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Abstract: 

The aim of this bachelor’s thesis is to develop knowledge about                                                                                                  
how librarians experience their professional identity, argue for 
their competence and describe their profession based on their 
professional skills, tasks, and status. The method that is used to 
answer the questions of the study is semi-structured interviews 
with five public librarians. The theory used in this essay is Ørom’s 

six librarian identities plus Schreiber’s experience intermediate 
identity. Conclusions drawn by the study is that the library 
profession is multifaceted as the study’s informants showed 
expressions of several professional identities simultaneously. The 
width of different work tasks that emerged in the study also shows 
that the profession is diverse. Social skills and an ability to stay 
updated on new media and follow the news development are 
regarded as key skills. The profession's relatively low status is 
linked to perceptions of the society about the library profession. 
The informants in the study feel that it is important to encounter 
decision makers’/politicians’ perceptions of the library profession 
as they are the ones who have the power to influence the library 
organization. 
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1. Inledning och Bakgrund 
 
Bibliotekarier har svårt att beskriva sin kompetens. Det finns en upplevd spänning mellan 
yrkets teoretiska och praktiska delar och en problematik när det kommer till att hävda sin 
professionella status. Samtidigt finns ett krav på att bibliotekarier ska hantera en mängd 
olikartade arbetsuppgifter. Det var den här bilden av bibliotekarieyrket som målades upp när 
jag började ta del  av forskning om bibliotekarieyrket.1 Denna rätt så komplexa bild förvånade 
mig då den uppfattningen jag själv har av bibliotekarier är att det är en yrkesgrupp med 
yrkesstolthet, vilka är säkra på sin kompetens. Därför såg jag det som intressant att undersöka 
hur bibliotekarier upplever och beskriver sitt yrke och sin yrkesidentitet.  
 
En central del i diskussionen bland biblioteksaktörer om bibliotekarieyrket berör yrkets status. 
Detta diskuteras ofta i samband med om bibliotekarieyrket kan räknas som en profession eller 
ej.2 De som hävdar att bibliotekarieyrket inte är en profession påpekar bristen på en 
gemensam kunskapsbas. De som hävdar att bibliotekarieyrket är en profession ser den 
akademiska utbildningen som ett starkt argument för att yrket är en profession. I vissa fall 
beskrivs bibliotekarieyrket som en semi-profession då de krav som ställs på ett yrke för att 
benämnas som profession inte uppfylls helt.3 Russell Bowden, engelsk professor i biblioteks- 
och informationsvetenskap, beskriver att allmänhetens generella bild av bibliotekarieyrket är 
otydlig vilket leder till att professionen får låg status. Denna status manifesteras i sin tur i låga 
löner och bristfälliga anställningsvillkor.4 The International Federation of Library 
Associations and Institutions (IFLA), som är en internationell biblioteksförening, har 
genomfört en studie med syfte att undersöka varför bibliotekarieyrket tillskrivs så låg status. 
Bowden var en av redaktörerna för IFLAs studie och han beskriver att undersökningen bland 
annat kom fram till att den låga statusen beror på att samhället inte äger en förståelse för 
bibliotekariers arbetsuppgifter och kompetenser, att yrket är kvinnodominerat och att det finns 
en bristfällighet i förberedelsen för det kommande arbetet i utbildning och praktik.5 
 
Ett steg i att åstadkomma en statushöjning för bibliotekarieyrket skedde i och med 1993 års 
högskolereform i Sverige, vilket innebar att yrkesutbildningen till bibliotekarie ersattes med 
en akademisk utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. En effekt av 
akademiseringen av utbildningen var att praktikmomentet togs bort från utbildningen. Att 
detta moment försvunnit ur utbildningen ses som en förklaring till att en spänning mellan 
yrkets teoretiska och praktiska moment har uppstått.6 Utbildningen har inte varit oförändrad 
sedan 1993. I Borås har till exempel utbildningen förändrats från att ge studenterna möjlighet 
att välja biblioteksinriktning till en bredare utbildning som ska förbereda studenter för att 
kunna arbeta på olika typer av bibliotek. Hur utbildningen är strukturerad varierar mellan 
Bibliotekshögskolan i Borås, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och 
Linnéuniversitetet, vilket är de lärosäten där utbildningen ges i Sverige idag. 
 
Anna Kåring Wagman sammanställde 2008 en översikt över forskning om bibliotekarieyrket 
för Svensk Biblioteksförenings räkning.7 Hon konstaterade att bibliotekarieyrket innehåller en 

                                                           
1Kåring Wagman 2008, s.28. 
2 Sundin 2006, s.79-84.  
3 Jansson 2010, s.39-46. 
4 Bowden 1992, s.10-11. 
5 Bowden 1992, s.10-11.  
6 Kåring Wagman 2008, s.28. 
7 Kåring Wagman 2008.  
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mängd olikartade arbetsuppgifter och att vilka av dessa uppgifter som ses som centrala 
varierar över tid. Hon drar slutsatsen att bibliotekarieyrket är ett mångfacetterat yrke och det 
kan vara en förklaring till den svårighet som hon ser när det kommer till att bibliotekarier 
själva ska beskriva sina kompetenser. Vidare beskriver Kåring Wagman att flertalet 
bibliotekarier har sin yrkesidentitet grundad i mer traditionella arbetsuppgifter som till 
exempel litteraturförmedling. Samtidigt så ställs det krav på bibliotekarier att vara öppna för 
att ta in nya medier och genrer, att användaranpassa och att ha en ekonomisk medvetenhet.8 
Mot denna bakgrund ser jag det som intressant att undersöka hur bibliotekarier väljer att 
beskriva sitt yrke, deras tankar kring den egna yrkesidentiteten och hur de ser på att beskriva 
sin kompetens. Detta genom att undersöka informanternas individuella upplevelser och 
förståelse av den egna yrkesidentiteten. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att utveckla kunskap om hur folkbibliotekarier upplever sin 
yrkesidentitet, ser på att hävda och beskriva sin kompetens samt hur de beskriver 
bibliotekarieyrket utifrån dess kompetenser, arbetsuppgifter och status. Studien utgår från 
följande frågeställningar: 
 
-Hur beskriver folkbibliotekarier sitt yrke med avseende på yrkets arbetsuppgifter, 
kompetenser och status?  
 
- Hur ser folkbibliotekarier på att beskriva och hävda sin kompetens gentemot 
biblioteksanvändare och beslutsfattare/politiker?  
 
- Hur upplever folkbibliotekarier att deras yrkesidentitet har formats? 
 
- Hur kan man förstå folkbibliotekariers yrkesidentitet utifrån Øroms teori?  
 

1.3 Avgränsningar 
 

Studien är avgränsad till att undersöka hur bibliotekarier som arbetar på just folkbibliotek 

beskriver och upplever sitt yrke, yrkets uppdrag och hur deras yrkesidentitet har formats. Det 
som för mig gör folkbibliotekarieyrket extra intressant är att det ingår i deras uppdrag att möta 
allmänheten och dess skiftande behov. Det innebär att kravet på folkbibliotekariers kompetens 
att kunna hantera dessa varierande behov är stort. När jag i uppsatsen skriver om 
bibliotekarier och bibliotek syftar jag på folkbibliotek och bibliotekarier som arbetar på 
folkbibliotek.  
 

1.4 Begreppsförtydliganden  
 

I det här avsnittet ges begreppsförklaringar för att visa hur olika begrepp används i studien. 
 

Yrkesidentitet 

Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, definierar yrkesidentitet som:  
 
                                                           
8 Kåring Wagman 2008, s.28. 
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”…sociala identiteter som skapas, upprätthålls och förändras genom individers 

och gruppers identifiering av sig själva i relation till hur de blir kategoriserade 
av andra”.9 

 
Sundin har ett sociokulturellt perspektiv på yrkesidentitet och menar att den enskilda 
individens yrkesidentitetet inte är opåverkad av omgivningen. Istället formas yrkesidentiteten 
av till exempel utbildning, mötet med andra yrkesverksamma, arbetlivserfarenhet och den 
kollektiva uppfattningen av ett yrkes innebörd. Sundin beskriver att lärandet av ett yrke, 
utöver intellektuella och praktiska kunskaper, även handlar om att ta till sig yrkets normer och 
värderingar samt förväntningar kring yrket. Individer lär en yrkesidentitet och blir därmed en 
del av en yrkesgruppsgemenskap.10 Identiteter uttrycks genom hur bibliotekarier beskriver sig 
själva, bibliotekets verksamhet och hur de agerar i sitt arbete. Samtidigt är yrkesidentiteten 
enbart en av flera identiteter som en människa har, vi har till exempel även en familjeidentitet, 
en politisk identitet och en könsidentitet.11 I min studie är jag intresserad av hur den egna 
uppfattningen av yrket samt tankar kring andras föreställningar om yrket påverkar 
yrkesidentiteten hos folkbibliotekarier.  
 

Status 

Med status menas en persons ställning i en grupp eller en grupps ställning i samhället. Status 
kan vara tillskriven, det vill säga bero på börd, kön, ålder, etnicitet eller förvärvad, det vill 
säga ett resultat av till exempel utbildning.12  R.A.C. Bruijns, en holländsk forskare inom 
biblioteks- och informationsvetenskap, definerar yrkesstatus som socialt erkännande. Han ser 
status som något föränderligt, påverkat av samhällets utveckling. Bruijns menar att ett yrkes 
status påverkas av den, oftast stereotypa, uppfattning som samhället tillskriver ett yrke. Den 
generella bilden av ett yrke påverkar dess status trots att den generella bilden kan vara felaktig 
och till exempel vara baserad på fördomar.13  
 
Kompetens 

Definitonen på kompetens som används i denna uppsats innebär kunnighet och skicklighet 
inom ett område. Per-Erik Ellström, professor i pedagogik, definerar kompetens som en 
individs potentiella handlingsförmåga inför en viss situation eller uppgift.14 Ellström ser fem 
faktorer som påverkar en individs kompetens. Dessa faktorer är handlag, intellektuella 
färdigheter, engagemang, personlighetsdrag och sociala färdigheter.15 
 
Beslutsfattare/politiker 

När jag nämner beslutsfattare och politiker syftar jag på tjänstemän som inte arbetar på 
bibliotek. Detta då bibliotekschefer, som oftast även arbetar på bibliotek, brukar vara 
utbildade bibliotekarier. Det är följaktligen beslutsfattare och politiker inom till exempel 
kommunen som inte är utbildade bibliotekarier jag syftar på.  
 
 
 
 

                                                           
9 Sundin 2003, s.43. 
10 Sundin 2003, s.43. 
11 Sundin 2003, s. 44-45. 
12 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/status/314516, [2012-05-15] 
13 Bruijns 1992, s.1-3. 
14 Ellström 1997. 
15 Ellström 1997. 
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2. Tidigare studier 
 

I det här avsnittet ges först en kort beskrivning om informationssökningen till denna uppsats 
och därefter en presentation av relevanta studier.  
 

2.1 Informationssökning 
 

Som ett första steg i att hitta relevant litteratur till min studie tog jag del av Kåring Wagmans 
forskningsöversikt om bibliotekarieyrket.16 Där fanns en hel del intressant material att sätta 
sig in i och jag upplevde att jag relativt snabbt fann en mängd relevanta texter. Genom att ta 
del av referenslistorna i de verk Kåring Wagman tog upp kunde jag därefter finna ytterligare 
intressanta texter.  Jag sökte även i flera högskolors- och universitets publikationsdatabaser 
som till exempel BADA (Borås akademiska digitala arkiv) och LUP (Lunds universitets 
publikationer).  I publikationsdatabaserna fann jag en mängd intressanta och relevanta 
magisteruppsatser. Urvalet bland tidigare studier har gjorts genom att texter valts ut som på ett 
intressant sätt och med något varierande utgångspunkter tar upp teman som är relevanta för 
denna uppsats. De texter jag anser vara relevanta berör yrkesidentet och yrkesroller samt 
närliggande teman så som bibliotekarieyrkets utveckling, yrkets professionssträvan och 
relationen mellan utbildningen och yrket. Dessa teman anser jag är viktiga att ta i beaktning 
när man undersöker yrkesidentitet då den inte är opåverkad av omvärlden och faktorer som 
till exempel professionsträvan. Urvalet har även begränsats till studier genomförda under de 
senaste femton åren då jag önskar en aktualitet i mitt material.  
 

2.2 Litteraturgenomgång 
 

Det finns en mängd olika uppsatser och texter som berör bibliotekariers yrkesroll och 
yrkesidentitet. Dock så är det vanligt att dessa två begrepp inte hålls isär utan behandlas 
likartat. Det skiljer sig ifrån den här uppsatsens utgångspunkt, där yrkesrollen snarare ses som 
en del av yrkesidentiteten. Teman närliggande yrkesidentitet är bibliotekarieyrkets utveckling, 
yrkets professionssträvan och relationen mellan utbildningen och yrket. Vissa av dessa tas 
även upp då texterna bidrar till ett intressant underlag för min studie.  
 
Ett sätt att klargöra hur bibliotekarier upplever och beskriver sitt yrke är att undersöka hur de 
uppfattar sina arbetsuppgifter. Detta har Anna Andersson och Susanne Andstén gjort i 
magisteruppsatsen Hur folkbibliotekarier i några mindre svenska kommuner upplever sin 

yrkesroll.17  Uppsatsens empiri består av intervjuer med fem bibliotekarier. I studien kom 
författarna fram till att informanterna upplevde en brist när det kom till deras egen 
litteraturkännedom. De upplevde även en brist i utbildningen i och med att utbildningen 
ansågs ha för lite anknytning till arbetslivet. Informanterna ville att fler praktiska moment 
skulle finnas inom utbildningens ramar. Studien visade också att informanterna upplevde 
bibliotekariearbetet som ett arbete där det ingår många arbetsuppgifter. I uppsatsen dras 
slutsatsen att flera bibliotekarieidentiteter kunde urskiljas och att informanterna uppvisar 
tendenser till flera olika identiteter samtidigt. Detta ser Andersson och Andstén som ett tecken 
på att bibliotekarieyrket är mångsidigt.18  

                                                           
16 Kåring Wagman 2008. 
17 Andersson & Andstén 2010. 
18 Andersson & Andstén 2010, s.37. 
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Annette Årebrink har i sin magisteruppsats Bibliotekarier om bibliotekarier- En 

diskursanalytisk studie om bibliotekariers kunskaper, uppgifter, roller och föreställningar om 

bibliotekarier dragit liknande slutsatser som Andersson och Andstén.19 Årebrink undersöker i 
sin uppsats med hjälp av diskursanalys hur folkbibliotekarier uttrycker sig i svensk 
bibliotekspress om yrkesgruppens uppgifter, kunskap och roller samt bibliotekariers egna och 
andras föreställningar om bibliotekarieyrket. Författaren kommer fram till att 
bibliotekarieyrket är mångfacetterat och att det centrala i bibliotekariers arbetsuppgifter är att 
förmedla, lära, vägleda och att ge service. När det kommer till föreställningar om 
bibliotekarier beskrivs att en vanlig fördom är att bibliotekarier enbart arbetar med böcker. 
Bibliotekarierna upplever en brist på synlighet i sitt yrke och känner ett behov av 
marknadsföring av yrket och dess kompetenser. Slutligen så ser Årebrink med hjälp av sin 
diskursanalys att de folkbildande och litteraturrelaterade delarna i yrket får stå tillbaka för 
arbetet med information.  
 
Ytterligare en studie vars fokus ligger på bibliotekariers beskrivningar av sitt yrke är 
rapporten Biblioteken, bibliotekarien och professionen som är sammanställd av journalisten 
Peter Almerud.20 Rapporten är baserad på undersökningar från projektet 
Bibliotekariemeningar genomförd av fackliga organisationer för bibliotekarier i Finland, 
Island, Norge och Sverige. Undersökningen genomfördes med hjälp av att en frågelista 
skickades ut till bibliotekarier verksamma inom olika typer av bibliotek. Totalt fick 
undersökningen 550 svar. Studien kan inte göra några vetenskapliga anspråk då den inte är 
genomförd inom forskningens ramar. Jag anser dock att rapporten kan tillföra något då syftet 
med undersökningen var att ge en bild av bibliotek och bibliotekarier ur bibliotekariernas eget 
perspektiv. Almerud menar att det publiceras en hel del texter om vilka olika roller 
biblioteken kan ha, men desto mindre vilka roller bibliotekarier faktiskt har och hur det i sin 
tur påverkar biblioteksverksamheten.21 De svenska folkbibliotekarierna beskriver vikten av att 
ha samarbeten med andra bibliotek, med bibliotekarier utanför den egna verksamheten och 
även med andra slags organisationer. Bibliotekarierna beskriver även i undersökningen vikten 
av att marknadsföra biblioteken och bibliotekariers kompetenser. Detta då de ser att till 
exempel beslutsfattare och bibliotekens användare har en otydlig bild av vad bibliotekarier 
arbetar med. Att omvärlden får bättre kunskap om bibliotekariens kunskaper om 
informationshantering ses som något som skulle kunna leda till att biblioteken kan få en större 
betydelse i informationssamhället. 
 
Den utveckling bibliotekarieyrket genomgått är en faktor som påverkat såväl interna som 
externa uppfattningar av yrket. Trine Schreiber, verksam vid Det Informationsvidenskabelige 
Akademi i Danmark, beskriver i Bibliotekarprofessionen siden 1960’erne bibliotekarieyrkets 
utveckling från 1960-talet till nutid.22 Schreiber tar i sin text upp en teori från 1993 om olika 
bibliotekarieidentiteter av Anders Ørom, dansk professor i biblioteks- och 
informationsvetenskap och de identiteterna beskrivs mer utförligt i teorikapitlet nedan. 
Schreiber beskriver bibliotekarieyrket som en välfärdsprofession vilket innebär att 
professionen är starkt sammankopplad med utvecklingen av välfärdsstaten och den offentliga 
sektorn. I takt med att den offentliga sektorn förändras ställs krav från omvärlden på att 

                                                           
19 Årebrink 2009.  
20 Almerud 2000. 
21 Almerud 2000, s.3-4. 
22 Schreiber 2006.  
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biblioteken ska anpassa sig till förändringarna.23 I texten beskrivs bibliotekarieyrket under 
1960-talet som ett yrke i ett förändringsskede där standardiseringar i arbetet var centralt, 
utöver folkbibliotekariens mer traditonella uppdrag som folkbildare. 1970-talet präglades av 
en professionsdiskussion, nya aktörer och nya användargrupper. Professionsdiskussionen 
behandlade bibliotekariers yrkesstatus och expertis. Sedan 1980-talet har biblioteken 
påverkats av stora förändringar inom den offentliga sektorn. Det starka samband som 
bibliotekarieyrket haft med samhällsutvecklingen har lett till att bibliotekarier utvecklat 
många olika slags självförståelser och dessa ger enligt Schreiber uttryck för en komplexitet 
inom yrket.24  
 
Annette Carlsson och Sofia Nordell undersöker hur bibliotekariers yrkesroll sett ut under 
2000-talet och om utvecklingen av yrket det senaste decenniet har påverkat 
bibliotekarieyrkets professionalism i magisteruppsatsen Bibliotekarie på 2000-talet. En studie 

av bibliotekariens förändrade yrkesroll och professionalism.25 Carlsson och Nordell beskriver 
att: 
 

 ”I takt med samhället och yrkets utveckling har det blivit allt svårare att ge en 
enhetlig bild av vad som utgör bibliotekarieyrket och vad en bibliotekarie är och 
kan göra.”

 26  
 

Uppsatsens undersökning är utförd genom kvalitativa litteraturstudier och som analysverktyg 
används Andrew Abbots professionsteori. Abbots utgångspunkt är att skillnaden mellan en 
profession och ett yrke är att professionen är grundad på en teoretisk kunskapsbas. Denna 
kunskapsbas kan endast nås genom formell utbildning och inte genom till exempel praktiska 
yrkeskunskaper.27 Slutsatserna som dras i uppsatsen är att akademiseringen av utbildningen 
och fokus på informationshantering och informationssökning har lett till en statushöjning av 
yrket och ökade möjligheter på arbetsmarknaden. Författarna ser ett samband med 
bibliotekariers ökade kompetenser inom informationshantering och informationsteknologi och 
god efterfrågan på bibliotekarier i och med ett ökat behov av informationshantering i 
samhället. Det särskiljande med bibliotekarieyrket jämfört med andra yrken anses vara att 
bibliotekarier är generalister, det vill säga att de har kunskap som spänner över många 
områden. Att bibliotekariers generella kunskaper i informationshantering är något som bör 
framhållas i marknadsföringen av bibliotekariers kompetenser är ytterligare en slutsats som 
dras. Författarna beskriver att de i sin undersökning inte ser någon enhetlig yrkesroll för 
bibliotekarier utan olika roller betonas mer eller mindre starkt beroende på samhällets 
utveckling. De yrkesroller som framhävdes i undersökningen var bibliotekarier i rollerna som 
pedagog och informationsspecialist. Carlsson och Nordell avslutar med att dra slutsatsen att 
bibliotekarieyrket befinner sig någonstans mitt emellan en semiprofession och en profession.28   
 
I relation till den utveckling bibliotekarieyrket genomgått enligt Schreiber och den 
professionsutveckling som Carlsson och Nordell diskuterar, ser jag det som intressant att ta 
upp synen som bibliotekariestudenter har på sitt kommande yrke. Jag ser det som relevant 
eftersom att utbilda sig till bibliotekarie är ett första steg i att forma en yrkesidentitet. Camilla 

                                                           
23 Schreiber 2006, s.15-17. 
24 Schreiber 2006, s.44. 
25 Carlsson & Nordell 2004. 
26 Carlsson & Nordell 2004, s.1.  
27 Carlsson & Nordell 2004, s.8-10. 
28 Carlsson & Nordell 2004, s.69-75.  
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Moring och Jenny Hedman bidrar i antologin Bibliotekarerne med kapitlet At blive 

bibliotekar - om læring og udvikling af professionsidentitet i uddannelse og praksis där 
bibliotekarierstudenters syn på utbildningen och det kommande arbetslivet beskrivs.29  
Hedman och Moring beskriver att bibliotekarieyrket har sina rötter i det praktiska 
biblioteksarbetet men sedan 1980-talet har en stigande akademisering av yrket skett. Detta har 
lett till att praktiska moment i utbildningen har blivit nedtonade till fördel för de teoretiska. 
Denna utveckling inom yrket beskrivs med hjälp av professionsteori och det faktum att en 
utbildning som grundar sig på vetenskaplig kunskap istället för praktisk ofta tilldelas en högre 
status. I texten redogörs för det skolastiska paradigmet som består av antaganden om lärande. 
Ett av dessa antaganden är att kunskapsinlärning sker via studier av böcker och att inlärning är 
en process som enbart sker i den studerandes tankeverksamhet. Författarna ställer sig kritiska 
till synsättet att den teoretiska inlärningen direkt blir applicerbar i ett kommande yrkesliv. I 
texten beskrivs ett alternativt synsätt jämfört med det skolastiska paradigmet, nämligen att 
lärande även kan ske genom handling. Utvecklingen av en professionsidentitet beskrivs som 
en anpassning till professionens tanke- och handlingsmönster. Studenterna i författarnas 
studie beskrev en stor osäkerhet kring vad de egentligen kan efter avslutad utbildning och 
kring hur de teoretiska kunskaperna kan komma till användning i praktiken. Hedman och 
Moringer identifierad två typer av studenter, där den ena gruppen sågs som mer 
praktikorienterade jämfört med den andra som var mer teoriorienterad. De praktikorienterade 
studenterna uttryckte ett upplevt stort behov av att utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap skulle innehålla mer praktiska moment för att förbereda studenterna 
för det kommande yrket. De teoriorienterade studenterna upplevde i högre grad en balans 
mellan teori och praktik i utbildningen. Dock så hade de flesta av dessa teoretiskt orienterade 
studenter haft extrajobb på bibliotek under utbildningens gång och kan därför ha erhållit ett 
praktiskt kunnande den vägen. En intressant aspekt visade sig vara att de praktikorienterade 
studenterna till stor del såg ett arbete på ett folkbibliotek som aktuellt efter avslutad utbildning 
och flertalet av de teoriorienterade såg ett akademiskt bibliotek som sin framtida arbetsplats.30 
Den framtida, tänkta yrkesrollen påverkar alltså studenternas reflektioner kring utbildningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Hedman & Moring 2006. 
30 Hedman & Moring 2006, s.116. 
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3. Teori 
 

Anders Ørom, dansk forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, publicerade 1993 
en artikel med reflektioner kring bibliotekens utveckling och hur utvecklingen har påverkat 
bibliotekariers yrkesidentitet.31 Ørom presenterar i sin artikel sex stycken olika 
bibliotekarieidentiteter som författaren menar har växt fram från 1960-talet till 1990-talet. 
Han undersöker bibliotekens utveckling och förändringar och sätter detta i relation till de 
identiteter som utvecklats fram till 1990-talet. Artikeln publicerades för snart 20 år sedan men 
används fortfarande ofta i diskussionen om bibliotekariers yrkesidentitet.32 Trine Schreiber tar 
i antologin Bibliotekarerne upp Øroms identiteter och bygger vidare på hans teori med 
ytterligare en bibliotekarieidentitet. Denna identitet pekar på en utveckling inom 
bibliotekarieyrket och jag har även valt att beakta den i min teori. Att Øroms perspektiv på 
biblioteksutvecklingen är danskt ser jag inte som problematiskt då svensk och dansk 
biblioteksverksamhet till stor del liknar varandra.33 I redogörelsen av identiteterna har jag valt 
Kåring Wagmans översättning av namnen på identiteterna.34 Nedan presenteras de sju 
yrkesidentiteterna och stycket avslutas med en kort beskrivning av hur identiteterna används i 
denna uppsats.  
 

Kulturförmedlaridentitetens centrala del är att förmedla och värdera litteratur- och 
kulturkunskaper. Bibliotekarien har goda litteraturkunskaper och god kunskap om bibliotekets 
samlingar. Vägledningen sker främst genom samtal med låntagarna. 
Kulturförmedlaridentiteten har sitt ursprung i en folkbildningstradition.  
 
En bibliotekarie med ämnesspecialistidentitet ser det som viktigt att ha specifika 
ämneskunskaper och kunskap grundad i vetenskap. Oberoende om bibliotekarien arbetar på 
folkbibliotek eller forskningsbibliotek är det viktigt att bibliotekarien kan besvara avancerade 
frågor med hjälp av sina kunskaper. Det centrala i arbetet är de intellektuella och 
kommunikativa egenskaperna hos bibliotekarien. I likhet med kulturförmedelaridentiteten har 
ämnesspecialistidentiteten sitt ursprung i en folkbildningstradition.  
 
Med en dokumentalistidentitet ligger fokus på de mer hantverksmässiga sidorna av 
biblioteksarbetet. Arbetsmetoder som klassifikation, katalogisering, referensarbete och 
bibliografi är knutna till dokumentalistidentiteten. Dokumentalistidentiteten innebär att 
mindre fokus läggs på kunskaper om litteratur och vetenskap än på sådana systematiska 
färdigheter, metoder och riktlinjer som används i registrerings- och referensarbete.  
 

En bibliotekarie med socialarbetaridentitet intresserar sig särskilt för olika användargrupper 
såsom kvinnor, barn och arbetarklass och deras unika behov. Utgångspunkten för arbetet är 
specifika gruppers sociala och kulturella behov och bryter således mot 
folkbildningstraditionens ideal att förmedla kulturella och samhälleliga normer. Bibliotekarien 
arbetar ofta uppsökande och beståndet utvecklas och byggs upp utifrån användarnas specifika 
behov. Utgångspunkten i förmedlingen ligger inte primärt i materialets innehåll utan snarare 
det behov materialet kan uppfylla hos användaren.  
 

                                                           
31 Ørom 1993. 
32 Kåring Wagman 2008, s.8-9. 
33 Kåring Wagman 2011, s.1. 
34 Kåring Wagman 2008, s.8-9. 
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Informationsorganisatören värderar högst att kunna organisera information. Detta innefattar 
att  analysera verksamheters specifika informationsbehov, utveckla informationssystem och 
organisera informationsförmedling. Informationsorganisatörens kompetens ligger i att kunna 
hantera både mjukvara och hårdvara.  
 

Informationsförmedlaridentiteten använder sig främst av tekniska resurser för 
informationsförmedling. Uppstår ett problem inom biblioteket ses oftast tekniska lösningar 
som den mest lämpliga lösningen. En bibliotekarie med informationsförmedlaridentitet lägger 
stor vikt vid att kunna hantera elektroniska informationsförmedlingssystem.  
 

Trine Schreiber beskriver i sin text Bibliotekarprofessionen siden 1960’erne, publicerad 2006, 
att hon kan urskilja ytterligare en identitet, nämligen en upplevelseförmedlande identitet. 35 

Bibliotekarier med en upplevelseorienterad identitet fokuserar på användarnas upplevelser. 
Bibliotekarien lägger inga värderingar i materialinköp och vänder sig gärna till användare 
som konsumerar massmedier. Biblioteken konkurrerar därigenom med andra medietjänster 
om användarnas uppmärksamhet.  
 
Øroms och Schreibers bibliotekarieidentiteter används i den här uppsatsen för att ge en 
djupare förståelse av mina informanters yrkesidentiteter. Jag eftersträvar att få en bild av 
informanternas individuella upplevelser och förståelse av den egna yrkesidentiteten. De 
frågeställningar som syftar till att undersöka arbetsuppgifter och kompetenser är däremot av 
ett mer deskriptivt slag och analyseras med hjälp av de redogörelser som framkommit i mina 
intervjuer. Jag har även valt att diskutera resultat från intervjuerna i förhållande till tidigare 
forskning. Syfte med de deskriptiva frågeställningarna är att ge en bild av informanternas syn 
på olika delar av bibliotekarieyrket som i sin tur kan underlätta förståelsen av informanternas 
syn och upplevelse av den egna yrkesidentiteten. Det som ledde till valet att använda Øroms 
och Schreibers bibliotekarieidentiteter som teoretisk utgångspunkt är att teorin tar fasta på att 
bibliotekarieyrket kan innebära åtskilliga skiftande yrkesidentiteter. Den teoretiska 
utgångspunkten ser jag som en fördel då man i analysen tillåter sig en bredd i tolkningen av 
materialet. Att även välja att beröra temana arbetsuppgifter, kompetens och yrkesidentitet 
frikopplat från det teoretiska ramverket ser jag som en fördel då dessa mer deskriptiva delar 
bidrar till en fylligare helhetsbild av vad yrkesidentitet innebär för mina informanter.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Schreiber 2006. 
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4. Metod 
 

I detta avsnitt redogörs för tankar kring metodval, tillvägagångsätt vid insamling av empiri 
samt analysmetod.  
 

4.1 Metodval 
 

För att uppnå syftet med studien anser jag att en kvalitativ forskningsmetod är mest lämpad. I 
min studie är jag inte ute efter att dra långtgående generella slutsatser om folkbibliotekariers 
yrkesidentitet, utan snarare att beskriva mina informanters fall. Den metod jag har valt till min 
studie är semistrukturerade intervjuer. De fördelar jag ser med en semistrukturerad intervju är 
att utgångspunkten ligger i intervjuguiden men att man tillåts att ställa följdfrågor, ta bort 
vissa frågor eller ändra på frågeordningen beroende på intervjusituationen.36 Ytterligare en 
fördel med att använda semistukturerade intervjuer som metod ser jag är möjligheten att fånga 
upp intressanta teman som eventuellt dyker upp under intervjuernas gång med hjälp av 
följdfrågor.  
 

4.2 Insamlingsmetod 
 

Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer med fem bibliotekarier och alla intervjuer har 
spelats in. Intervjuerna utgick från intervjuguiden (se bilaga 1). Intervjuguiden utformades 
efter temana bakgrund, yrke/arbetsuppgifter, identitet, relation till användarna och 
yrkesrelaterad informationssökning och kommunikation. Dessa teman togs fram utefter 
studiens syfte och frågeställningar. Då intevjuerna var semistrukturerade frångicks 
intervjuguiden vid några tillfällen för att ställa följdfrågor kring intressanta teman som 
informanterna berörde.  Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de i sin helhet för att 
säkerställa en korrekt citatåtergivning.  
 

4.3 Urval 

 

Den första kontakten med mina informanter togs genom att jag skickade ett mejl med 
information om min uppsats till fem folkbibliotek. Vid de fall då biblioteken inte svarat på 
mejlet efter två veckor togs kontakt via telefon. Urvalet av de fem biblioteken skedde efter två 
kriterier, biblioteken skulle till storleken likna varandra och ligga i samma stad. Detta så att 
eventuella skillnader biblioteken emellan inte kan bero på skillnader när det kommer till 
exempelvis besökarantal och kommunens styrsätt. Ingen medveten avgränsning av 
informanternas ålder, könstillhörighet, yrkesverksamma år eller utbildningsår har gjorts.  
 
I den första kontakten med mina informanter var jag noggrann med att informera om syftet 
med intervjun, att materialet enbart kommer användas av mig till denna uppsats och att den 
information som framkommer under intervjuerna kommer presenteras på ett sätt så att det inte 
går att identifiera informanterna. Vid intervjutillfället gavs denna information ytterligare en 
gång. Detta eftersom det anses vara forskningsetiskt korrekt att informera om forskningens 
syfte, behandla personuppgifter konfidentiellt och att inte använda sin empiri till annan 
forskning än den angivna.37  

                                                           
36 Wildemuth 2009, s.232-233. 
37 Wallén 1996, s.23. 
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  4.4 Analysmetod   

 

Jag har tagit inspiration från hermeneutiken i sättet att tänka kring analys av det empiriska 
materialet. Hermeneutiken är en del av den kvalitativa vetenskapsteorin och samspelar väl 
med mitt val av metod. Inom hermeneutiken består kunskapsanspråket i att öka sin förståelse 
om individers livsvärld. Detta innebär att man undersöker hur individer uppfattar och tolkar 
sin situation, istället för hur situationen ser ut i någon mer objektiv mening.38 Det innebär att 
jag i min analys arbetar tolkande samt eftersträvar att hitta uttryck för informanternas 
personliga tankar och reflektioner kring deras yrke.  
 
Analysen genomförs genom närläsning av det empiriska materialet, där teman identifieras 
utifrån frågeställningarna och materialet kodas i enlighet med dem. Därefter gås materialet 
igenom på nytt med fokus på Øroms yrkesidentiteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Hartman 2004, s.161-167. 
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5. Resultat, analys och diskussion 
 

Nedan följer resultat och analys av informanternas svar. Jag har valt att inte skilja på resultat 
och analys när det kommer till empiri som kopplas samman med de deskriptiva 
frågeställningarna. Detta för att en åtskiljning av analys och resultat i det här fallet skulle leda 
till två avsnitt som upprepar varandra. I samband med analysen av empirin diskuteras 
resultaten och de sätts i relation till tidigare forskning. Efter att resultat och analys av de tre 
första frågeställningarna presenterats och genomförts sker en analys av empirin utifrån Øroms 
bibliotekarieidentiteter. Den delen av analysen är uppdelad efter varje enskild informant.  
 

5.1 Presentation av informanterna 
 

Namnen Anna, Eva, Marie, Sofia och Karin som används i resultatredovisningen är fingerade.  
 
Av de informanter som intervjuats arbetar fyra med inriktning mot vuxna och en med 
inriktning mot barn och ungdomar. Två av informanterna ansvarar för specialmedia som till 
exempel talböcker. Alla informanter beskriver biblioteken där de arbetar som bibliotek med 
många besökare som återkommer en eller flera gånger i veckan. Detta bidrar till att 
informanterna upplever en nära kontakt med bibliotekens användare. Informanterna berättar 
att de största besöksgrupperna är barn och äldre vuxna. Fördelningen mellan besöksgrupperna 
varierar dock något mellan de olika biblioteken. En användargrupp som alla bibliotek har få 
besökare ifrån är ungdomar och unga vuxna.  
 
Alla informanter beskriver att de innan utbildningen till bibliotekarie läst kurser på 
universitetet och en gemensam nämnare dem emellan är att alla läst minst en kurs inom 
humaniora. Att välja att utbilda sig till bibliotekarie beskrivs som något man kom på efter en 
tids studier och ett stort intresse för litteratur ses som en anledning till att arbetet verkade 
tilltalande. Flera av informanterna beskriver att en positiv aspekt av bibliotekarieutbildningen 
var att de fick användning för sina tidigare studier då dessa kan räknas in i en magisterexamen 
till bibliotekarie. Två informanter beskriver att de innan utbildningen kommit i kontakt med 
bibliotekariearbetet via extraarbete på bibliotek och att det var där intresset för arbetet 
väcktes. Ingen av informanterna anser att utbildningen förbereder tillräckligt inför arbetslivet. 
Den förklaring som ges till denna åsikt är att utbildningen ses som allt för teoretisk. Med för 
teoretisk innebär att informanterna saknar till exempel arbetsplatspraktik i utbildningen. Detta 
stämmer överens med vad informanterna i Anderssons och Andsténs studie uttryckte om att 
utbildningen inte var tillräckligt praktikorienterad.39 Så här uttrycker Marie sin önskan att 
utbildningen skulle innehållit mer praktiska kunskaper: 

 
”För det blev väldigt teoretisk många gånger, sedan har jag haft tur och jobbat 
hela tiden så det har löst sig ändå. Gärna lite mer praktiskt om det finns 
möjlighet. För det är ju ändå ett ganska praktiskt yrke fortfarande.” 

 
De informanter som arbetat på bibliotek före eller under studietiden beskriver kunskapen som 
de fått via det första arbetet på bibliotek som det som har haft störst betydelse för dem när det 
gäller förståelsen för vad arbetet som bibliotekarie innebär. Där har de fått insikt om 
yrkesrollen som bibliotekarie och lärt sig hantera verktyg som till exempel bibliotekssystem. 
Det är den här sortens praktiska kunskap som jag uppfattar att även de praktikorienterade 
                                                           
39 Andersson & Andstén 2010. 
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studenterna i Hedmans och Morings studie efterfrågade.40 Nämligen att ta till sig yrket genom 
att utöva det.  
 

5.2 Arbetsuppgifter, kompetenser och status 
 

En stor bredd finns i de arbetsuppgifter informanterna beskriver. De har alla egna 
ansvarsområden på sina respektive arbetsplatser. Till exempel handlar det om att ha ansvar för 
specialmedia, inköpsansvar för vissa ämnesområden och att anordna arrangemang. Utöver 
deras egna ansvarsområden så ägnas stor del av arbetstiden åt yttre arbete i biblioteket. Detta 
yttre arbete består bland annat av att stå i informationsdisken, plocka ihop reservationer och 
att hjälpa datoranvändare.  
 
Vad som uppfattas som centrala arbetsuppgifter varierar mellan informanterna. Anna ser 
arbetet med litteraturförmedling som det mest centrala i hennes arbete. Eva beskriver 
förmedling av media och att hjälpa användarna att söka information som kärnan i hennes 
arbete. Marie beskriver att det hon ser som centralt i sitt arbete är hennes uppdrag som 
socialbibliotekarie där hon förmedlar medier till människor som av någon anledning inte kan 
ta sig till biblioteket. Sofia ser arbetet med läsfrämjande programverksamhet och att se efter 
mediebeståndet som kärnan i hennes arbete. Karin beskriver det mest centrala som det yttre 
arbetet, som till exempel att vistas i lånedisken och praktiska moment som att sätta upp 
böcker, sköta kopiatorn och ta hand om reservationer. Detta då det är det arbete Karin lägger 
ner mest tid på. Årebrink konstaterar att de mest centrala uppgifterna för bibliotekarier i 
hennes studie är att förmedla, lära, vägleda och att ge service.41 Dessa resultat ser jag stämmer 
väl överens med vad mina informanter uttrycker kring sina arbetsuppgifter. 
 
Den kompetens som alla informanter lyfter fram som viktigast för en bibliotekarie är social 
kompetens och god förmåga att hantera människor. Så här beskriver Sofia sina tankar kring 
vikten av social kompetens:  
 

”Det är ett väldigt socialt arbete och det kräver den kompetensen helt klart 

alltså. Dels för att man ska ha roligt när man jobbar och dels för att ge besökarna 
ett bra bemötande.” 
 

Eva beskriver bemötande som viktigt och reflekterar kring det hela så här: 
 

”…när någon går härifrån så ska de känna att de blivit vänligt bemötta och att de 

har fått svar på sin fråga och kanske lite mer därtill.” 
 

I intervjuerna framkommer det att vid sidan av den sociala kompetensen ses förmågan att 
bedriva omvärldsbevakning som viktig. Detta beskriver informanterna som att man hela tiden 
måste hålla sig uppdaterad om nya medier och följa nyhetsutvecklingen. Tankar om detta 
uttrycks exempelvis så här: 
 

”…man måste vara lyhörd och bra på omvärldsbevakning” 
 

                                                           
40 Hedman & Moring 2006.  
41 Årebrink, Annette 2009. 
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”…man måste vara himla bra på att hänga med och intresserad och nyfiken och 

villig att lära sig nytt.” 
 

Flera av informanterna beskriver att en positiv aspekt med arbetet är att man får användning 
av mycket varierande kunskaper. En informant nämner att hon fick stor användning av sitt 
musikintresse på sin förra arbetsplats då hon ansvarade för musiksektionen på bibliotekets 
hemsida och en annan informant berättar att hennes utbildning till yogalärare har lärt henne 
att hantera problem som uppstår i arbetet på ett bättre sätt. Flera av informanterna beskriver 
att de upplevde arbetet som extra givande när det som användarna efterfrågar var något de 
själva är intresserade av. Karin berättar att hennes upplevelse är att när hon förmedlar något 
som hon själv är intresserad av så blir hon mer den person som hon är privat i och med att 
hennes litteraturintresse är starkt förknippat med hennes personliga identitet.  
 
Som beskrivits ovan så ses bemötande och social kompetens som en av de viktigaste delarna i 
en bibliotekaries arbete. Tankarna kring vikten av bemötande är starkt kopplade till de tankar 
som bibliotekarierna i studien har om bibliotekets besökare och användare. Som nämnt i 
presentationen av informanterna så beskriver informanterna att deras bibliotek har många 
besökare som återkommer en eller flera gånger i veckan och att detta ger en nära kontakt med 
flera användare. Informanterna menar att det är extra viktigt att hjälpa socialt utsatta grupper 
och användare som inte är så vana vid att använda biblioteket. 
 
Flera av informanterna beskriver upplevelsen av att yrket har låg status. Yrkets låga status ses 
som ett resultat av olika föreställningar som finns om yrket och dessa föreställningar 
diskutereras mer djupgående i avsnitt 5.3. Flera informanter kopplar samman den låga 
statusen med att många inte verkar inse att arbetet kräver högskoleutbildning. Marie tar upp 
att hon uppfattade det som att praktiken togs bort från utbildningen för att yrket skulle få 
högre status om utbildningen gick från en yrkesutbildning till en akademisk utbildning. Dock 
så ser Marie inte att denna statushöjning har skett då till exempel ingen större lönehöjning 
genomförts. Anna framhåller missuppfattningen att bibliotekarier enbart arbetar med böcker, 
och att det är den synen som bidrar till en låg status. Hon säger följande: 
 

”Så det är jättetydligt att det inte finns någon förståelse för vad man gör, att det 
inte finns någon förståelse för att det är en profession och att det är ett mervärde 
i att vara bibliotekarie i ett rum med böcker, det tror jag finns väldigt lite 
förståelse för.” 
 

Föreställningen att bibliotekarier enbart arbetar med böcker är även något som Årebrink såg i 
sin studie.42 Jag tolkar det som att denna föreställning innebär att bibliotekarier anser att 
användare kan ha svårt att se vilka kompetenser bibliotekarier har utöver de 
litteraturrelaterade. Att yrket är kvinnodominerat uppfattas även det som en bidragande orsak 
till att yrket har låg status. Sambandet mellan yrket och dess låga status som informanterna 
främst beskriver är kopplade till föreställningar om vad yrket innebär. I IFLAs studie, som tas 
upp i bakgrundsavsnittet, så förklarades den låga statusen med att samhället har felaktiga 
föreställningar om bibliotekarieyrket, att yrket är kvinnodominerat och att det finns en 
bristfällighet i förberedelsen för det kommande arbetet i utbildningen43 Dessa tre teman tog 
även mina informanter upp, även om den bristfällighet de såg i utbildningens förberedelse för 

                                                           
42 Årebrink 2009, s.38-39. 
43 Bowden 1992, s.10-11. 
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det kommande arbetet relaterades till deras egen upplevelse och inte hur det påverkade yrkets 
status.  
 

5.3 Att hävda sin kompetens gentemot biblioteksanvändare och 

beslutsfattare/politiker 
 

När det kommer till upplevelsen av att beskriva sin kompetens för människor som inte är 
insatta i bibliotekarieyrket resonerade informanterna på olika sätt kring den frågan. Evas svar 
skiljer sig åt från de andras då hon beskrev att hon upplevde det som svårt att beskriva sin 
kompetens för de som inte är bibliotekarier eller på något annat sätt är insatta i yrket. Hon 
anser dock att det som gör det svårt med att beskriva sin kompetens är starkt kopplat till att 
människor redan har starka föreställningar som kan vara svåra att nå igenom. De andra 
respondenterna såg inte en svårighet i att beskriva sin kompetens om tillfälle ges. Sofia 
beskrev det såhär:  

 
”Jag tycker att om man beskriver vad man håller på med så tycker de att det 
verkar fantastiskt roligt, för det är det ju. Men däremot är det få som vet vad 
bibliotekarier arbetar med känner jag.” 
 

Upplevelsen av att biblioteksanvändare och även s.k. icke-användare äger en mängd 
föreställningar om bibliotekarieyrket var något som alla informanter har erfarenhet av. Detta i 
samband med diskussionen om att hävda och beskriva sin kompetens. Informanterna 
beskriver att de tror att en stor del av de missuppfattningar som användare kan ha om 
bibliotekarieyrket beror på att användarna inte ser det inre arbete som bibliotekarierna utför. 
Anna och Eva beskriver att:  
 

”Alltså, det de flesta människor tänker det är ju att vi står och lånar ut böckerna. 
Att det krävs för att böckerna ska hamna här tänker man inte på.” 
 
”Folk tror ju fortfarande att man läser böcker på jobbet och bara sätter upp 

böcker och att man inte gör någonting annat än det som syns precis när man står 
vid disken.” 
 

Flera av informanterna tar också upp att det finns en schablonbild av en bibliotekarie som en 
argsint och trist äldre kvinna. Informanterna beskriver att det ibland kan upplevas som 
frustrerande när användare uttrycker fördomar om deras arbete. Eva beskriver till exempel att 
när biblioteket där hon arbetar införde en automatisk lånemaskin fick hon frågan vad 
personalen skulle arbeta med nu och om de inte ville behålla sitt arbete. Detta upplevde hon 
som frustrerande då hon såg det som att denna användare verkade ha uppfattningen av att 
bibliotekarier är mänskliga utlåningsmaskiner. Marie beskriver sina tankar kring fördomar om 
yrket så här: 

 
”Jag hört flera gånger att det måste vara så skönt att jobba på bibliotek för det 

verkar så lugnt, ni sorterar väl bara lite böcker. Och det stämmer absolut inte för 
det är väldigt mycket mer. För vi ska ju någonstans vägleda folk. Vi ska tipsa 
om nöjesläsning och om de vill söka information. Vi ska sålla i det här 
informationsflödet.” 
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Trots att informanterna uttrycker att dessa föreställningar kan vara frustrerande att möta, så 
har de ändå inte en särskilt stark önskan att bibliotekets användare ska äga en större förståelse 
av yrket. Det som ses som mest positivt med att användarna skulle ha en ökad förståelse av 
bibliotekarieyrket ser de inte som något som främst skulle gynna dem själva. De menar istället 
att det hade gynnat användarna om de förstår vilka kompetenser bibliotekarier har då detta 
skulle innebära att användarna förstod vad de kan få hjälp med. Årebrink och Almerud 
beskriver båda att informanterna i deras studier upplever liknande föreställningar som mina 
informanter beskriver, men informanterna i deras fall la mer vikt vid ett behov av att 
marknadsföra och synligöra sin kompetens.44 Informanterna i den här studien beskriver inte 
samma önskan att aktivt arbeta emot allmänhetens föreställningar.  
 
Informanterna upplever inte att kommunpolitiker och beslutsfattare äger en förståelse för 
bibliotekets organisation och uppdrag. Jämfört med den ovan beskrivna uppfattningen om 
användarnas förståelse ses det dock som viktigt att kommunpolitiker och beslutsfattare har en 
förståelse för arbetet. Såhär beskriver Anna sina tankar kring biblioteksanvändares och 
beslutsfattares förståelse: 
 

”Så länge respekten för mig som människa och bibliotekarie finns tycker jag 
förståelsen inte är superviktig. Det är betydligt viktigare att tjänstemän och 
politiker förstår vad ett bibliotek är idag eftersom det är de som drar upp 
gränserna för hur mitt yrke kan utvecklas.” 

 
Anledning till att kommunpolitikers och beslutsfattares förståelse av bibliotekariers arbete 
uppfattas som viktig är alltså att de har makt att påverka bibliotekens organisation och 
utveckling.  
 

5.4 Yrkesidentitet 
 

Hur informanterna ser på och upplever att vara bibliotekarie beskrivs på flera olika sätt. En 
gemensam syn är dock att själva arbetet upplevs som roligt och utmanande då bland annat 
kravet på att ta till sig ny information upplevs som stort. Möjligheten att utforma sitt arbete så 
att man får användning av sina intressen ses också som en positiv aspekt av yrket. Marie 
beskriver sin syn på bibliotekarieyrket som en del av sin identitet så här: 

 
”Jag jobbar som bibliotekarie, jag är inte bibliotekarie. För att jag tycker att det 

oftast är roligt och utmanande men när jag går härifrån tänker inte jag på mig 
själv som bibliotekarie. Det är inte mitt kall på det sättet. Jag tycker det är 
jättekul att jobba som det, men det genomsyrar inte allt jag gör.” 

 
Eva beskriver även hon att det är viktigt att dra en gräns mellan sitt arbete och privatliv. Hon 
beskriver att hon under sitt arbetsliv stött på bibliotekarier som, enligt henne, haft ett 
uppoffrande beteende gentemot arbetet. Att dessa bibliotekarier på ett martyrartat sätt levt för 
sitt arbete ser Eva som ett avskräckande exempel. Anna resonerar liknande och enligt 
följande:  
 

                                                           
44 Årebrink 2009. Almerud 2000. 
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”Jag tänker att det är ett vanligt jobb som man ska göra så bra som möjligt. Men 

det känns som att det kanske är lite synen att i och med den kassa lönen, att det 
är ett kall.” 
 

Flera informanter beskriver att de inte såg valet att bli bibliotekarie som ett kall, men att synen 
på bibliotekarieyrket som ett kall upplevs som vanlig hos allmänheten. Informanterna kopplar 
samman detta med till exempel den relativt låga lönen och att yrket upplevs ha en låg status.  
 
Ingen av informanterna upplever att utbildningen haft särskilt stort inflytande på deras 
yrkesidentitet. Det som informanterna däremot menar har haft störst påverkan på deras 
identitet som bibliotekarier är den första kontakten med arbete på bibliotek. Två informanter 
beskriver att de innan de påbörjade utbildningen haft extrajobb på bibliotek och där fått sin 
första kontakt med biblioteksvärlden. Detta första intryck av yrket ser de också som något de 
burit med sig in i utbildningen. En informant beskriver att på hennes första arbete på ett 
bibliotek arbetade en biblioteksassistent som var väldigt skicklig på sitt arbete och 
informanten upplever att det är hennes syn på biblioteket som påverkat den egna 
yrkesidentiteten mest. 
 
En av informanterna hade inte arbetat på bibliotek innan eller under studietiden och hon 
beskriver att hon upplevde en osäkerhet kring vad arbetet egentligen innebar. Det var när hon 
fick sitt första arbete som hon förstod vad arbetet innebar och hennes yrkesidentitet som 
bibliotekarie föll på plats. Eva beskriver att när hon tog ett uppehåll från bibliotekariearbetet 
för att hon ville testa på något nytt så stärktes hennes yrkesidentitet som bibliotekarie. Detta 
tror hon beror på när hon bytte arbetsplats upptäckte hon att hennes sätt att resonera och tänka 
kring saker hör till en bibliotekskultur. Som exempel på tankegods som hör till 
biblioteksvärlden, ser Eva, är att inte drivas av något vinstintresse.  
 
Informanterna beskriver att kontakt med andra bibliotekarier kan ge nya idéer och en chans att 
utbyta erfarenheter. Informanterna ser dock inte att de blir så starkt påverkade av andra 
bibliotekarier att det har direkt betydelse för deras egen yrkesidentitet. Dock så menar 
informanterna att den kollektiva uppfattningen om yrket påverkar men att säga exakt på vilket 
sätt anser de är omöjligt. Flera informanter tar upp vikten av att som bibliotekarie vara 
prestigelös och våga ställa frågor om det är något man inte kan. Anna säger att: 
 

”Jag tror att det är en stark yrkesidentitet och det tycker jag märks, alltså om 
man träffar folk som inte vet vad man jobbar med så har folk en uppfattning om 
vad man jobbar med. Sen vad de har för uppfattning kanske man märker 
senare.” 

 
Att den egna identiteten ibland hamnar i konflikt med andras föreställningar om bibliotekarier 
tog flera informanter upp. Föreställningar om yrket ses ibland som kritik mot bibliotekarierna 
själva då de kan uppleva att deras egen kompetens är det som ifrågasätts.  
 

5.5 Analys utifrån Øroms teori 
 

Karin 

Karin beskriver att hon kom i kontakt med bibliotekarieyrket via sitt läs- och kulturintresse. 
Hon berättar att hon tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad när det kommer till 
litteraturområdet. Hennes arbetsuppgifter innefattar läsfrämjande arbete och hon leder en 
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läsecirkel. Karin berättar att hon anser att alla delar av biblioteksarbetet är lika viktiga men att 
när det kommer till att förmedla kultur känner hon det starkare kopplat till sin egen 
yrkesidentitet. Det som går att se är att Karin inte värderar bibliotekets olika uppgifter olika 
men att hon har en känslomässigt starkare koppling till kulturförmedling. Karin berättar att: 
 

”Jag kan känna att det är mera mig när jag förmedlar litteratur, det blir mer 

personligt på något sätt. Jag förmedlar mycket vad jag har läst och vad jag 
tycker.” 
 

Jag anser att Karins identitet står närmast den som Ørom benämner 
kulturförmedlaridentiteten. Karin är unik bland informanterna då hon tydligt uttrycker tankar 
som går att koppla till en specifik identitetet. En förklaring till detta kan vara att Karin både är 
intresserad av och arbetar med kultur. Hennes arbetsuppgifter och yrkesidentitet ser jag som 
närliggande varandra och inget motsatsförhållande mellan arbetsuppgifter och intresse finns.  
Därför skulle jag vilja beskriva hennes yrkesidentitet som starkt förankrad i kulturförmedling 
då hon dagligen arbetar med just det. 
 
Anna 

Kulturförmedlaridentiteten är den yrkesidentitet som jag anser är starkast hos Anna. Hon 
beskriver sig själv så här: 
 

”Jag är en väldigt klassisk bibliotekarie. Jag gillar att läsa och jag gillar kultur.” 
 

Anna arbetar läsfrämjande och leder två bokcirklar. Anna beskriver att det som hon vill 
förmedla är läsmod och med det menar hon att användarna ska våga testa något nytt som till 
exempel en ny genre. Hon beskriver också att litteraturförmedlingen är det centrala i hennes 
arbete. Jag uppfattar att Annas eget litteraturintresse verkar som en drivkraft i arbetet. Ett 
starkt intresse för kultur och viljan att förmedla detta till användarna är det som Ørom 
beskriver är grunden i kulturförmedlaridentiteten.45  
 
Anna beskriver att hon också anser att biblioteket bör ge extra stöd till användare som inte har 
ekonomisk, social eller kulturell bärkraft. Hon uttrycker en vilja att vara ett stöd till de 
pensionärer som är en stor del av bibliotekets besökare. Detta ser jag som ett uttryck för 
socialarbetaridentiteten. Hon beskriver även att hon vill förmedla upplevelser och att erbjuda 
användarna mer än de från början förväntade sig att få ut av sitt biblioteksbesök. Hon ansvarar 
för programverksamheten på biblioteket och leder bland annat två läsecirklar. Anna 
poängterar även att hon anser att det är viktigt att inte värdera kultur i ”finkultur” eller 
”fulkultur”. Att Anna lägger vikt vid användarnas upplevelser på biblioteket tolkar jag som att 
hon till viss del har en yrkesidentitet som överensstämmer med den upplevelseorienterade 
identiteten som Schreiber beskriver.  
 
Sofia 

Sofia arbetar i likhet med Karin och Anna med läsfrämjande arbete med hjälp av läsecirklar. 
Hon beskriver att det är sambandet mellan användarna och förmedlingen av kultur som är 
grunden i hennes arbete. Att kulturförmedlingen sker genom samtal med användarna är ett av 
de karaktärsdrag som Ørom beskriver hör till kulturförmedlaridentiteten.46  
Sofia beskriver vikten av att särskilt hjälpa och stödja  de användare som är barn så här: 
                                                           
45 Ørom 1993. 
46 Ørom 1993. 
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”Tycker det är extra viktigt idag när samhället ser ut som det gör, det har blivit 

hårdare och tuffare. Och många människor slås ut på grund av att de är 
arbetslösa eller sjukskrivna eller så och då drabbar det alltid barnen, inte alltid 
kanske, men oftast barnen. Och då är det viktigt att det finns platser dit de kan 
gå, utan att det kostar pengar och där man bara kan vara utan att någon lägger 
sig i så mycket vad man håller på med. Men samtidigt att det finns vuxna 
människor att prata med om man behöver.” 
 

Det jag tycker mig se i Sofias reflektioner är att hon har en stark socialarbetaridentitet. Hon 
ser inte biblioteket som enbart förmedlare av kultur utan en institution som kan hjälpa på 
många olika sätt. Sofia berättar att hon ibland hamnar i situationer där hon får vara ett slags 
terapeutiskt stöd gentemot vissa användare. Hon menar att hon då går ur rollen som 
bibliotekarie till att vara ett stöd för vissa användare. Sofia menar att detta inte är något som 
krävs av henne i rollen som barn- och ungdomsbibliotekarie, utan att det är upp till var och en 
hur mycket kraft man väljer att lägga på den sortens arbete.  
 
Marie 

Marie arbetar som socialbibliotekarie vilket innebär att hon ansvarar för medieförsörjning till 
personer som av någon anledning inte kan ta sig till biblioteket. Hon ansvarar även för att se 
till så att användare som behöver något slags läshjälpmedel får den extra hjälp de behöver. Att 
ta hand om användare med dessa specifika behov ingår i Maries uppgifter men hennes 
reflektioner kring arbetet gör att jag upplever socialarbetaridentiteten som grundad i hennes 
yrkesidentitet. Hon beskriver att hennes arbete rent praktiskt innebär att ta kontakt med 
användare, undersöka vilka slags medier de vill ha och därefter skicka medierna till dem. Hon 
menar att kontakten med användarna är bland det viktigaste i hennes arbete. Marie beskriver 
att många av de hon möter i sitt arbete är äldre och lite ensamma människor. Det viktigaste 
för dem är inte alltid att få tag på en specifik bok utan den sociala kontakten med 
bibliotekarien. Marie ser inte att hon enbart har en roll som förmedlare mellan medium och 
person utan hon engagerar sig även i användarnas välmående. Hon beskriver sitt uppdrag som 
socialbibliotekarie så här: 
 

”Mina arbetsuppgifter är egentligen att möjliggöra för folk som inte kan ta sig 
hit, eller som har svårt att ta sig hit att de faktiskt får ta del av böcker och kultur. 
…jag ringer ju och pratar med dem varje vecka och hör om de vill ha något nytt. 
Så det är den här sociala kontakten som blir väldigt viktig också. För vissa har ju 
bara hemtjänsten och när jag ringer och frågar vad de vill ha, ibland kan man 
sitta där och prata ganska länge. Många tror att det bara är så att man plockar ner 
en massa böcker i en låda men så är det inte riktigt för jag måste ju vara deras 
ögon i biblioteket.” 
 

Marie beskriver också vikten av att hjälpa och ge stöd till personer som precis börjat eller ska 
börja lära sig svenska. Marie poängterar dock att det är viktigt att inte särbehandla 
användargrupper på ett kategoriskt sätt, utan att försöka se alla användares unika behov.  
 
Marie beskriver vikten av att människor har tillgång till kultur och säger även under intervjun 
att kultur är hälsa. Även om socialarbetaridentiteten är den yrkesidentitet som jag anser att 
hon starkast uttrycker, ser jag även att hennes sätt att värdera kultur högt bär spår av 
kulturförmedlaridentiteten. Marie tar upp vikten av att kunna hantera bibliotekets olika 
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redskap vilket även kännetecknar dokumentalistidentiteten. Marie beskriver bland annat 
vikten av att vara  noggrann vid katalogisering för att uppnå god sökbarhet för olika medier.  
 
Eva 

I materialet från Evas intervju är det svårare att se tydliga uttryck för någon av Øroms 
bibliotekarieidentiteter. Dock finns det vissa tendenser som kan kopplas samman med 
kulturförmedlaridentiteten och dokumentalistidentiteten. Eva beskriver det centrala i sitt 
arbete som att förmedla kultur. Hon har ett stort kulturintresse men menar att anledningen till 
att kulturförmedling är det hon främst arbetar med är på grund av användarnas efterfrågan av 
kultur. Så även om Eva anser att kultur är viktigt och intressant så är det inte hon själv som 
valt det som fokus i sitt arbete. Istället så har fokus landat på kulturförmedling på grund av en 
strävan efter att möta den efterfrågan användarna har. 
 
Eva beskriver vikten av att behärska katalogisering och uttrycker en oro över att dagens 
bibliotekarieutbildning enligt henne inte lär ut katalogisering tillräckligt grundligt. Att lägga 
stor vikt vid att hantera bibliotekens verktyg beskriver Ørom som att man uppvisar en 
dokumentalistidentitet. Det som Eva beskriver ger en bild av en yrkesidentitet som innebär att 
man arbetar med många olika arbetsuppgifter och tycker att denna mångsidighet är viktig. 
Eva beskriver att hon tidigare arbetat på en folkhögskola som bibliotekarie och där hade 
rollen som pedagog. Så här berättar hon: 
 

”Det var ju kul när jag jobbade på folkhögskola, för då jobbade jag mera som 
pedagog. För nu visar vi ju gärna databaser och sådär, men det blir ju inte lika 
mycket ändå. Det som är mycket nu är att vi hanterar böcker, vi lyfter böcker 
och vi flyttar böcker.”  
 

Eva tar också upp att hon i mötet med användarna hamnar i situationer som hon liknar vid en 
intervju för att kunna förstå användarnas behov. Jag uppfattar att Eva har en yrkesidentitet 
som grundar sig i att arbeta som pedagog och att ha ett bra samspel med 
biblioteksanvändarna. Det går att se en likhet mellan resultatet från intervjun med Eva och 
resultatet från Carlsson och Nordells studie där en av de två centrala yrkesidentiteter som de 
identifierade var identiteten som pedagog.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Carlsson & Nordell 2004, s.69-75.  
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6. Slutsatser 
 

I det här stycket dras slutsatser av studien genom att frågeställningarna besvaras.  
 

6.1 Hur beskriver folkbibliotekarier sitt yrke utifrån yrkets 

arbetsuppgifter, kompetenser och status?  
 

Informanterna beskriver att de genomför en mängd olika arbetsuppgifter. De har egna 
ansvarsområden och delar de yttre arbetsuppgifterna med sina kollegor. Det som framgår i 
studien är att bibliotekarieyrket är mångfacetterat då det finns en stor bredd i informanternas 
arbetsuppgifter. 
 
Social kompetens och en god förmåga att bedriva omvärldsbevakning ses av informanterna 
som de viktigaste kompetenserna i arbetet som bibliotekarie. Social kompetens beskrivs som 
viktigt då bemötande av användarna uppfattas som en central del av yrket.  
 
Informanterna upplever att yrket har en relativt låg status och ser en förklaring till detta främst 
i de missförstånd och missvisande föreställningar om bibliotekarieyrket som finns. Att yrket 
är kvinnodominerat ses även det som en tänkbar förklaring till den låga statusen.  
 

6.2 Hur ser folkbibliotekarier på att beskriva och hävda sin kompetens 

gentemot biblioteksanvändare och beslutsfattare/politiker?  
 

Fyra av informanterna upplever inte någon svårighet i att beskriva sin kompetens när de får 
tillfälle till det. En informant anser att det var svårt att beskriva sin kompetens då människor 
redan har föreställningar om bibliotekarier och det kan vara svårt att bryta igenom dessa. Alla 
informanter beskriver att de upplever att många användare har felaktiga föreställningar om 
yrket. Dessa felaktiga föreställningar förklaras med att användare enbart ser det yttre arbetet 
som sker på biblioteket. Informanterna menar att om användarna får en bättre förståelse av 
yrket så kan detta leda till att de förstår vad de kan få hjälp med. Det som kom fram var alltså 
att det är för användarnas skull som man önskar ändra på föreställningar om bibliotekarier och 
inte för sin egen. Dock kan dessa föreställningar upplevas som frustrerande då informanterna 
vid vissa tillfällen kan uppleva att den egna kompetensen ifrågasätts.  
 
Informanterna upplever att beslutsfattare/politiker inte är insatta i det arbete som 
bibliotekarier utför. Detta upplevs som problematiskt och viktigt att ändra på då 
beslutsfattare/politiker är de som har makt att påverka bibliotekets utveckling och tillgång till 
resurser.  
 

6.3 Hur upplever folkbibliotekarier att deras yrkesidentitet har formats? 
 

Det första bibliotek där informanterna arbetade på är det som de uttryckte har haft störst 
betydelse för deras yrkesidentitet. Detta beskriver alla informanter oberoende om de arbetat 
på bibliotek innan, under eller enbart efter avslutad utbildning.  
 
Informanterna beskriver att de inte anser att utbildningen förbereder tillräckligt inför yrket 
och att utbildningen inte upplevs ha haft särskilt stor betydelse för den egna yrkesidentiteten. 
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Inte heller beskriver informanterna att kontakt med andra bibliotekarier påverkar den egna 
identiteten. Flera av informanterna tar upp att den kollektiva bilden av yrket, både den inom 
yrkeskåren och hos allmänheten, påverkar identiteten men kan inte säga exakt på vilket sätt.  
 
Jag ser att kombinationen av de egna värderingarna och arbetsuppgifterna påverkar 
yrkesidentiteten. Något som framkommer i intervjuerna är att flera informanter har haft 
möjlighet att själva utforma sina arbetsuppgifter. Det kan betyda att informanterna haft 
möjlighet att inrikta sig mot det de anser är viktigt i en bibliotekaries arbete. Detta kan 
innebära att en stor del av yrkesidentiteten är formbar för den enskilde bibliotekarien. 
 

6.4 Hur går det att förstå folkbibliotekariers yrkesidentitet utifrån 

Øroms teori?  
 

Det som framkommer i analysen av informanternas yrkesidentitet utifrån Øroms teori var att 
fyra av fem informanter ger uttryck för mer än en identitet. Det ser jag som ett tecken på att 
bibliotekarieyrket är mångsidigt. Jag ser också, utifrån den variation som informanterna 
uttrycker när det kommer till deras syn på sitt yrke och arbetsuppgifterna, att det är svårt att 
beskriva en persons yrkesidentitet enbart med hjälp av färdiga mallar.Visst finns det 
gemensamma drag bland informanterna som går att koppla till olika yrkesidentiteter  men att 
utgå från färdiga mallar för identiteter är alltid att förenkla. Identiteter är mer komplexa än så.  
 
Eva är den informant som jag kunde se minst uttryck för någon av Øroms identiteter hos. 
Istället är det en identitet som pedagog som jag såg som mest framträdande i Evas identitet. 
Identiteten som pedagog är en identitet som varken Ørom eller Schreiber tar upp. Schreiber 
beskriver dock att bibliotekarieyrket förändras i takt med att samhället förändras.48 Det kan 
vara så att den pedagogiska yrkesidentiteten är ett tecken på att synen på bibliotekarieyrkets 
uppdrag och arbetsmetoder genomgått en förändring och att det kan vara dags att uppdatera 
Øroms nästan tjugo år gamla bibliotekarieidentiteter till en ny teori som bättre samspelar med 
vår samtid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
48 Schreiber 2006.  
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7. Egna reflektioner och förslag till framtida forskning 
 

Bibliotekarier har svårt att beskriva sin kompetens. Det finns en upplevd spänning mellan 

yrkets teoretiska och praktiska delar och en problematik när det kommer till att hävda sin 

professionella status. Samtidigt finns ett krav på att bibliotekarier ska hantera en mängd 

olikartade arbetsuppgifter.
49  

 
Det var i den här beskrivningen av bibliotekarieyrket som uppsatsen tog avstamp. Den bild av 
bibliotekarieyrket som mina informanter gav skiljer sig något åt från denna beskrivning. En 
reflektion jag gjort under studiens gång är att den problematik som beskrivs om att 
bibliotekarier har svårt att beskriva sina kompetenser kanske inte handlar om den enskilda 
bibliotekariens upplevelse. Jag tänker att det kan vara så att  bibliotekarier oftast är trygga i 
sin yrkesidentitet och vet vilka kompetenser de har och hur de ska beskriva dem. Men då 
bibliotekarieyrket innehåller en mängd olika arbetsuppgifter med stor variation mellan olika 
bibliotekarier, även vid samma typ av bibliotek, blir det svårt att generellt beskriva vad 
folkbibliotekarier faktiskt arbetar med. Informanterna beskriver även hur deras personliga 
intressen till viss del påverkat utformningen av sitt yrke och sin yrkesidentitet. Det ser jag kan 
resultera i en mer otydlig kollektiv bild av yrket. En otydlig kollektiv bild av yrket kan 
dessutom bidra till att det kan bli svårt att hävda bibliotekariers kompetens. Om det blir svårt 
att hävda bibliotekariers kompetens kan det i sin tur bidra till en låg yrkesstatus.  
 
Ett tema som jag anser är intressant, som dykt upp under uppsatsens gång, är förknippat med 
de försök som gjorts för att höja bibliotekarieyrkets status. Att yrket gått från en praktisk 
yrkesutbildning till en akademisk utbildning uppfattade flera av mina informanter var en 
åtgärd som har gjorts för att höja yrkets status. Samtidigt så såg informanterna utbildningen 
som för teoretisk och önskan att utbildningen skulle ha innehållit mer praktiska moment och 
arbetsplatspraktik var stort. Denna syn på utbildningen som för teoretisk är något som 
framkommer i många studier jag tagit del av. Som exempel kan nämnas Andersson och 
Andsténs studie där informanterna ansåg att utbildningen hade för lite förankring i det 
kommande arbetslivet.50 Det något paradoxala i denna situation ser jag är att yrkets status inte 
verkar ha höjts.51 Istället har resultatet av detta försök till statushöjning bidragit till ett 
missnöje med utbildningen inom yrkeskåren. Informanterna i min studie förknippade yrkets 
låga status med samhällets föreställningar om vad yrket innebär. Men även om dessa 
föreställningar ansågs vara frustrerande, uttryckte ingen av informanterna en särskilt stor 
önskan om att aktivt arbeta för att försöka förändra dessa föreställningar. Min reflektion är att 
om yrkeskåren vill ha en statushöjning bör man arbeta för att finna nya sätt att höja statusen 
på. För de försök som genomförts verkar uppenbarligen inte fungerat särskilt väl.  
 
Den bild av bibliotekarieyrket jag fick av mina informanter var att bibliotekarier är 
engagerade i sitt arbete. Hur detta engagemang ser ut varierar mellan informanterna, vilka ger 
uttryck för olika sorters yrkesidentiteter . En förklaring till detta engagemang kan enligt min 
uppfattning vara informanternas upplevelse av att yrket är omväxlande, intressant och roligt. 
 
 
 

                                                           
49 Kåring Wagman 2008, s.28. 
50 Andersson & Andstén 2010. 
51 Kåring Wagman 2008, s.28. 
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8.  Sammanfattning  
 

Syftet med den här kandidatuppsatsen är att utveckla kunskap om hur folkbibliotekarier 
upplever sin yrkesidentitet, ser på att hävda och beskriva sin kompetens samt hur de beskriver 
bibliotekarieyrket utifrån dess kompetenser, arbetsuppgifter och status. Studien utgår från 
följande frågeställningar: 
 
1) Hur beskriver folkbibliotekarier sitt yrke utifrån yrkets arbetsuppgifter, kompetenser och 
status?  
2) Hur ser folkbibliotekarier på att beskriva och hävda sin kompetens gentemot 
biblioteksanvändare och beslutsfattare/politiker?  
3) Hur upplever folkbibliotekarier att deras yrkesidentitet har formats? 
4) Hur kan man förstå folkbibliotekariers yrkesidentitet utifrån Øroms teori?  
 
Den metod som används för att besvara frågeställningarna är semi-strukturerade intervjuer 
med fem folkbibliotekarier. Det teoretiska analysvektyg som används är Øroms sex 
bibliotekarieidentiteter samt Schreibers upplevelseförmedlande identitet. Slutsatser som dras 
av studien är att bibliotekarieyrket är mångfacetterat, då informanterna gav uttryck för flera 
yrkesidentiteter samtidigt. Den bredd i arbetsuppgifter som framkom i studien visar också på 
att yrket är varierande. Social kompetens och god förmåga att bedriva omvärldsbevakning 
sågs som de viktigaste kompetenserna för folkbibliotekarier. Yrkets relativt låga status 
kopplas samman med de föreställningar som samhället uppfattas ha om bibliotekarieyrket. 
Informanterna lade ingen stor vikt vid att motverka felaktiga föreställningar hos 
biblioteksanvändarna, däremot ansåg de att det är viktigt att motverka föreställningar hos 
beslutsfattare/politiker då dessa har makt att påverka bibliotekets organisation.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 
 

Bakgrund 

Kan du presentera dig själv och din bakgrund? 
Varför valde du att bli bibliotekarie? 
Vilken utbildning har du och när tog du din examen?  
Anser du att utbildningen förbereder tillräckligt för yrket?  
Beskriv biblioteket där du arbetar- t.ex. målgrupp.  
 

Yrke/Arbetsuppgifter  

Berätta om dina arbetsuppgifter. (T.ex. referensarbete, katalogisering, hylluppställning, inköp)  
Vilka uppgifter ser du som centrala i ditt yrke? 
Vad ser du att du främst förmedlar? (kultur, information, vägledning, upplevelser)  
Vilka kompetenser anser du har störst betydelse i ditt yrke?  
Ser du själv att du har några specialkompetenser som du får användning av i ditt yrke?  
Tycker du det är svårt att beskriva för andra, ej insatta, vad ditt yrke innebär?  
Upplever du att beslutsfattare som t.ex. kommunpolitiker har en korrekt uppfattning av 
bibliotekarieyrket?  
 

Identitet 

Vad innebär det att vara bibliotekarie för dig?  
Vad tror du har påverkat och format din identitet som bibliotekarie?  
Vad anser du är en bra bibliotekarie?  
 

Relation till användarna  

Finns det någon/några speciell/a grupp/er av användare som du ser är extra viktiga för 
biblioteket att hjälpa?  
Anser du att användarna har en korrekt uppfattning av ditt yrke?  
Tycker du det är viktigt att användare har en förståelse av vad bibliotekarieyrket innebär? 
 

Yrkesrelaterad informationssökning och kommunikation  

Vad har du för nätverk utanför biblioteket du arbetar på? T.ex. medlem i Svensk 
Biblioteksförening.  
Tycker du det är viktigt att träffa andra bibliotekarier utanför det egna biblioteket?  
Använder du/tar del av sociala medier som t.ex. bloggar, twitter, BIBLIST och facebook? 
Om du använder sociala medier, vilka är det du möter där? T.ex användare och andra 
bibliotekarier.  
Hur tror du din uppfattning av bibliotekarieyrket påverkas av texter av andra bibliotekarier 
och möten med andra bibliotekarier? 
 
Övrigt 

Har du något du vill tillägga? 
 

 


