336) kallar för forced self-positioning. Bibliotekarien blir tvingad 

att ge användaren ett svar och, samtidigt, positionera sig själv. Hen kan säga ”ja, jag är 

utbildad sjuksköterska” – och på så vis positionera sig som just utbildad sjuksköterska, 

eller ”nej, jag är inte utbildad sjuksköterska” – och samtidigt positionera sig som 

”enbart” bibliotekarie utan medicinsk utbildning. Även i det här exemplet om 

bibliotekariens bakgrund finns det anledning att lyfta begreppet social force of. Här 

handlar själva språkhandlingen om en fråga som ställs. Frågor hamnar inom den 

kategori som Austin (1975) kallar för illocutionary acts, i likhet med exemplet 

angående uppmaning som tagits upp tidigare. Den fråga som ställs är således en 

konsekvens av det samtal som förs. 

 

Bibliotekarien som handledare och bibliotekarien som 

materialförmedlare 
En av mina intervjufrågor avser eventuella problem som kan uppstå under ett Boka en 

bibliotekarie-möte. De deltagande bibliotekarierna lyfter i sina svar olika saker och 

exempelvis menar en att det kan uppstå problem om det ämne som användaren inriktat 

sig på är väldigt nischat, eller kanske väldigt nytt. Hen menar att det då inte alltid finns 

så mycket skrivet om området och att användaren kan behöva tänka om för att kunna 

genomföra sitt arbete (Intervju 2, med bibliotekarie). En annan bibliotekarie anser 

också att ett problem under mötet kan ligga i användarens frågeställning som denne har 

i ett visst arbete och att användaren ”letar efter något som inte finns.” (Intervju 8, med 

bibliotekarie). Hen menar också att en tvärvetenskaplig frågeställning kan vara 

problematisk. 

 

En faktor som de alla menar kan vara ett problem är de förväntningar inför mötet som 

kan skapa problematiska förutsättningar för mötets genomförande. Det här är något 

som även Gonta (2006) kom fram till i sin studie. I den menar hon att det kan vara svårt 

för forskningsbibliotekarien att infria de förväntningar som användaren har inför ett 

Boka en bibliotekarie-möte med tanke på den innebörd bibliotekariens roll har och hur 

den är avgränsad. Hon tar särskilt upp det problem som kan uppstå när användaren är 

mer inriktad på service och menar att risken för förväntningar som krockar mellan 

bibliotekarie och användare ökar markant vid detta tankesätt hos användaren (Gonta 

2006, s. 64).  

 

En bibliotekarie beskriver under intervjun ett mindre lyckat möte som hen tror handlat 

just om förväntningar: 
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Vid ett tillfälle var det ju det då när förväntningarna krockade och studenten upplevde att jag inte 

kunde leverera det [hen] förväntade sig, men det var inte heller möjligt för mig att göra det utifrån 

förutsättningarna. Och då kände jag att vi kommer inte vidare här, och då får jag kanske låta det 

vara. Jag kan inte vända detta på något sätt för att få studenten nöjd, det ligger inte inom min ram. 

Och det är inte en rolig känsla att ta med sig, men det var också lärorikt att se att så kan det också 

bli. 

 

(Intervju 4, med bibliotekarie) 

 

 

När förväntningar diskuteras under intervjuerna finns det en förväntning från 

användarnas sida som bibliotekarierna lyfter lite extra. Förväntningen handlar om att 

tjänsten Boka en bibliotekarie inte är den referenstjänst eller handledningstjänst som 

den är tänkt att vara utan att tjänsten istället syftar till att tillgodose användarna med 

det material som de behöver i ett arbete. Istället för att bibliotekarierna hjälper 

användarna med exempelvis informationssökningsfrågor och frågor om material 

händer det således att de förväntas söka fram ett visst material eller en färdig sökväg 

som användaren behöver för att sedan lämna över detta till användaren. Två 

bibliotekarier talar om sina tankar kring detta så här: 

 
[…] ibland kan man fastna i att studenterna som bokar… Att de vill komma härifrån med ett antal 

artiklar. Och det är liksom… Det kan vi ju försöka jobba med att hitta någon artikel, men grejen 

är ju att de ska förstå hur man gör själv. […] Jag tror nog att ofta kan förväntningen vara större 

från de som bokat än vad de kommer ut med. Att de förväntar sig just att de kanske får ett färdigt 

paket. 

 

(Intervju 2, med bibliotekarie) 

 

 

[…] ibland kan det ju hända att studenten har andra förväntningar och att det är också mycket 

förväntningarna det handlar om. Både mina och studentens. Att studenten kanske förväntar sig att 

få ett färdigt svar eller något.  

 

(Intervju 4, med bibliotekarie) 

 

 

Det är tydligt att förväntningar spelar en stor roll inför ett Boka en bibliotekarie-möte 

och att det är en fråga som bibliotekarierna ofta ställs inför. En annan bibliotekarie 

förklarar problemet så här:  

 
Bibliotekarie: […] Det handlar ju mycket om att försöka resonera sig fram, och att samtidigt få 

ihop sökningar som täcker… Och då kan man ju ge tips på hur man kan sätta upp olika sökningar. 

Men sedan är det ju det att vi är ju bara rådgivande, så att säga, vi ska ju aldrig göra arbetet åt 

dem. Det är ju också en… Gränsdragning man får försöka hitta. Man ger dem tips och sådana 

saker […] med sedan är det ju de som ska göra jobbet. 

 

Intervjuare: Tror du att det är en vanlig missuppfattning från användarens håll? Att man kommer 

hit och så tänker man att man ska få ett antal jättebra artiklar? 

 

Bibliotekarie: Ja, det tror jag… Och hade de fått önska sig (skratt)! Så gärna det! […] Men jag 

tror att vissa kan nog bli besvikna att man inte gör hela sökningen åt dem och att förslagen jag ger 

är liksom inte allenarådande, på något sätt. Utan de måste ju gå in och hitta nya sökord, och man 

kan visa dem att här kan du hitta många sökord och leda dem lite i arbetet. 
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Intervjuare: Skulle du säga att det är den största skillnaden i eventuella förväntningar hos 

användare och bibliotekarie? 

 

Bibliotekarie: Ja, det tror jag. Vad går mötet ut på egentligen, ja. Och att vi inte är någon söktjänst 

[…]. 

 

(Intervju 6, med bibliotekarie) 

 

 

Här blir problemet väldigt tydligt och i och med den besvikelse som kan uppstå när 

användaren förstår vad mötet faktiskt kommer att gå ut på. Att användaren kan känna 

besvikelse som en konsekvens av dennes förväntningar talar även en annan 

bibliotekarie om. Bibliotekarien berättar om hur hen som ny på biblioteket kände 

osäkerhet på vad som förväntades av bibliotekarien under ett Boka en bibliotekarie-

möte och kopplar även detta till just förväntningar hos användaren. Hen säger: 

 
Bibliotekarie: I början när jag började hålla de här handledningstillfällena kände jag mig nog mer 

ängslig för att just inte kunna ge de där konkreta artiklarna, utan det är ju faktiskt bara en hjälp på 

den fortsatta vägen. De får fortsätta gå vägen själva. 

 

Intervjuare: Mm… Men du kände alltså att du ville vara lite mer till lags, så att säga? 

 

Bibliotekarie: Ja, jag var väl rädd för att det var det man förväntar sig. Medan… Nu har jag väl 

insett att det är inte min roll.  

 

(Intervju 8, med bibliotekarie) 

 

 

Förväntningar från användarens sida kan således vara svåra att förhålla sig till, men de 

är samtidigt viktiga att identifiera och lyfta. Inte allra minst för att undvika den 

besvikelse som annars kan uppstå, när resultatet av mötet blir ett annat än vad 

användaren föreställt sig.  

 

Förväntningarna är något som finns hos både användare och bibliotekarie inför mötet. 

Redan innan mötet tänker sig alltså användaren att vissa saker ingår i bibliotekariens 

arbetsuppgifter och i mötets tänkta struktur och innehåll. I fallen som precis tagits upp 

där användaren har en bild av mötet som ett överlämnande av material eller kompletta 

sökvägar sker en positionering av bibliotekarien. Användaren positionerar 

bibliotekarien som en materialförmedlare, snarare än den informationsförmedlare och 

handledare som bibliotekarien är tänkt att fungera som i ett Boka en bibliotekarie-

sammanhang.  

 

Positioneringen som sker är en förstahandspositionering och av den typ som Given 

(2005, s. 336) kallar för tacit positioning, det vill säga: den sker omedvetet hos 

användaren. Användaren vet att personen är bibliotekarie, det är personens roll, men 

då användaren kanske inte vet vad mötet är tänkt att gå ut på positionerar hen samtidigt 

bibliotekarien utifrån sina egna förväntningar.  

 

Under en intervju med de användare som deltagit i ett Boka en bibliotekarie-möte talar 

vi just om förväntningar. Det blir då tydligt att användarna haft olika förväntningar 

inför mötet. Den ena har förväntat sig att bibliotekarien skulle komma med råd och 

handleda, medan den andra haft förväntningar om en mer konkret materialinsamling: 
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Intervjuare: Var det som ni hade förväntat er, mötet? Fick ni det som ni tänkte att ni ville ha med 

er från mötet? 

 

Användare A: I stort sett… 

 

Användare B: Ja. 

 

Intervjuare: Mm. Var det något som ni… 

 

Användare A: Ja alltså… Vi fick ju själva sökvägen… Och sedan själva sökningen får vi ju göra 

själva. 

 

Intervjuare: Mm, precis. Var det något ni känner igen sedan tidigare? Att ni får verktygen, så att 

säga, men att ni får göra jobbet själva efteråt? 

 

Användare A: Jag hade nog hoppats att vi fått allting idag (skratt)! 

 

Intervjuare: Så här, ”här har ni artiklarna, varsågoda”? 

 

Användare A: Ja, precis! 

 

(Intervju 5, med användare) 

 

 

I den del av mötets samtalsstruktur som jag kallar för genomgång av mötets upplägg 

går bibliotekarien igenom vad mötet ska innehålla och hur strukturen kommer att se ut 

– bibliotekarien deklarerar helt enkelt sina egna förväntningar angående innehåll och 

struktur för användaren. En av bibliotekarierna kallade under intervjun mötet för ett 

”psykologiskt kontrakt” (Intervju 4, med bibliotekarie), vilket citerats även i avsnittet 

kring samtalsstruktur, vilket är talande för vad denna typ av kommunikation innebär. 

Samtliga mötesdeltagare ska vara medvetna om vad som kommer att ske under mötets 

gång.  

 

Det är i denna del av mötet som bibliotekarien kan möta användarens förväntningar 

och istället redogöra för sina. Det är här som bibliotekarien positionerar sig själv som 

just en handledande bibliotekarie och en rådgivande expert inom informationssökning. 

Ofta är bibliotekarien inte medveten om de förväntningar som användaren har inför 

mötet och vilken syn användaren har på bibliotekarien som resurs, men här får hen 

möjlighet att tydliggöra sin egen roll i mötesstrukturen och den roll som bibliotekarien 

spelar för utgången av mötet.  

 

Här handlar det om att bibliotekarien positionerar sig själv medvetet för att klargöra 

vad hen kommer att hjälpa användaren med. Denna typ av positionering, när det 

handlar om avsiktlig positionering av sig själv, är den som Given (2005, s. 336) kallar 

för deliberate self-positioning. Kanske bekräftar denna positionering användarens 

förväntningar om den hjälp hen tänkte sig få av bibliotekarien eller så korrigerar detta 

användarens förväntningar som inte matchar de hos bibliotekarien.  

 

Flera av de intervjuade bibliotekarierna tar upp anledningarna till att en genomgång 

innan själva informationssökningsprocessen tar vid är viktig. Aspekten tid är något som 

flera lyfter. En bibliotekarie säger: 
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Intervjuare: […] du var inne lite på det här med tidsbrist. Är det något du känner av ofta? 

 

Bibliotekarie: Nej, jag brukar nog tycka att det är rätt lagom med tid. Och också att den här 

tidsramen tydliggör väl lite att liksom, jag kommer inte servera ett färdigt urval av artiklar, utan 

visar vägen. Och sedan får de färdigställa.  

 

(Intervju 8, med bibliotekarie) 

 

 

Här menar bibliotekarien att den formella tidsramen för mötet är viktig, inte bara för 

att den ger användaren (och bibliotekarien) något konkret att förhålla sig till – utan den 

kan också ge användaren en hint om vad som väntar under mötet. Eftersom mötet inte 

pågår under en halvdag är det omöjligt att sammanställa ett material med hjälp av 

bibliotekarien och eftersom det inte pågår i tio minuter är det inte heller tänkt att 

bibliotekarien enbart ska lämna över ett antal utskrivna artiklar som hen sökt upp i 

förväg.  

 

Ytterligare en bibliotekarie är inne på samma spår och resonerar likadant när det gäller 

tiden för mötet: 

 
Intervjuare: Så de kan ändå acceptera, att nu blev det kanske inte exakt som jag hade tänkt mig… 

Men jag fick bra hjälp ändå? 

 

Bibliotekarie: Ja, så tror jag att det kan vara. Och den här besvikelsen att man inte har gjort hela 

jobbet, att de har inte sina 25 artiklar när de går härifrån… Det tror jag också kan vara en bra grej, 

att man markerar att det här tillfället är bara en timme. Så visar man väl på att vi inte gör hela 

jobbet.  

 

(Intervju 6, med bibliotekarie) 

 

 

Också här anser bibliotekarien att den timmen som utgör ramen för mötet signalerar 

något till användaren. Hen ser det också som en positiv sak, en hjälp i deklarerandet av 

tjänstens syfte. 

 

Datorn som medel för positionering 
I avsnittet kring mötets samtalsstruktur presenteras en del som jag kallar för 

informationssökning. Denna del delades i sin tur in i tre alternativa moment som alla 

beror på hur datorn används av bibliotekarie och användare under mötets gång. I det 

första alternativet använder bibliotekarien datorn under hela mötet, i det andra använder 

användaren datorn under hela mötet och i det tredje använder bibliotekarien datorn för 

att sedan lämna över tangentbordet till användaren. Den gemensamma nämnaren är 

således datorn, det är den som den här delen i samtalet fokuserar på. Beroende på hur 

datorn används får bibliotekarien och användaren olika funktioner, som ibland skiftar 

under samtalet, och den blir ett medel för positionering. 

 

I fallet där bibliotekarien är den som hanterar datorn och den som rent konkret utför 

sökningen blir användaren en mer passiv deltagare i sökprocessen. En deltagare, likväl, 

men en deltagare som inte leder sökningen eller rent fysiskt utför den. Den aktiva 

deltagaren blir istället bibliotekarien. Här sker en positionering från bibliotekariens 
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sida. Vilken typ av positionering det rör sig om beror dock på huruvida bibliotekarien 

gör valet av aktiv deltagare medvetet eller omedvetet. 

 

Vid ett medvetet val handlar det ursprungligen om en medveten 

förstahandspositionering, first order positioning, eftersom bibliotekarien positionerar 

sig själv som den aktiva informationssökaren. Men då denne samtidigt positionerar 

användaren som den passiva informationssökaren sker en self and other positioning. 

Genom att positionera sig själv positionerar bibliotekarien samtidigt användaren – per 

automatik. I en sådan här situation måste deltagarna acceptera eller omförhandla sina 

positioner. Under de observationer där denna typ av positionering har skett har 

användarna accepterat den position som givits. Hade en användare istället sagt ”Går 

det bra om jag försöker?” omförhandlar hen inte bara om tillåtelse till tangentbordet 

utan också sin (och bibliotekariens) position. Om bibliotekarien accepterar 

användarens omförhandling accepterar denne också sin nya position: passiv deltagare 

i informationssökningsprocessen. Denne är då fortfarande en viktig del i denna process, 

men nu är det användaren som aktivt utför sökningen. 

 

Det ligger dock inte alltid en djupare tanke bakom situationen med datorn. Ofta handlar 

det om att omständigheter som bibliotekarien inte planerat i förväg styr. En 

bibliotekarie talar om just dessa omständigheter under intervjun och kopplar detta till 

min fråga kring vem som styr samtalet under mötet. Under den här bibliotekariens möte 

har hen själv varit den som hanterat datorn och användarna har suttit bredvid och följt 

med i sökningen. Hen säger: 

 
Ibland har studenterna datorer med sig. Och då ser tillfällena helt olika ut. Då har de kanske redan 

gjort sökningar och så fortsätter de efter mina förslag på datorn. Men som idag kom ju de här 

studenterna utan dator, och jag var inloggad [på den dator som finns i handledningsrummet]… 

Jag har försökt att låta studenterna söka mer, men nu har vi ju bara en timme, oftast hinner vi inte 

riktigt med. Om jag har en bild om vart vi ska, och föreslår sökord, tar det mycket längre tid. Det 

kanske är jättedumt att inte låta dem söka, men jag uppfattar det som att när jag visar och de sitter 

bredvid, att de ändå är med på banan.  

 

(Intervju 8, med bibliotekarie) 

 

 

Bibliotekarien menar alltså att mötets struktur beror på hur de tillfälliga 

omständigheterna ser ut. Har användarna en egen dator med sig utgår processen, enligt 

bibliotekarien, från det arbete som användarna redan utfört på sin dator och den fortgår 

med hjälp av bibliotekarien och dennes förslag. Men oavsett anledningarna till att 

strukturen för samtalet formas på ett visst sätt så sker en positionering – bibliotekarien 

måste besluta om vilken funktion hen själv och användaren kommer att ha i 

sökprocessen. 

 

Under det observationstillfälle och möte där användaren har med sig sin egen dator går 

det att identifiera de omständigheter som bibliotekarien ovan menar kan uppkomma. 

Omständigheter som gör att det blir både mer naturligt och praktiskt att användaren är 

den som hanterar datorn. Även vid ett sådant tillfälle sker en positionering, och även 

här handlar det om det som Given (2005, s. 336) kallar för en self and other positioning. 

Positioneringen sker på samma sätt som den i situationen där bibliotekarien hanterar 

datorn, men tvärtom. Bibliotekarien positionerar sig själv som den mer passiva 

deltagaren i informationssökningsprocessen och användaren som den aktiva – vilket 
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uppfattas som mer naturligt och praktiskt då det är användarens egen dator det handlar 

om. 

 

Vidare går det att diskutera huruvida användaren positionerar sig själv genom att ta 

med sin dator – och därigenom bli den aktiva informationssökaren – men eftersom detta 

inte tagits upp under intervjuerna med användare är det heller inget som jag kan uttala 

mig om. Är det så att användaren vet att hen kommer att få fortsätta med de sökningar 

som tidigare gjorts på datorn om hen tar med den till mötet är det ju dock en form av 

avsiktlig förstahandspositionering. 

 

Den tredje variationen av informationssökningsdelen skiljer sig från de två första som 

är tämligen lika varandra. Här, där bibliotekarien lämnar över tangentbordet till 

användaren efter en stund, delar bibliotekarien och användaren också på positionerna 

som den aktiva och den passiva deltagaren i informationssökningsprocessen. Det här 

är också ett exempel på ett väldigt medvetet val, på vilket en avsiktlig positionering 

följer, då bibliotekarien en bit in i mötet väljer att själv sluta vara den som konkret utför 

sökningen och lämnar över både tangentbordet och positionen till användaren som 

tidigare suttit bredvid som passiv deltagare. Från början positionerar sig således 

bibliotekarien som den aktiva informationssökaren för att sedan erbjuda denna position 

till användaren – vilken denne accepterar då hen tackar ja till erbjudandet om att hantera 

datorn. Som i övriga variationer handlar det om en self and other positioning, där 

positionerna omförhandlas och byts under samtalets gång. När bibliotekarien lämnar 

över tangentbordet till användaren gör denne det med en uppmaning vilket, precis som 

i exemplet med frågan kring bibliotekariens bakgrund, tillhör språkhandlingstypen 

illocutionary acts (Austin 1975). Handlingen sker således på grund av talet (van 

Langenhove & Harré 1999). Uppmaningen gäller att användaren ska fortsätta 

sökningen och vara den som fortsättningsvis hanterar datorn. Vid det möte där detta 

observerades lämnade exempelvis bibliotekarien över tangentbordet till användarna 

med orden: ”Nu får ni testa!” (Observationsanteckningar, observation 1). 

Professionell identitet   
 

Anthony Giddens (1991) menar att identitet inte är något beständigt eller färdigt. 

Snarare är det en företeelse som ständigt förändras och omförhandlas. Detta stämmer 

väl överens med Schreibers (2006) och Øroms (1993) resonemang kring 

identitetsbegreppet. De identiteter som de identifierat fungerar som en slags utveckling 

av varandra, och är därför ett tydligt bevis på att identitet inte är ett oföränderligt 

fenomen.  

 

I det här avsnittet kommer bilden av bibliotekariens professionella identitet att lyftas. 

Först kommer den bild av bibliotekarien som användarna i min studie haft och talat om 

att analyseras, liksom bibliotekariens bild av nödvändiga kompetenser och tjänsten 

Boka en bibliotekarie i sig. Med hjälp av Brantes (1987) teoretiska modell kommer det 

som framkommit ur mitt empiriska material sedan att analyseras och diskuteras.  
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Användarens bild av bibliotekarien 
En av mina intervjufrågor, i intervjuguiden riktad till användarna, var en väldigt öppen 

och abstrakt fråga som löd: ”Om jag säger ordet ’Bibliotekarie’, vad tänker du då?”4. 

Jag ville ta reda på vad det första som användaren kom att tänka på var – oavsett om 

det handlar om hur de ser på bibliotekarien nu när de studerar eller om det handlar om 

ett minne de har från biblioteket som de gick till när de var små. Som beskrevs redan i 

kapitlet kring bakgrund och teoretiskt ramverk är den bild som användaren har av 

bibliotekarien viktig att ha i åtanke. Även om den är skapad utifrån nyare erfarenheter 

av bibliotekarier eller förlegad och grundad i en stereotypisk syn eller erfarenheter från 

barndomen så är den något som bibliotekarien måste beakta och förhålla sig till. Hur 

användaren ser på bibliotekarien blir alltså en del av det sammanhang i vilket den 

professionella identiteten skapas.  

 

Användarnas svar på frågan kring bibliotekarie-begreppet var olika, men det fanns ändå 

några gemensamma nämnare. En av dessa var att den bild av bibliotekarien som fanns 

hos en användare också diskuterades i förhållande till det möte som denne just deltagit 

i. Bilden som användaren haft ställs alltså mot den som användaren skapar av 

bibliotekarien under mötets gång. En av användarna svarar på min intervjufråga så här: 

 
Användare: Jaha. Men den är ju från… Det är en sådan som står i en disk på ett bibliotek och så 

frågar man ”Var hittar jag den?” och så har de en konstig bokstavskod till hyllan man ska gå till 

(skratt). 

 

Intervjuare: Det sista har vi ju faktiskt (skratt)! Men kände du… Stämde det med mötet nu med 

[bibliotekarien]? 

 

Användare: Nej, jag har ju träffat [bibliotekarien] innan också. Eller träffat, [hen] har haft 

föreläsningar innan på… När vi gjorde bachelor-uppsatsen. Så det hade kanske varit annorlunda 

om jag träffat någon annan. Jag träffade [henom] i en föreläsarroll, redan. Från början. 

 

(Intervju 3, med användare) 

 

 

Den bild av bibliotekarien som nämns först har många stereotypiska drag – även hos 

exempelvis Håkansson (2003) beskrivs bibliotekarien med stark koppling till 

informationsdisken – men med tanke på att användaren beskriver den med ett skratt 

visar hen också att hen nog är medveten om detta. Eftersom användaren har träffat 

bibliotekarien som deltog i mötet tidigare, i undervisningssammanhang, bidrar även 

detta faktum till hur hen ser på bibliotekarien. Eftersom bibliotekarien i undervisningen 

har agerat som en föreläsare är det också i detta ursprungsläge som användaren träffar 

bibliotekarien inför mötet. Den bild av bibliotekarien som någon bakom en 

informationsdisk som guidar användare till rätt bokhylla tycks alltså inte vara 

dominerande.  

 

Ytterligare en gemensam nämnare bland användarnas svar på frågan är att deras bild 

av bibliotekarien inte alltid har sett likadan ut – vilket även kan kopplas till citatet ovan. 

Bilden formas efter bibliotekariens funktion, som den uppfattades av användaren. Den 

har således även en koppling till den aktivitet som användaren själv varit involverad i 

                                                 
4 Se Bilaga 1  



54 

 

på biblioteket. Två användare hade format en ny bild av bibliotekarien utifrån de 

bibliotekarier de träffat under sin tid på universitetet: 
 

Intervjuare: Då har jag faktiskt bara en fråga kvar… Om jag bara säger ordet bibliotekarie, vad 

tänker ni då? Vad är liksom det första som poppar upp i huvudet? 

 

Användare: Jo… Men det är ju så här informationsförmedling, det tycker jag verkar vara mycket 

bibliotekarie… Nu för tiden, åtminstone. Inte så mycket låna ut böcker utan mer förmedla 

information och lära ut, så. […] Det är ju det, leta information och hitta det på nätet, mycket mer 

än att bara gå och plocka en bok. 

 

Intervjuare: Mm… Tyckte du att det stämde in på mötet med [bibliotekarien]..? 

 

Användare: Ja, det var precis så. Det är ju den kopplingen man har till detta biblioteket.  

 

Intervjuare: Har den bilden av bibliotekarien alltid funnits, eller fanns det… Är det något som växt 

fram från det att du började på universitetet?  

 

Användare: Ja, det är mer kopplat till universitet och liksom att man letar faktaböcker på ett annat 

sätt, sådan litteratur. Annan än när man går till biblioteket i vanliga fall. 

 

Intervjuare: Folkbibliotek, tänker du då…? Alltså stadsbiblioteket och så? 

 

Användare: Ja, precis. Nu är jag ju nästan aldrig där, men då är det ju mer ”var hittar jag den här 

boken?”, alltså det är mer ”ja, du ska gå till den hyllan”. Alltså där är det ju mer så […]. Här är 

det mer en resurs som kan… Och det är de ju på stadsbiblioteket också, men man har inte det 

behovet där på det sättet. Där kanske jag vet mer, här behöver jag en annan typ av hjälp. 

 

(Intervju 7, med användare) 

 

 

Användaren beskriver här bibliotekarien som en resurs och bilden hen har av 

bibliotekarien härstammar från kontakten som användaren haft med 

universitetsbibliotekarier. Här blir det även tydligt att användaren träffat, och format 

sin bild av, bibliotekarien i samband med några specifika aktiviteter: 

informationssökning och informationsförmedling. Användaren jämför också denna 

bild av bibliotekarien med den som hen har av folkbibliotekarien. Användaren lyfter 

att användare av folkbibliotek respektive universitetsbibliotek har olika behov och gör 

det således tydligt att hen anser att universitetsbibliotekarien och folkbibliotekarien 

skiljer sig från varandra – då dessas arbetsuppgifter går ut på att möta de behov som 

finns hos användaren inom den egna bibliotekstypen. 

 

Två andra användare svarar på samma fråga: 

 
Användare A: Det första? Tygkasse (skratt)! […] varför vet jag inte! 

 

Användare B: Nej, men jag tänker på böcker. Det är liksom… 

 

Användare A: Men, men… Det beror på vilket. Just nu när det är på denna nivån då tänker jag 

bibliotekarie och artikelsökning. Men innan detta så tänkte jag mer låna böcker. 

 

Intervjuare: Mm. Mer folkbibliotek? 

 

Användare B: Ja, det är min… Alltså när man var barn och gick till biblioteket och lånade böcker. 

När jag gick grundutbildningen så hade vi inte hjälp av någon bibliotekarie, att söka artiklar. Utan 

då gjorde vi allt själva, faktiskt. Så det är först nu jag kan börja relatera till artiklar och artikelsök 
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liksom. […] det enda vi fick hjälp av bibliotekarien med, det var vissa artiklar vi fick beställa hem. 

Och då hjälpte de oss att göra det. Via skolan. Så det är ju just böcker jag tänker på. Från när man 

var liten och gick och lånade. 

 

Intervjuare: Mm… Så det här mötet som ni hade med bibliotekarien idag, hur stämde det med den 

bilden? 

 

Användare B: Nu var ju detta andra gången, men nej, det var inte riktigt så.  

 

Användare A: Nej, men innan de här utbildningarna hade jag nog ingen aning om att bibliotekarier 

var experter på artikelsökning. Det visste jag faktiskt inte. […] nu har man ju lite bättre koll på 

det, tycker jag. 

 

(Intervju 5, med användare) 

 

 

Dessa användare uppger båda två att deras brist på kontakt med bibliotekarier på 

universiteten bidragit till den bild de har av yrkesrollen. Den bild som finns har istället 

mycket med barndomens folkbiblioteksbesök att göra. En av användarna menar att det 

är först nu, under fortsatta studier, som hen kan relatera till övriga arbetsuppgifter som 

bibliotekarier utför – utöver att låna ut böcker. Något som även den andra användaren 

håller med om när denne säger att är först nu som hen förstår vilka kompetenser som 

bibliotekarien har och exemplifierar här med artikelsökning. Bilden som funnits kvar 

sedan användarna var små har således omformats under den senare studietiden, bilden 

av bibliotekarien beror alltså på kontakten med biblioteket under studietiden. 

 

Under en intervju med två andra användare framkommer det att en av dessas mamma 

arbetar på bibliotek, varpå användaren anser sig själv ha en tämligen god insyn i 

bibliotekarieyrket. Om kontakten med biblioteket var knapp och sporadisk i det förra 

exemplet, är den betydligt större och mer kontinuerlig här. Båda användarna menar att 

de har en väldigt positiv betingning till begreppet bibliotekarie, och säger så här: 
 

Användare A: Jag tycker att det… Måste vara ett av de roligaste jobben i världen, för jag älskar 

bibliotek själv. Så att det… Bara att vara i den här miljön… Jag tänker mycket vägledare, faktiskt, 

genom både digital och fysisk litteratur. 

 

Användare B: Min mamma jobbar på bibliotek. Så jag vet att det är väldigt komplext, faktiskt. 

Det är mycket mer än bara böcker, man vet otroligt mycket. Bra på att finna saker bara sådär, on 

top of the head. 

 

Användare A: […] det är en viktig funktion. Jag menar, mängden information idag… Hur ska man 

ens börja? Det är ju så lätt att hamna fel, så jag tycker att det är en… Framför allt rent digitalt 

också, superviktigt. 

 

Användare B: Ja, hur navigerar man i det? Det måste vara en lättnad att man har någon som kan 

navigera i det. 

 

(Intervju 1, med användare) 

 

 

Användarna talar om information, snarare än böcker, och betonar att det rör sig om 

både fysiskt och digitalt material. Detta kopplar de till den informationsmängd som 

finns idag, och som får räknas som en tämligen ny företeelse. De beskriver 
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bibliotekarien som en navigatör i denna data och använder ordet vägledare för att 

tydliggöra för sin bild av bibliotekariens roll.  

 

Det intressanta med citaten ovan, som alla kommer från intervjuade användare, är att 

de visar en medvetenhet för de stereotyper som ofta är knutna till bibliotekarien. I första 

citatet porträtterar användaren bibliotekarien som låst bakom informationsdisken och 

vars uppgift är att hänvisa bibliotekets besökare till en ”konstig bokstavskod” (Intervju 

3, med användare) för att dessa ska hitta sina böcker. Att användaren säger detta med 

ett skratt visar att hen är medveten om att det snarast är en humoristisk bild av 

bibliotekarien som hen målar upp. I citatet där en användare tänker sig bibliotekarien 

som en person som bär på en tygkasse och där den andra direkt tänker på fysiska 

böcker, uppvisas också en medvetenhet om de stereotypiska dragen, då detta sägs med 

skratt och i skämtsam ton. Användarna vet alltså att det är en stereotypisk bild de har 

av bibliotekarien i sin yrkesroll, men likväl existerar just den bilden hos dem. Ofta 

betonar användarna också skillnaden mellan en folkbibliotekarie och en 

forskningsbibliotekarie. Bilden av bibliotekarien som exempelvis finns kvar från 

barndomen kommer ursprungligen från besök på just folkbiblioteket, medan bilden 

reviderats i mer recent kontakt med forskningsbibliotekarien. Den största gemensamma 

nämnaren bland användarna är att om det funnits en mer stereotypisk bild av 

bibliotekarien sedan tidigare har den utmanats av den bild som formats under tiden på 

universitet och i den kontakt som användarna då haft med biblioteket. En stereotypisk 

bild har heller aldrig mötts under ett Boka en bibliotekarie-möte. Varje gång en 

användare haft en bild av bibliotekarien som innehåller stereotypiska drag har de inte 

känt igen denna i bibliotekarien som deltagit i mötet.  

 

I Håkanssons (2003) studie där just stereotyper och bilden av bibliotekarien undersökts 

framkom det att de bibliotekarier som deltog i studien inte känner igen sig i de 

stereotypiska bilder som andra yrkesgrupper har om bibliotekarieyrket. Bilden av 

bibliotekarien som polis, som en yrkesperson som lånar ut tjocka böcker med 

komplicerat innehåll under väldigt kort tid – och dessutom vill ha betalt när låntagaren 

inte hinner läsa och lämna tillbaka boken i tid – är ett exempel på en bild som 

presenterats hos Håkansson (2003). En annan är att bibliotekarien raljerar om nyttan 

med läsning eller till och med att bibliotekarien, om hon bor i Lund ”går […] på Glorias 

med sitt ”tjejgäng” det vill säga kollegor i alla åldrar. Hon tycker om att läsa och gillar 

ordning och reda. Varje bok har sin plats! Hon kan ibland vara förvirrad […].” 

(Håkansson 2003, s. 42). Detta är alltså ingenting som bibliotekarierna själva känner 

igen sig i. Även hos Radford och Radford (1997) kan vi se en starkt stereotypisk bild 

av bibliotekarien som diskuteras i deras artikel baserad på en bilreklam. I reklamfilmen 

porträtteras bibliotekarien som en gråhårig tant med kläder som sitter illa och glasögon. 

Filmen går ut på att bibliotekarien ”godkänner” bilen, som agerar föremål för reklamen, 

eftersom det är en tyst modell – och tystnad är ju något som bibliotekarier, enligt 

bilreklamen tycker om (Radford & Radford 1997, s. 250-251). 

 

Så överdrivna stereotyper som uppvisats i Håkanssons (2003) studie och i Radford och 

Radfords (1997) artikel har inte uppvisats i min studie. Här har dessutom de 

stereotypiska dragen enbart uppvisats från drygt hälften av användarna. Drar vi en 

parallell från Håkanssons (2003) resultat till min egen studie är det intressant att 

Håkanssons bibliotekarier inte känner igen sig själva i de uppfattningar som finns kring 

dem – samma sak händer i min studie, men här är det snarare vissa användare som inte 
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känner igen bibliotekarien som deltar i Boka en bibliotekarie-mötet i den bild de själva 

tidigare haft av en bibliotekarie.  

 

Ytterligare en bild av bibliotekarien som skapats av användarnas uppfattning av denne 

i sammanhanget Boka en bibliotekarie är bilden av bibliotekarien som 

materialförmedlare – vilket togs upp i avsnittet kring positionering. Detta är inget som 

användarna i studien uttryckligen talat om, men något som samtidigt speglas i någras 

förväntningar. Även denna har en koppling till den aktivitet som användaren varit 

involverad i – alltså tjänsten Boka en bibliotekarie. En situation som innehåller 

förväntningar från användares och bibliotekaries håll där dessa inte matchar varandra, 

och där användaren vid mötets början positionerar bibliotekarien som en 

materialtillhandahållare, säger något om den bild som användaren har av 

bibliotekarien.  

 

Relevanta kompetenser och Boka en bibliotekaries uppkomst  
En fråga i mitt intervjuunderlag kan kopplas till den bild som bibliotekarien själv har 

av bibliotekarier som utför tjänsten Boka en bibliotekarie. Den lyfter huruvida det finns 

kompetenser som är nödvändiga i utförandet av tjänsten och om det finns något som är 

extra värdefullt eller användbart. Just detta togs upp redan i tidigare avsnitt då 

sökteknik och sökvana presenterades som exempel på bibliotekariens främsta 

kompetenser i mötessituationen. 

 

Ytterligare en fråga med koppling till bibliotekariens självbild är den om Boka en 

bibliotekaries uppkomst. Jag har varit intresserad av att diskutera vad bibliotekarierna 

själva tror är anledningen till att tjänsten infördes och utformades, samt om de anser att 

den har en plats inom den reguljära biblioteksverksamheten. Samtliga bibliotekarier är 

oerhört tydliga med åsikten att tjänsten är viktig för biblioteksverksamheten i stort och 

att den – som en bibliotekarie uttryckte sig – ”fyller en väldigt viktig funktion” (Intervju 

2, med bibliotekarie). Detta trots att den inte tar särskilt mycket tid i anspråk. En 

bibliotekarie ser den handledningsverksamhet som Boka en bibliotekarie är som ”en 

specialisering” men menar att den samtidigt ryms inom den traditionella 

biblioteksrollen (Intervju 8, med bibliotekarie).   

 

En av bibliotekarierna menar att det finns många kompetenser som är bra att ha i 

utförandet av tjänsten, och enligt hen är det vad som skapar ”ett mervärde för 

studenterna” (Intervju 4, med bibliotekarie). Här tas sökfärdigheter upp som den mest 

basala. Detta är något som samtliga bibliotekarier i studien lyfter som den viktigaste 

egenskapen och något som är nödvändigt i utförandet av tjänsten.  

 

Bibliotekarien talar också om hur viktigt det är att underhålla och utveckla sina 

kunskaper inom sökmetodik och sökteknik – vilket också, till viss del, togs upp i det 

föregående delkapitlet ”Positionering”. I en rapport från DIK, Rapport från 

arbetsgruppen om bibliotekariens framtida yrkeskompetens (DIK 2011), har 

bibliotekarieyrkets framtida yrkeskompetens diskuterats utifrån ett antal olika aspekter 

inom verksamheten. Den arbetsgrupp som sammanställt rapporten har fått i uppdrag att 

identifiera nyckelkompetenser med förankring och bakgrund i samhällsutvecklingen. I 

det avsnitt som lyfter bibliotekariens arbete inom referenstjänster och handledning 
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skriver de att bibliotekarier i referensarbete behöver vara ständigt uppdaterade för att 

fungera som ett alternativ för användare som söker väg- och handledning. Därför krävs 

bland annat kontinuerlig utveckling av kompetenser (DIK 2011, s. 16). Precis som även 

bibliotekarien i min studie betonar ovan, är ständigt uppdaterade kunskaper nödvändigt 

i utförandet av Boka en bibliotekarie. I DIK-rapporten påpekas det särskilt att alla 

bibliotekarier som utför någon form av referenstjänst ”bör besitta grundläggande 

tekniska färdigheter och kunskaper om relevant utrustning och program” (DIK 2011, 

s. 16) – vilket ligger väl i linje med det samtliga bibliotekarier i min studie talar om när 

de framlägger yrkestekniska informationssökningskunskaper som främsta kompetens 

inom tjänsten. En av dessa bibliotekarier anser att den rent yrkestekniska kompetensen, 

att kunna hantera sökverktyg och relevanta databaser ligger till grund för vad hen 

räknar som ett lyckat möte (Intervju 8, med bibliotekarie). 

 

I rapporten formuleras det också hur bibliotekarien bör ha kunskap om olika aspekter 

av bemötande. Här kommer således den sociala biten in i sammanhanget. Samma 

bibliotekarie som ovan ansåg att underhåll och utveckling av sökkunskaper är viktigt 

lyfter också den sociala aspekten av mötet och är av åsikten att social kompetens är 

viktigt i sammanhanget. Om detta säger bibliotekarien: 

 
[…] sen är det väl också social kompetens, alltså i största allmänhet. Att kunna läsa andra 

människor, känna av lite – vad händer här, är studenten hyfsat trygg i det den gör eller är den 

väldigt orolig över sitt examensarbete? Är det rentav så att jag ska hänvisa den vidare till någon 

om de verkar väldigt stressade och sådär… Det får man ju också känna av, ja, men det här med 

kommunikation, att kunna läsa andra människor, det är också viktigt för att se var man kommer 

in i det hela för någonstans.  

 

(Intervju 4, med bibliotekarie) 

 

 

Här rör bibliotekarien även vid den kommunikativa aspekten. Det blir tydligt att 

kommunikation och social kompetens inte bara är nödvändigt för att mötets syfte skall 

uppfyllas, utan också för att få användaren att känna sig trygg. Radford (1996, s. 125) 

är inne på samma spår och enligt henne är kommunikationen mellan bibliotekarie och 

användare nästintill avgörande för hur mötet blir. Viktigt är inte enbart vad som sägs 

till användaren under mötets gång, utan också hur det sägs. Radford (ibid.) menar också 

att det är viktigt att som bibliotekarie väga in användarens åsikter, vilket har en naturlig 

koppling till kommunikationsaspekten men även till mötet som dialog – att mötet är 

något som genomförs tillsammans med användaren. En av bibliotekarierna är inne på 

ett liknande spår och berör liknande förmågor som hen menar är viktiga, utöver de rent 

praktiska. Hen säger att även att viss improvisationsförmåga och lyhördhet är viktigt: 
 

Just för att, även om man förbereder sig så kan det ju vara så, som de [användarna som deltagit 

mötet] sa i början… Ibland har de faktiskt bytt ämne totalt, och då är man helt oförberedd. Man 

har förberett något och så hamnar man i något annat. Det händer. Det brukar ordna sig, men man 

måste kunna hantera det också […]. Det kan ju vara så att jag känner att vi gör så, och så här, och 

då hittar vi rätt. Och så säger studenten att ”Fast, vi hade tänkt…”, och så är det något helt 

avgörande som gör att mina förberedelser är helt… Ja, men går om intet. Och då får man ta det 

därifrån.  

 

(Intervju 8, med bibliotekarie) 
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Bibliotekarien belyser här det faktum att mötet inte alltid går som det var tänkt, 

användarens behov kan skifta redan innan eller under mötet. Att kunna hantera sådana 

situationer och, helt enkelt, handla oförberedd, menar bibliotekarien är en viktig 

egenskap för en bibliotekarie inom den här delen av verksamheten. Både lyhördheten 

och de yrkestekniska kunskaperna lyfts av fler bibliotekarier. En menar att det är viktigt 

att försöka identifiera användarnas behov, och att vara lyhörd och ställa frågor både 

innan och under mötet för att möjliggöra denna identifikation. Gällande kunskaper 

inom informationssökning, och i synnerhet relevanta databaser, säger bibliotekarien: 

 
Du måste ha koll på vad det är för material vi har. Just att ha det här… Att jobba med Boka en 

bibliotekarie och inte ha koll på vilka databaser vi har… Det blir ju inte så himla bra. 

 

(Intervju 2, med bibliotekarie) 

 

 

Det är tydligt att tjänsten i grund och botten handlar om en sak: användarnas behov. En 

av bibliotekarierna säger att ett av deras primära uppdrag är ”att bistå studenterna”. Det 

är användarna som är i ett odelat fokus och det är därför givet att biblioteket skall 

fungera som ett stöd för dessa. Frågan enligt bibliotekarien är enbart hur detta stöd 

skall tas i uttryck (Intervju 2, med bibliotekarie). Ser vi till citatet i delkapitlet 

”Samtalsstruktur” och exemplet med handledningsrummet på Bibliotek 1 så är det 

faktum att behovet för ett särskilt handledningsrum uppkommit en indikator på att 

verksamheten faktiskt har utvecklats och att behoven från användaren har förändrats. 

Rummet kan alltså ses som ett fysiskt uttryck av en inre utveckling. Detta innebär 

indirekt att även bibliotekarieprofessionen genomgår en utveckling, i takt med nya eller 

förändrade arbetsuppgifter – som exempelvis tjänsten Boka en bibliotekarie. 

 

Denna aspekt leder naturligt in på intervjufrågan om varför tjänsten uppkommit. 

Anledningen till att det är intressant att diskutera just varför tjänsten finns är eftersom 

det säger mycket om vad tjänsten är ett svar på – vilket samtidigt belyser vad den 

bibliotekarie som utför tjänsten svarar mot. Något som är viktigt att fastställa för den 

vidare diskussionen om bibliotekariens identitet.  

 

Svaren från bibliotekarierna har varit väldigt lika, samtliga som deltagit i min studie 

har än en gång identifierat användarnas behov som den ursprungliga anledningen till 

att en tjänst som Boka en bibliotekarie behövs. Dock finns det intressanta variationer i 

bibliotekariernas svar. En bibliotekarie talar om erfarenheter som hen själv har från 

bibliotekets informationsdisk. Dit har det kommit många användare med frågor som 

rör databaser och sökningar, frågor som ofta är svåra att svara på under den begränsade 

tid ett referenssamtal ofta sker inom och utan förberedelser från bibliotekariens sida. 

Att behovet för en handledningstjänst i den här typen av frågor har funnits har därför 

bibliotekarien länge uppfattat som tydligt (Intervju 6, med bibliotekarie). 

Bibliotekariens erfarenheter känns igen av fler och alltid handlar det om att tiden 

och/eller de exakta kunskaperna inte finns under bibliotekariens pass i 

informationsdisken (Intervju 8, med bibliotekarie). 

 

Två bibliotekarier talar om att Boka en bibliotekaries format bättre passar den här typen 

av mer utvecklade frågor och möter just den här aspekten av användarnas behov. Inom 

ramen för ett möte finns både tid och möjlighet till förberedelser. En av dessa beskriver 
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mötet som ”skräddarsytt efter användarens behov” (Intervju 8, med bibliotekarie) och 

den andra säger: 

 
[…] jag tror att det är det här behovet av det personliga mötet. ”Okej, jag fattar principerna, men 

vad innebär det för just mig? Kan du visa mig?” Lite mer ingående liksom. Fördjupning, att det är 

personligt, att det är insatt i en kontext. Så att säga. Jag tror att det är det som är grejen. 

 

(Intervju 4, med bibliotekarie) 

 

 

Detta har många likheter med de resonemang som förs av en annan bibliotekarie som 

betonar begreppet självständighet. Bibliotekarien framhåller att det finns ett stort fokus 

på just självständighet som inte funnits tidigare när det gäller studenter på universitet. 

Hen säger: 

 
Självständighet, självständighet, självständighet. Det finns i alla mål, i alla lärandeplaner. En 

väldig påtryckning på detta. Och då ser jag nog att behovet från studenterna av biblioteket ökat. 

 

(Intervju 2, med bibliotekarie) 

 

 

Hen lägger också till aspekten av det digitala bibliotekets intåg i verksamheten och 

menar att ”vi har så mycket digitalt nu, som går via biblioteken. Massa e-böcker och 

våra databaser, som inte fanns längre tillbaka. Och då också som gör att de 

[användarna] behöver mer hjälp att hantera verktygen” (Intervju 2, med bibliotekarie).  

 

En bibliotekarie väljer också att lyfta den kompetens som bibliotekarier faktiskt sitter 

inne med, och menar att Boka en bibliotekarie även kan ses som ett sätt att synliggöra 

denna och bibliotekets övriga resurser. Bibliotekarien menar att hen tror att tjänsten 

ursprungligen kom till utifrån användarnas utvecklade behov men att bibliotekarierna 

och biblioteket i stort också drar nytta av den. Hen menar att ”hade det inte kommit till 

detta så hade någonting annat, men det handlar ju om att vi måste visa vad vi gör.” 

(Intervju 8, med bibliotekarie).    

 

I artikeln ”Informationskompetence, ikt og bibliotekarernes professionella ekspertise” 

talar Sundin (2006) om just de kunskaper som finns inom en profession. Bibliotekarien 

ovan lyfter vikten av att bibliotekets och bibliotekariernas resurser synliggörs, vilket 

har en koppling till Sundins (2006) resonemang. Han menar att det är en viktig uppgift 

för yrkesgrupper att förmedla professionens kunskaper på ett sätt så att den framstår 

som trovärdig och betydelsefull för omgivningen. I samband med detta talar han också 

om kunskap som ett fenomen i ständig förändring och kontinuerlig omformulering. 

Expertis är inte något bestämt utan befinner sig hela tiden i rörelse, vilket innebär att 

en profession själv bidrar till dess konstruktion. Kunskap är således något som varierar 

över tid (Sundin 2006, s. 79-80). Anledningen till att ett synliggörande av en 

professions kunskaper är viktigt är för att, i det här fallet, användare skall vända sig till 

bibliotekarien på biblioteket. För att göra det måste användaren ha tillit till att 

bibliotekarien och professionen som denna tillhör har tillräckliga kunskaper för att 

kunna hjälpa användaren (Freidson 2001; Sundin 2006).  

 

Sammanfattningsvis handlar de kompetenser som bibliotekarien behöver i utförandet 

av tjänsten Boka en bibliotekarie särskilt om två aspekter: den yrkestekniska och den 
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som går ut på att skapa ett så bra och tryggt möte som möjligt för användaren – genom 

kommunikation och social kompetens. Vad gäller tjänstens uppkomst är 

bibliotekarierna överens: i grund och botten handlar allt om användarnas förändrade 

behov. En tjänst som Boka en bibliotekarie, där det personliga mötet är i fokus, blev 

nödvändig för att möta användarnas mer utvecklade frågor kring exempelvis databaser 

och söktekniker. 

 

Boka en bibliotekarie utifrån Brantes triad 
Den teoretiska modell som Thomas Brante (1987) skapat, som en del i sitt resonemang 

kring profession, har många intressanta kopplingar till det som Sundin (2006) talar om 

ovan när den appliceras på mitt material, då den till stor del handlar om just kunskap. 

Modellen förklarades i samband med kapitlet om teori men i sammanfattad form består 

den av tre huvudsakliga vinklar, avnämare, producent och produkt, som alla utgör 

varsitt hörn i Brantes triad (Brante 1987; Schreiber 2006). Brante menar att modellen 

är tämligen allmän och kan därför användas på både mer abstrakt och mer konkret nivå 

(Brante 1987, s. 151). Här används den för att studera det specifika elementet Boka en 

bibliotekarie inom biblioteksverksamheten. 

 

Produkten är i det här fallet själva tjänsten Boka en bibliotekarie. Det är denna tjänst 

som erbjuds av biblioteket och något som biblioteket investerat tid och kompetens i – 

och denna investering måste ge avkastning. Om professionen är framgångsrik så är 

tjänsten något som efterfrågas och nyttjas (Brante 1987). Det vill säga: det finns ett 

tydligt behov av tjänsten. Redan i kapitlet kring teori konstaterades det att en av sakerna 

som Brante menar utmärker en profession, är ”strävan att få monopol på tillverkningen 

av sin produkt” (Brante 1987, s. 150). Man vill med andra ord vara de enda som 

erbjuder en viss vara eller, som i det här fallet, tjänst och vill därför hävda 

kunskapsmonopol och framhäva tjänstens nytta.  

 

Avnämaren är den som använder tjänsten. I min studie består avnämarna således av 

bibliotekets användare, och än mer specifikt studenter vid Lunds universitet då det 

enbart är tjänsten vid universitetet som studerats. Avnämarna är alltså de som har behov 

av att nyttja tjänsten. 

 

Producenten är själva yrkesgruppen, det vill säga bibliotekarierna. Mer specifikt består 

den här kategorin av bibliotekarier på de fakultetsbibliotek inom Lunds universitet som 

är delaktiga i och håller Boka en bibliotekarie-möten. Det är dessa som erbjuder och 

utför tjänsten. 

 

Det som är intressant i studerandet av mitt material i förhållande till Brantes tre vinklar 

är det kunskapsmonopol som Brante talar om (Brante 1987, s. 150). Vad är det hos 

tjänsten Boka en bibliotekarie som skulle kunna ses som exklusiv kunskap? Vad det än 

är som tjänsten tar anspråk på har det en stark koppling till användarnas behov eftersom 

dessa utgör kategorin avnämare och producentens investering i tjänsten måste ge 

avkastning. 

 

Ser vi till de relationer som skapas mellan Brantes (ibid.) tre vinklar kallar han dem för 

licens, anspråk och verksamhet. Produkten gör anspråk på att vara nyttig och användbar 
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för avnämaren, den erbjuder alltså något som avnämaren vill ha. Om avnämaren 

accepterar det som producenten erbjuder, och anser att produkten är värdefull, bekräftar 

denne producentens produkt och ger denna legitimitet. Det är en indikator på att 

producenten skall satsa mer på och arbeta vidare med produkten. Då uppstår också det 

monopol som Brante talar om ovan: producenten innehar en exklusiv kunskap, en 

kunskap som avnämaren anser vara nyttig och som denne är i behov av, som i sin tur 

leder fram till ett hävdat kunskapsmonopol i tillverkningen eller tillhandahållandet av 

produkten (ibid.).  

 

Redan i teorikapitlet beskrevs Brantes (1987) åsikt gällande vad som skiljer 

professioner åt. Han menar att det inte är särskilt meningsfullt att skilja professioner 

efter produkten som de erbjuder, istället ser han fördelar med att använda deras 

huvudsakliga avnämare som avskiljare (Brante 1987, s. 149). De fyra huvudsakliga 

kategorier av professioner som Brante (1987) lyfter, där han exemplifierar med 

juristkåren som finns inom samtliga kategorier, är ett tydligt bevis på att profession är 

påverkad av den kontext som den befinner sig i.  

 

I mitt material har jag träffat på bibliotekarieyrket i flera olika sammanhang. 

Bibliotekarierna som intervjuats har haft liknande arbetsuppgifter och utbildning, men 

samtidigt har kopplingen till det ämne eller den utbildning som bibliotekarien är 

verksam inom varit stark. Den specifika utbildning eller det specifika ämne skapar 

också ramarna som bibliotekarien har att förhålla sig till i sitt yrke. Bibliotekarien är 

alltså inte bara bibliotekarie, utan bibliotekarie på exempelvis Bibliotek 1 eller på 

Bibliotek 3. Själva ämnet är således kontextskapande och bibliotekarierna i min studie 

arbetar med studenter som förekommer inom många olika professioner – och samtidigt 

inom flera olika av Brantes huvudsakliga kategorier. Även om bibliotekarierna själva 

inte utgör endast profession arbetar de ändå väldigt nära den. 

  

Här kan vi återvända till bibliotekarien på sjuksköterskeutbildningen som av 

studenterna antogs vara utbildad sjuksköterska i botten. Det handlade snarare om stor 

erfarenhet vilket resulterat i utvecklade kunskaper, egentligen var bibliotekarien 

”enbart” utbildad bibliotekarie utan formella ämneskunskaper från 

sjuksköterskeutbildningen. Detta får ses som ett bevis på den starka koppling som finns 

mellan bibliotekarien och det ämne som hen är knuten till – och således också de 

kategorier vari ämnet och dess tillhörande professioner finns. Inte heller 

bibliotekarieyrket bör ses som en enda enhet, utifrån Brantes resonemang – även 

bibliotekarieprofessionen är således påverkad av den kontext den befinner sig. 

Producenten är således heller inte bara en bibliotekarie, i min studie handlar det alltså 

om bibliotekarier på Lunds universitet, på en viss fakultet och med särskilt stark 

koppling till ett ämne, exempelvis ekonomi eller medicin. 

 

Produkten – tjänsten Boka en bibliotekarie – är ett uttryck för en spetskompetens. Den 

står för en specifik del i bibliotekariernas verksamhet. Brante (1987, s. 150) talar om 

kunskapsmonopol, och att produkten är just vad som producenten vill ha monopol på, 

vilket innebär att Boka en bibliotekarie är producentens exklusiva kunskap. Det är den 

kunskap som bibliotekarierna vill vara ensamma om att erbjuda. Men för att 

användarna skall acceptera och bekräfta produkten måste den, menar Brante (ibid.), 

anses som nyttig och vara nödvändig för användarnas behov. Den måste helt enkelt 

vara lösningen på deras problem, eller ha svaren på deras frågor. Tjänsten är således 
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också ett uttryck för avnämarnas – användarnas – behov av producentens – 

bibliotekariens – exklusiva kunskap som kan variera beroende på kontext.  

 

I och med det fokus på användarnas behov som vuxit fram kan vi således anta att 

tjänsten Boka en bibliotekarie är en produkt av denna utveckling. Något som stämmer 

väl överens med den syn på tjänstens ursprung som fanns hos samtliga bibliotekarier i 

min studie. Vi kan också anta att just handledningsaspekten inom 

informationssökningsprocessen är en produkt av samma utveckling. Nu handlar det i 

mångt och mycket inte längre om att användarna behöver hjälp med att utföra varenda 

sökning, som Sundin (2006) skriver har de ju stora möjligheter att söka på egen hand, 

men däremot kan de behöva hjälp att få till en bra sökning, eller vilja få stöd i sin 

arbetsprocess på annat vis. Boka en bibliotekarie är alltså ett bevis på att 

handledningsmomentet är i fokus och inte sökningen i sig, och det är det som tjänsten 

tagit i anspråk. 

 

Att kontexterna varierar innebär samtidigt att själva kunskapsmonopolet varierar. Men 

eftersom triaden verkar i kontext betyder det i min studie att även universitetet styr 

användarnas behov. I ett exempel i föregående avsnitt betonar en bibliotekarie att 

begreppet självständighet vuxit fram allt mer och att det nu är något som genomsyrar 

universitetsstudenternas arbeten. Samtidigt såg vi tidigare i kapitlet prov på hur 

användare blivit besvikna då de inte fått en färdig sökväg eller ett antal artiklar under 

mötet, utan istället blivit handledda i en sökning som de själva initierat – vilket inte 

möter kravet om självständighet. 

 

Tjänsten styrs alltså av användarnas behov, men det är samtidigt universitetet som 

betonar vikten av självständighet och därmed sätter riktlinjer för behoven – något som 

gör att användarna ändå kan känna sig någorlunda nöjda med ett möte, trots att de inte 

fick som de ville från början. Trots att de går från mötet utan färdig sökväg eller artiklar 

kan de se att det som de faktiskt fick var användbart utifrån de behov som finns hos 

dem och det som förväntas av dem av universitetet.  

 

Det mest intressanta i applicerandet av Brantes resonemang på mitt material är det 

fokus som läggs på användarnas behov, exakt samma resultat diskuterades av 

bibliotekarierna själva efter att ha givits frågan om tjänstens uppkomst. Hos Brante är 

det tydligt att avnämarens behov styr produkttillverkningen och samtliga bibliotekarier 

var överens om att allt i grund och botten handlade om att tjänsten kom till, och 

utformades, för att möta de förändrade behov som de sett hos användarna när de 

exempelvis kom till bibliotekets informationsdisk. Här överensstämmer alltså de 

resonemang som förs av bibliotekarierna i min studie med de som Brante för i samband 

med sin teoretiska modell.  
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Avslutande diskussion och konklusion  

Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur professionell identitet 

konstrueras hos forskningsbibliotekarier, samt vilka professionella identitetspositioner 

som dessa erbjuds under Boka en bibliotekarie-möten. Detta ville jag uppnå genom att 

svara på ett antal forskningsfrågor. Mina frågor är:  

 

- Hur definierar bibliotekarier i studien sin professionella identitet? 

- Vilka professionella identiteter formas under samtalet och i relationen med 

användaren? 

- Hur relaterar bibliotekariens egen bild av sin professionella identitet till den 

som synliggörs i materialet? 

 
 

I detta kapitel kommer dessa frågor att lyftas en efter en för att diskuteras, dels på egen 

hand men också i relation till varandra om det anses relevant. 

Bibliotekariernas bild av den professionella identiteten 
 

Den första frågan uttrycker en vilja hos mig att ta reda på hur de bibliotekarier som 

deltagit i min studie själva beskriver sin professionella identitet. För att kunna få ett 

svar på denna fråga ville jag genom en av mina intervjufrågor veta vilka 

bibliotekarierna tycker är de viktigaste egenskaperna att ha i utförandet av tjänsten, och 

vilka som till och med var nödvändiga. Genom att tala om nödvändiga kompetenser 

ger bibliotekarierna även en bild av kompetenser som de själva besitter, eftersom de är 

just bibliotekarier som utför Boka en bibliotekarie.  

 

Svaren från de fyra bibliotekarierna hade många likheter även om olika aspekter lyftes. 

Den absolut viktigaste egenskapen att ha när man som bibliotekarie håller i Boka en 

bibliotekarie-möten var, enligt samtliga, den som gäller de rent yrkestekniska 

redskapen. Att ha stor insyn i och koll på vilka relevanta databaser och övriga resurser 

som biblioteket tillhandahåller, och att känna till de bästa sätten att söka efter 

information och källor i dessa, är av största vikt. Således blir just sökteknik och 

sökmetodik särskilt viktiga aspekter i den professionella identitet som kan urskiljas hos 

en bibliotekarie som utför tjänsten Boka en bibliotekarie.  Också den sociala biten var 

enligt många bibliotekarier viktig – att kunna skapa ett bra och tryggt möte för 

användaren är centralt. Även social kompetens är alltså rimligtvis en stor del i 

bibliotekariens identitet. 

 

Sammanfattningsvis är det främst dessa två komponenter som tillsammans skapar den 

professionella identitet som bibliotekarierna själva uppfattar hos bibliotekarier som 

utför tjänsten. Egenskapen att känna av och känna in människor för att skapa ett så bra, 

personligt möte som möjligt för dem, men också att följa upp och leverera vad gäller 

själva syftet med handledningstillfället och att faktiskt kunna bistå användarna i det 

som de behöver hjälp med – rent praktiskt.   
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Identiteter som formas under samtalet 
 

Den andra frågan rör de professionella identiteter som jag ser formas under Boka en 

bibliotekarie-mötet, både i samtalet med och i relation till användaren som deltar. För 

att kunna ge den här frågan ett svar behöver vi återigen se till de positioner som 

bibliotekarien tar, ges och erbjuds under mötet. Positioneringsteorin har varit väldigt 

användbar i jakten på svar på denna fråga, då positionerna kan ses som ett uttryck för 

professionell identitet eftersom dessa talar om hur bibliotekarien och användaren 

förhåller sig till varandra i den specifika kontexten. Genom att använda 

positioneringsteori i analyserandet av mitt empiriska material har jag inte bara kunnat 

se de fasta roller som användaren och bibliotekarien har – och hur dessa fungerar i 

relation med varandra – utan även den dynamik i relationen mellan mötesdeltagarna 

som positionerna är en produkt av.  

 

Vi ser alltså till de positioner som bibliotekarien antingen tar, ges eller erbjuds. I 

avsnittet som rör mötet som dialog positioneras bibliotekarien som den deltagare i 

mötet som innehar de främsta kunskaperna kring hur själva sökningen bör utföras. Det 

är hen som har kunskap kring relevanta databaser och har rätt kompetens vad gäller 

sökteknik och sökmetoder. Användaren, å andra sidan, positioneras som den med goda 

kunskaper inom det ämne som sökningen sker – hen kan således komma med 

exempelvis värderingar av information och förslag på lämpliga sökord. I avsnittet i 

resultat- och analyskapitlet där detta beskrivs lyfts också exemplet där en bibliotekarie 

i studien vid ett flertal gånger blivit positionerad som sjuksköterska av användare. 

Användarna har förutsatt att bibliotekarien har en bakgrund inom det område hen nu 

arbetar på universitetsbiblioteket. När den direkta frågan om saken har uppkommit och 

bibliotekarien svarat att hen inte har någon bakgrund inom ämnet positionerar hen sig 

själv som bibliotekarie. Den här positioneringen innebär en direkt markering av att 

bibliotekarien faktiskt inte är ämnesexpert, det blir alltså tydligt att en bibliotekarie inte 

besitter samma kompetenser som en bibliotekarie med sjuksköterskebakgrund. 

Bibliotekarien är rimligtvis inte tänkt att ha samma ämneskunskaper som en 

yrkesverksam person inom den aktuella disciplinen. Det fokus som ligger på de 

yrkestekniska kunskaperna blir då än större. 

 

I det avsnitt som lyfter konflikten kring bibliotekariens funktion (är bibliotekarien där 

för att handleda användaren eller tillgodose denne med relevant material?) positioneras 

bibliotekarien som en materialförmedlare av de användare som tror sig komma från 

mötet med ett färdigt material eller en färdig sökväg som bibliotekarien tänkt ut på 

förhand. För att tydliggöra sin roll i mötet positionerar bibliotekarien istället sig själv 

som handledare – något som hen kan göra redan i början av mötet, när denne går 

igenom mötets upplägg, för att undvika just denna positionering från användarens sida. 

Att poängtera bibliotekariens funktion i Boka en bibliotekarie framstår alltså som 

viktigt, liksom att betona att det handlar om en handledningstjänst. Som framkom i 

applicerandets av Brantes resonemang på det empiriska materialet är handledningen 

den aspekt hos Boka en bibliotekarie som utgör tjänstens essens, det är själva 

handledningsmomentet som gör den unik – att enbart söka efter information är alltså 

inte tillräckligt, den måste också förmedlas.  

 

I det sista avsnittet är datorn ett medel för positionering. Det här är också den del i 

positioneringsavsnittet där det skiljer sig som mest mellan olika möten, helt enkelt efter 
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hur datorn används. Det intressanta här är vem som använder datorn, och alltså är den 

som utför sökningen rent praktiskt. Här kan vi urskilja hela spektrumet: från att 

bibliotekarien är den som under hela mötets gång hanterar datorn; till att bibliotekarie 

och användare turas om; till att enbart användare hanterar datorn. När det endast är 

bibliotekarien som rent praktiskt söker positionerar sig hen själv som den som utför 

sökningen, när det bara är användaren som söker positioneras denne som den som utför 

sökningen och när mötesdeltagarna turas om positioneras först bibliotekarien som den 

som utför sökningen. När denne sedan uppmanar användaren att ta vid, och distanserar 

sig från tangentbordet, positionerar hen användaren som den som utför sökningen.  

 

Eftersom datorn använts så olika av deltagarna i min studie är det dock inte möjligt att 

skapa er mer generell bild av den positionering som sker i samband med just datorn. 

Här formas således olika identitetspositioner under de olika mötena.  

 

De professionella identiteter som formas under samtalet med användaren är alltså de 

som indikeras av tagna och givna positioner. Den första rör bibliotekarien som 

informationssökningsexpert, den andra bibliotekarien som materialförmedlare och den 

tredje bibliotekarien som handledare. Inom den sista – gällande vem som praktiskt utför 

sökningen – skiljer sig positionerna, och även den professionella identiteten, åt.  

 

Hur relaterar då dessa identiteter till de som formulerats av Schreiber (2006) och Ørom 

(1993)? Går de att urskilja i dessa befintliga identitetsformuleringar eller har de formats 

genom tjänsten och utvecklats till något nytt? Om vi återvänder till de identiteter som 

identifierats inom bibliotekarieprofessionen av Schreiber (2006) och Ørom (1993), och 

vilka beskrevs i kapitlet kring bakgrund och aktuellt forskningsläge, kan vi urskilja 

framför allt tre identiteter som varit aktuella under senare år: 

informationsorganisatörsidentiteten, informationsförmedlaridentiteten och 

upplevelseförmedlaridentiteten. De två förstnämnda fungerade som en reaktion mot 

den tidigare ämnesspecialistidentiteten, och upplevelseförmedlaridentiteten – vilken är 

den senaste – innebär ett förenande av förmedlande och ett informationsteknologiskt 

syfte. En gemensam nämnare för dessa tre identiteter – vilket även lyfts av Bruijns 

(1992) – är att graden av aktivitet hos bibliotekarien har blivit avsevärt högre. Från att 

ha haft en tämligen passiv roll har en aktiv attityd skapats som dessutom är riktad mot 

det allmänna informationsbehovet. Den ökade användaraktiviteten blir särskilt tydlig 

inom tjänsten Boka en bibliotekarie vars möten, i grund och botten, initieras av 

användaren. Det är användaren som gör en bokningsförfrågan om ett möte med en 

bibliotekarie och det är viktigt att såväl bibliotekarie som användare förbereder sig 

inför mötet. Mötet är också något som genomförs tillsammans vilket kräver att båda 

parter är aktiva under mötets gång. Bara det faktum att det är användarna som ofta sitter 

inne med användbar kunskap om ämnet visar på den grad av aktivitet som finns hos 

användaren. 

 

Vad har då resultatet av ett applicerande av positioneringsteori på materialet 

gemensamt med de identiteter som Schreiber (2006) och Ørom (1993) har identifierat 

– alltså, vad kan vi känna igen från dessa identiteter i de positioner jag själv identifierat 

i utförandet av Boka en bibliotekarie? Den första positionen som uppvisade 

bibliotekarien som informationssökningsexpert har en stark koppling till den 

informationsförmedlaridentitet som både Schreiber (2006) och Ørom (1993) talar om. 

I denna ligger fokus på förmedlingsaspekten, som möts i samtalet då det är 
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bibliotekariens främsta uppgift att just handleda, förmedla och stötta användaren i sin 

sökning efter information och relevant material. Att bibliotekarien i första hand 

beskriver sig själv som informationssökare blir tydligt då samtliga bibliotekarier i 

studien lyfter sökteknik och sökmetodik som de viktigaste egenskaperna för en 

bibliotekarie som utför tjänsten. Det här är samtidigt en bild av bibliotekarien som finns 

hos användarna. I resultat- och analysavsnittet när användarens bild av bibliotekarien 

tas upp beskriver några av användarna hur de ser på bibliotekarien som just en 

förmedlare av information, en vägledare inom både fysisk och digital litteratur, och en 

informationsnavigatör. En förlegad bild av bibliotekarien uppvisas också bland 

användarna, då dessa när de hör ordet bibliotekarie tänker på exempelvis en person 

som står låst bakom informationsdisken och enbart lånar ut tryckta böcker – eller för 

den delen, när en användare tänker på tygkassar – men då uppvisar användarna 

samtidigt en medvetenhet om att den bild de ursprungligen haft av bibliotekarien är en 

stereotypisk sådan. Samtliga användare är tydliga med att inget av de stereotypiska 

drag som deras bild av bibliotekarien haft har infriats av bibliotekarien under Boka en 

bibliotekarie-mötet. Där har istället fokus legat på just informationssökning och 

förmedling. Den stundtals stereotypiska bild som användarna haft av bibliotekarien 

inför mötet har alltså utmanats och reviderats under mötets gång.  

 

Den andra positioneringen som skedde för bibliotekarien under samtalet beskriver 

bibliotekarien som materialförmedlare. Den sker, som tidigare nämnt, när användaren 

förväntar sig ett färdigt material av bibliotekarien – snarare än handledning och 

gemensamt arbete. Till viss del går det att säga att denna relaterar till Schreibers (2006) 

och Øroms (1993) informationsförmedlaridentitet, men förmedlingen av information 

består då snarare av ett faktiskt material (alltså konkret, relevant information), snarare 

än information kring hur man når materialet. Information förmedlas, men en annan typ 

av information än vad som är tänkt för tjänsten. Denna position var inte heller någon 

som bibliotekarierna levde upp till, det var de användare med förväntningar – eller 

förhoppningar – om ett färdigt material som positionerade bibliotekarierna som 

materialförmedlare, inte bibliotekarierna själv. Dessa gjorde istället mycket för att 

undvika just denna positionering.  

 

Positionen som handledare var den positionering som skedde som svar på positionen 

som materialförmedlare. För att tydligt visa att bibliotekarien inte är 

materialförmedlare positionerar hen sig själv som handledare, och eftersom det är 

handledning i just informationssökning som avses har även denna position en tydlig 

koppling till informationsförmedlaridentiteten.  

 

Den sista positioneringen som sker i samband med hur datorn används under mötet 

positionerar bibliotekarien som den som aktivt söker information – om hen är den som 

praktiskt hanterar datorn. Även här kan alltså informationsförmedlaridentiteten 

skönjas, men kanske särskilt om bibliotekarien inte är den som aktivt söker, utan istället 

är den som passivt handleder. Då handlar det om förmedling av information kring hur 

söksystem och dylikt används och då är det istället användaren som positioneras som 

den aktivt sökande.  

 

Sammanfattningsvis är det klart möjligt att urskilja informationsförmedlaridentiteten i 

de positioner som positioneringsteorin genererat, dock är det svårare att se spår av 

informationsorganisatörsidentiteten. Denna har ett fokus på organisering av 
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information, något som inte verkar vara en del av tjänsten Boka en bibliotekarie. 

Informationsförmedlaridentiteten, å andra sidan, som är en utveckling av 

informationsorganisatörsidentiteten går ut på att bibliotekarien använder 

informationstekniker för att hjälpa användaren med sitt problem. Något som tydligt 

förekommer inom tjänsten då datorn är ett självklart redskap för informationssökning, 

och dessutom ett medel för just positionering. Frångår vi de positioner som identifierats 

efter positioneringsteorins principer är det även, till viss del, möjligt att skönja en 

upplevelseförmedlaridentitet hos bibliotekarien som utför Boka en bibliotekarie. Detta 

möjliggörs om vi istället ser på vad tjänsten svarar mot. Genom att lyfta materialet 

genom Brantes (1987) teoretiska modell har jag kunnat konstatera att arbetsuppgiften 

består av själva tjänsten Boka en bibliotekarie, producenten är de bibliotekarier som 

utför tjänsten och avnämaren den användare som nyttjar den. En slutsats som jag drar 

efter Schreibers (2006) och Øroms (1993) resonemang är att identitet är en konsekvens 

av de arbetsuppgifter som utförs. Identitet är ingenting man har och sedan utvecklar 

sina arbetsuppgifter efter, utan tvärtom. Arbetsuppgiften i mitt fall är alltså Boka en 

bibliotekarie, en tjänst som enligt bibliotekarierna själva infördes för att passa 

användarnas förändrade behov.  

 

Det är således användarnas utvecklade behov som ligger till grund för Boka en 

bibliotekarie. Enligt Brante (1987) är producenten beroende av att avnämarna finner 

tjänsten nyttig, den måste helt enkelt användas. En tjänst som inte är direkt anpassad 

efter sin målgrupp – sina avnämare – är helt enkelt onödig och ingenting som 

producenten vinner något på. Bibliotekarierna i studien är överens om att de behov som 

Boka en bibliotekarie möter, är de som av brist på tid och möjlighet till förberedelser 

inte kan mötas i bibliotekets informationsdisk. Produkten av dessa nya, utvecklade 

behov är något som kan vara ett uttryck för den upplevelseförmedlaridentitet som 

Schreiber (2006) och Ørom (1993) talar om. Vilket nämndes i kapitlet om bakgrund 

och aktuellt forskningsläge talar Harmeyer (2014) om den möjlighet bibliotek har att 

skapa en unik upplevelse för användaren, och tjänsten Boka en bibliotekarie är den typ 

av referenstjänst där just detta går att göra. Tjänsten beskrivs av flera bibliotekarier i 

studien som ett sätt att skräddarsy ett mer personligt möte, där användarnas enskilda 

behov hamnar i ett enskilt fokus. Det är också användarens formuleringar och önskemål 

i bokningsförfrågan som styr.  

 

I resultat- och analyskapitlet presenterades ett citat där en bibliotekarie talade om att 

Boka en bibliotekarie möter användarnas behov av ett personligt och individanpassat 

möte. Ett möte där enbart en person, dennes arbete och dennes erfarenheter (tidigare 

sökningar, till exempel) utgör utgångpunkten. Under mötet utgår bibliotekarien således 

enbart från användaren vilket gör att mötet sker i en personlig kontext. Denna vilja att 

utforma ett möte i en referenstjänst tyder på att det finns något utöver det rent 

innehållsliga hos bibliotekarien, något som snarare rör tjänstens format och som kan ha 

en koppling till just Schreibers (2006) och Øroms (1993) upplevelseförmedlaridentitet. 

Mötet är något mer än bara ett referenssamtal, det är ett skräddarsytt samtal som 

utformats efter användarens behov och där ett enskilt fokus ligger på en persons 

önskemål. Här blir det också tydligt varför många bibliotekarier i studien lyfter sociala 

kompetenser som något nödvändigt för bibliotekarien att ha i utförandet av tjänsten. 

Det handlar inte enbart om vad som sägs och händer under mötet, utan också hur. Enligt 

Brantes (1987) resonemang ligger detta helt i linje med att tillhandahålla en tjänst som 

avnämarna tycker är användbar och det är tydligt att producenten ser till avnämarnas 
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behov i formandet av sin produkt. Eftersom professionell identitet utvecklas efter de 

arbetsuppgifter en yrkesperson tar sig an blir det således möjligt att koppla den här 

aspekten av Boka en bibliotekarie, som rör själva formatet hos tjänsten, till den redan 

identifierade upplevelseförmedlaridentiteten.  

 

Relationen mellan bibliotekariens uppfattning och professionell 

identitet i form av identifierade positioner 
 

Min sista forskningsfråga handlar om hur den bild som bibliotekarien själv har av sin 

professionella identitet relaterar till den som jag uppfattar i mitt material – alltså, hur 

relaterar bibliotekariens bild till den som positionerna visar på under samtalets gång?  

 

Eftersom både bibliotekariens egen bild av den professionella identiteten och 

identitetspositionerna som skapas under mötet med användaren har en tyngdpunkt på 

aspekten kring yrkestekniska kunskaper som medel för informationsförmedling, så 

verkar dessa stämma väl överens. Samtliga positioner som identifierats med hjälp av 

positioneringsteorin har dessutom kunnat kopplas till den 

informationsförmedlingsidentitet som Schreiber (2006) och Ørom (1993) talar om och 

vilken har skapats genom användandet av informationstekniker för att bistå 

användaren. Det som bibliotekarierna i min studie anser är den främsta och mest 

nödvändiga egenskapen är också den som Schreiber (2006) och Ørom (1993) menar är 

mest framträdande trots att den identifierades under 1990-talet. Att nya 

informationstekniker nu utvecklas kan vara en anledning till att identiteten fortfarande 

är synlig och aktuell. Att teknik, överhuvudtaget, spelar en stor roll för professionell 

identitet och den kontext som denna skapas i blir tydligt i min studie då datorn spelar 

en väldigt central roll – och framför allt, hur denna används och hanteras av 

mötesdeltagarna.  

 

Handledningsaspekten, som i analysen genererad av Brantes (1987) teoretiska modell 

lyftes som Boka en bibliotekaries viktigaste aspekt, tas inte upp ordagrant av 

bibliotekarierna i min studie. De talar om Boka en bibliotekarie som en 

handledningstjänst men diskuterar den inte mer ingående som just detta. Samtidigt 

lyfter de dock alla vikten av social kompetens – att kunna kommunicera väl och läsa 

människor – och menar att även detta är en nyckelkompetens, vilket i sin tur är en viktig 

del i en lyckad handledning. Social kompetens, menar de, går hand i hand med de 

yrkestekniska kunskaperna i skapandet av ett positivt möte.  

 

Att handleda användaren på ett framgångsrikt sätt kräver god kommunikationsförmåga, 

lyhördhet och förmågan att känna av människor. Eftersom kopplingen mellan den 

sociala kompetens – som bibliotekarierna lyfter – och handledningsmomentet som 

utgör Boka en bibliotekarie-tjänstens viktigaste moment är så tydlig är det rimligt att 

säga att bibliotekariens bild av den professionella identiteten och den bild av denna 

som synliggjorts i materialet överensstämmer även inom denna aspekt.  



70 

 

Vidare forskning 
 

Den här studien visar hur bibliotekariens identitet formas inom de kontexter som Boka 

en bibliotekarie-möten har genomförts i. Resultaten gäller således enbart i de specifika 

sammanhangen och samtidigt som något som händer just nu. Studien säger alltså i sig 

ingenting om hur framtiden för Boka en bibliotekarie kan se ut. Tjänsten har skapats 

och utformats för att passa användarnas förändrade och utvecklade behov, vilket också 

är det som ligger till grund för utvecklandet av bibliotekariens professionella identitet. 

Att undersöka hur ytterligare behov tillkommer hos användaren i framtiden – och på så 

vis förändrar tjänstens utformning och påverkar bibliotekariens identitet – kan vara en 

möjlig väg att gå vad gäller just vidare forskning inom ämnet. Detta ger således inte 

enbart information om en eventuell vidareutveckling av den aktuella bibliotekariens 

professionella identitet, att blicka framåt ger också en större förståelse av själva tjänsten 

Boka en bibliotekarie. Frågor som kan vara intressanta att svara på i en senare studie 

kan exempelvis vara: Hur kan tjänsten utvecklas och tas i uttryck i framtiden? Vilka 

behov är det som tjänsten är tänkt att möta och som styr denna utveckling och vad säger 

dessa och ett eventuellt förändrat format av tjänsten om bibliotekariens identitet? 

 

Ytterligare en utveckling av studien kan vara att ändra bibliotekstypsfokus. Min studie 

är helt baserad på forskningsbibliotek, närmare bestämt universitetsbibliotek, och det 

är således enbart forskningsbibliotekariens identitet som har studerats. Tjänsten Boka 

en bibliotekarie finns dock även inom folkbiblioteken. Exakt vilken roll den spelar 

inom den verksamheten låter jag vara osagt – det är snarare en sak som kan diskuteras 

i en framtida studie. Positioneringsteori är ett användbart medel i sökandet efter 

identitetspositioner, vilka kan relateras till professionell identitet, men samtidigt finns 

en begränsning i dess användningsområde. Teorin möjliggör enbart identifiering av 

positioner inom en specifik kontext – de positioneringar som sker i ett sammanhang är 

således specifika för just det sammanhanget och kan aldrig ses som generella. Att 

samma studie kan genomföras på folkbibliotek och med folkbibliotekariers identitet i 

fokus kan därför dels ge kunskap om tjänsten i sig, så som den används på just 

folkbibliotek, men också om hur folkbibliotekariens professionella identitet formas i 

samband med tjänsten. Hur fungerar utförandet av tjänsten på folkbibliotek? Varför 

uppkom den? Vilka behov hos folkbiblioteksanvändarna möter tjänsten? 

 

En motsvarande studie med folkbiblioteksfokus gör också att en jämförande studie är 

möjlig där tjänsten på forskningsbibliotek och tjänsten på folkbibliotek ställs mot 

varandra. Genom en sådan studie kan dessutom ännu mer kunskap kring Boka en 

bibliotekarie på forskningsbibliotek utvinnas då möjligheten att se vad som gör tjänsten 

på forskningsbibliotek unik finns – i förhållande till motsvarande tjänst på 

folkbibliotek.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide, användare 
Boka en bibliotekarie 

 
”Uppvärmning” 

1. Vad läser du/ni på Lunds universitet? 

2. Har du/ni bokat en bibliotekarie förut? 

3. Varför bestämde du/ni er för att boka ett Boka en bibliotekarie-möte nu? 

 

Observationssituationen – det aktuella mötet 
4. Har du/ni förberett dig/er inför mötet? I så fall hur? 

5. Vad hände på mötet som du/ni just var med på? 

 

- Var det som du/ni förväntat dig/er? (På vilket sätt/på vilket sätt inte?) 

 

6. Om jag säger ordet ”bibliotekarie”, vad tänker du/ni då? 

 

- Stämmer den bilden in på det som hände under mötet? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide, bibliotekarie 
Boka en bibliotekarie 

 
”Uppvärmning” 

1. Berätta lite om dig själv! 

 

- Hur länge har du jobbat här?  

- Vad har du för roll/ vad arbetar du med på biblioteket? 

- Ungefär hur ofta håller du i ett Boka en bibliotekarie-möte? 

 

Observationssituationen – det aktuella mötet 
 

2. Vad hände på mötet som just tog plats? 

 

3. Hur upplevde du mötet? 

 

Generellt om Boka en bibliotekarie 
 

4. Hur skulle du vilja beskriva tjänsten Boka en bibliotekarie? 

 

5. Hur förbereder du dig inför ett Boka en bibliotekarie-möte?  

 

- Vad tror du att användaren förväntar sig att få ut av ett Boka en 

bibliotekarie-möte? 

- Anpassar du dig efter din föreställning angående detta? 

 

6. Vad brukar användaren oftast vilja ha hjälp med inför eller under mötet? 

(Info.sökning, leta i samlingar/arkiv osv) 

 

- Har användaren alltid en tydlig bild av vad hen vill ha hjälp med? 

 

7. Hur går ett möte, generellt sett, till? Beror det helt på användarens ändamål 

eller finns det ofta en mer generell struktur som styr mötet? (Alltså: ser mötet 

olika ut från gång till gång eller finns det likheter i ex. upplägg och struktur?) 

 

8. Vem uppfattar du leder samtalet? Är det du som bibliotekarie som för samtalet 

framåt eller är det användaren som leder med exempelvis sina frågor och 

initiativ till diskussion? Eller skiljer det sig från gång till gång? 
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9. Händer det att användaren inte blir nöjd med mötet?  

 

- Vad kan få dig att tycka att ett möte blev mindre lyckat? 

- Händer det att användaren kontaktar dig igen efter mötet? 

- Hur försöker ni lösa ett problem som uppstått? (Boka nytt möte osv) 

 

10. Uppfattar du att du som bibliotekarie behöver någon specifik kompetens för 

att kunna utföra den här tjänsten? 

 

- Ryms tjänsten inom den traditionella bibliotekarierollen? Behövs någon 

kompetens som inte är direkt nödvändig inom denna? 

      11. Varför tror du att tjänsten introducerades?  

      12. Är det en viktig tjänst för biblioteksverksamheten i stort? 

      13. Finns det något du vill tillägga eller fråga mig om? 
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Bilaga 3 

Kontaktmail 
Till bibliotek och bibliotekarier på Lunds universitet som 

tillhandahåller tjänsten Boka en bibliotekarie 

 
Hej! 

[Hälsnings- och presentationsdelen av mig själv såg olika ut från bibliotek till bibliotek 

och från tillfälle till tillfälle. Jag presenterade mig dock alltid som student på ABM-

masterutbildningen och förklarade att jag just påbörjat mitt uppsatsskrivande och min 

sista termin, varpå jag lade fram en förfrågan om att få komma och dels observera och 

dels intervjua aktuella bibliotekarier och användare på det aktuella biblioteket – inom 

de tidsramar som uppsatsen genererat.] 

Mitt arbete går ut på att utveckla en förståelse för relationen mellan bibliotekarie och 

användare på tre av Lunds universitetsbibliotek. Den övergripande frågeställning som 

jag formulerat är:  

”Vad är tjänsten Boka en bibliotekarie ett uttryck för i utvecklingen av 

bibliotekarieyrket som profession?” 

Det är, som nämnt ovan, observationer samt intervjuer av både bibliotekarie och 

användare som jag är intresserad av. Intervjun med användaren har jag tänkt kan ske 

direkt efter mötet och är väldigt kort, intervjuunderlaget består här av enbart ett par, 

kortare frågor. Intervjun med bibliotekarien är tänkt att vara mer uttömmande och 

beräknas ta ungefär en timme - även om en exakt tid är svår att ange då det spelar stor 

roll vilken riktning samtalet tar. Har ni möjligtvis tillfälle att tillfråga användare som 

bokat ett möte om de vill medverka i studien, exempelvis i mailkontakten med denne 

inför mötet? 

Medverkan i såväl observationer som intervjuer är, givetvis, frivillig. De som deltar 

kommer att äga rätten till det material som de varit med och skapat, och det går när som 

helst bra att avbryta sin medverkan. Hela materialinsamlingen och även hanteringen av 

material kommer att ske under anonymitet och konfidentialitet. Inga namn eller dylikt 

kommer att dokumenteras, under observationerna kommer mötesdeltagarna att 

benämnas "användare" respektive "bibliotekarie" och under intervjuerna nämns 

intervjupersonen som respondent a (... b, c och så vidare). Andra specifika saker som 

lyfts under intervjuer, exempelvis platser eller övriga personer, kommer också att 

anonymiseras. Det är enbart jag som kommer att lyssna på de inspelade intervjuerna 

samt transkribera dessa. Materialet kommer enbart att användas för forskningsändamål. 

Har ni frågor kring mitt arbete eller något annat får ni gärna göra av er! Nedan 

inkluderar jag min handledares kontaktuppgifter, även hon kan kontaktas vid frågor: 
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[Här inkluderades min handledares kontaktuppgifter, både i form av telefonnummer 

och mailadress.] 

Ser fram emot att höra från er snart! 

Många hälsningar, 

Jennifer Nilsson 

 
 

 

 


