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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine the role of librarian in order to 
illustrate how the librarians work, how their competence and education have changed and 
developed during the last decade, and ultimately to see what the role of librarian looks like in 
the 21st century. After describing the librarians’ work, competence and education in the 21st 
century, we discuss whether or not the changes that have arisen during the last decennium 
have affected the possibilities for librarianship to develop into an accepted profession. 
 
The method of investigation is a qualitative analysis of printed sources. As a basis of the 
discussion and analysis Andrew Abbott’s theory of professions is used. We also use Per 
Tengblad’s analysis model, which includes six important steps in analysing the 
professionalism of an occupation. 
 
The thesis shows that the librarian’s role has developed in many ways. It is urgent to market 
the librarian’s new occupational role, so that politicians, the labour market, and visitors at the 
libraries become aware of the competence of a modern librarian. A big difference in the 
librarianship  of today is that the importance of the librarians role as educator and information 
specialist has increased. 
 
Librarianship of today is on its way from a semi-professional to a professional occupation. 
The result of this thesis indicate that we are not there yet. The potential of further 
development towards becoming a profession has increased as a result of the information 
society, the librarians’ expanded competence and the new academic training in LIS. 
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1     Inledning 
 
Mycket har hänt i samhällsutvecklingen under det senaste årtiondet. Idag lever vi i ett 
samhälle där allt mer datoriserats, och tillgången till information ökar i betydelse. På 
nittiotalet introducerades Internet för privat bruk och världen fascinerades. Idag är 
datorer och Internet för många en viktig del av vardagen, privat såväl som i arbetslivet. 
 
Bibliotekarieyrket och yrkesrollen som bibliotekarie har i takt med samhällets 
förändringar också utvecklats och förändrats, för att kunna motsvara samhällets ändrade 
behov. I och med högskolereformen 1993 frångicks yrkesutbildningen till bibliotekarie 
och ersattes av en akademisk utbildning i ämnet biblioteks- och informationskunskap 
Inom utbildningen har man med tiden kommit att fokusera allt mer kring arbete som 
handlar om informationshantering och Internet, snarare än kring biblioteksarbete och 
bibliotekskunskap. 
 
Tidigare ansågs bibliotekarien i allmänhet vara en person som arbetade inom 
biblioteksvärlden, med någorlunda kontroll över samlingarna.1 Utbildning och 
kunskapsbas var av mindre vikt då yrket inte motsvarade kraven för att räknas som en 
profession.  
 
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.  
 
Hur ser då förhållandet kring bibliotekariens yrkesroll ut idag? Vad är en bibliotekarie 
på 2000-talet och har bibliotekariekåren förbättrat sina förutsättningar för att betraktas 
som en professionell yrkesgrupp? 
 
Efter högskolereformen 1993 utbildas inte längre bibliotekarier i Sverige. Istället kan 
man tituleras kandidat eller magister i bibliotekskunskap efter avslutad utbildning.  
Dagens bibliotekarie behöver inte nödvändigtvis arbeta inom biblioteksbyggnaderna 
utan har kompetens att arbeta t ex med informationshantering inom privata sektorn. Är 
då en nutida bibliotekarie någon som gör vissa sysslor, som har en viss utbildning och 
kompetens, eller som arbetar just inom ett bibliotek? Är yrkesrollen professionell? 
 
Det verkar inte som att samhället; bibliotekets användare, politiker och 
arbetsmarknaden, har uppfattat att även bibliotekarieyrket har förändrats i enlighet med 
samhällsutvecklingen.  Det som förr kallades bibliotekarieutbildningen har idag 
breddats och omfokuserats på informationshantering i allmänhet snarare än 
biblioteksverksamhet i första hand, men i samhället tycks många sakna kännedom om 
den moderna bibliotekariens kompetens. Detta bidrar till att många nyutbildade 
bibliotekarier idag möter uppenbara svårigheter att hävda sig på arbetsmarknaden, för 
jobb som berör informationshantering utanför biblioteken.  
 
Bilden av bibliotekarien i allmänhetens ögon är i stora drag fortfarande oförändrad trots 
att kraven på kompetens från arbetsmarknaden är hög. Bibliotekarien som med dagens 

                                                 
1 Olsson , Lena  1992. Bibliotekarieyrkets framtida status: ett teoretiskt perspektiv på yrkets förutsättningar i informationssamhället,  

s. 67. 

 



 

 2 

utbildning är magister/kandidat i B-I, är enligt mångas uppfattningar en person utbildad 
specifikt för arbete på bibliotek och yrket ses därefter inte som en profession som kräver 
speciell kompetens för sitt utövande. På 2000-talet när bibliotekarier inte enbart arbetar 
inom biblioteken tycks det förvirra att det inte finns någon annan benämning för de 
olika typer av tjänster som en bibliotekarie kan arbeta med idag. 
 
Med denna uppsats undersöks hur yrkesrollen som bibliotekarie ser ut på 2000-talet. De 
frågor vi ställer är vad en bibliotekarie är idag och vilken kompetens som behövs i 
arbetet som bibliotekarie. Har utvecklingen av bibliotekariens yrkesroll under det 
senaste decenniet förändrat förutsättningarna för yrkets och yrkesrollens 
professionalism? 
 
 

1.1    Bakgrund  
 
Idén till detta uppsatsämne dök upp när människor i vår omgivning uttryckte förvåning, 
dels över vårt val att läsa biblioteks- och informationsvetenskap, och dels över den 
långa utbildning som krävs för att bli en bibliotekarie idag. Funderingar vi fick ta del av 
var bland annat varför en så lång utbildning krävdes för att stämpla böcker. Någon 
trodde att bibliotekarieyrket krävde samma utbildningsnivå som lokalvårdarens. En 
annan ryckte på axlarna över utbildningen och sa att jobbet i ett bibliotek var väl 
likadant som det som kassörskor utför i vilken affär som helst. Det intryck vi fick var att 
väldigt få tycktes se bibliotekarieyrket som professionellt, eller ens som 
semiprofessionellt, utan snarare som ett jobb utan behov av en speciell 
utbildningsgrund; ett lågstatusyrke som kan utföras av vem som helst.    
 
Den spontana reaktionen över detta var förskräckelse över hur osynlig bibliotekarien 
tycks vara i samhällets ögon och hur otidsenlig bild många har av bibliotekariens arbete 
och yrkesroll. Vi menar att bibliotekarierollen som den ser ut idag skiljer sig åtskilligt 
från hur den såg ut för ett tiotal år sedan. Men utanför biblioteksvärlden tycks dessa 
förändringar till stor del ha passerat obemärkt.  
 
När vi läste in oss lite i frågan visade det sig att man inte ens inom bibliotekariekåren 
kan svara på frågan om bibliotekariens yrkesroll och hur den ser ut idag, liksom att 
politiker såväl som arbetsgivare enligt många undersökningar har en väldigt diffus eller 
otidsenlig uppfattning om bibliotekariearbetet.  
 
Detta bidrog ytterligare till att öka vårt intresse kring svårigheterna att definiera 
bibliotekarierollen. Vi antar att osäkerheten på den egna yrkesrollen och kompetensen 
avspeglas i det omgivande samhället och därmed förmedlar en vag bild av 
bibliotekarien till politiker och arbetsmarknad. Att man inom den egna yrkeskåren inte 
kan ge besked i frågan om vilken kompetens en bibliotekarie idag har, och vad en sådan 
kan arbeta med, underlättar knappast vid profileringen av dagens biblioteks- och 
informationsvetare på arbetsmarknaden 
 
Varför är det då så svårt att definiera bibliotekarieyrket, och hur ser egentligen 
yrkesrollen ut för en bibliotekarie på 2000-talet?  
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Det ökade intresset i frågan gjorde att vi ville ta reda på mer kring detta, för att försöka 
fastställa en bild av hur yrkesrollen ser ut för en bibliotekarie på 2000-talet. I samband 
med detta ville vi även se om utvecklingen inom yrket har förändrat förutsättningarna 
för yrkesrollens professionalism. Är yrket som det ser ut på 2000-talet professionellt? 
Arbetas det för att utveckla eller stärka yrkets professionalism? Är yrket mer 
professionellt nu än för tio år sedan? Det är möjligt att ett allmänt erkännande av 
bibliotekarieyrket som professionellt skulle kunna göra att fler får upp ögonen för 2000-
talets bibliotekarie och dennes utbildning, yrkesroll och kompetens.  
 
 

1.2    Problemformulering 
 
Yrket och yrkesrollen som bibliotekarie har förändrats och utvecklats drastiskt under det 
senaste årtiondet men bibliotekarien har fortfarande svårigheter att synliggöra sig på 
arbetsmarknaden för yrken utanför de traditionella biblioteken. Allt för många känner 
inte till bibliotekariens förändrade yrkesroll och kompetens i tillräcklig mån för att 
kunna tänka sig bibliotekarier arbetande på informationstjänster inom den privata 
sektorn, och även inom yrkeskåren har man tydliga svårigheter med att definiera vad en 
bibliotekarie är, och har kompetens till att göra.  
 
Den vaga definitionen av den nutida bibliotekarien bidrar också till att bibliotekariens 
status och löneläge har förblivit lågt. Hur kan man visa sig som en värdefull resurs 
gentemot andra, om man själv hyser osäkerhet om vad man är och har för kompetens? 
Hur kan man marknadsföra bibliotekarierna och hävda sig i konkurrensen på 
arbetsmarknaden gentemot andra yrken som arbetar med information, utan att kunna ge 
besked om vad bibliotekariernas särskilda kompetens består av och vad som ingår i 
yrket?   
 
Utbildningen har akademiserats och breddats. I utbildningen har fokus förflyttats från 
bibliotek till information. Bibliotekarien, som förr var en allmänbildad 
”vetenskapsgigant” som kunde tillfrågas om specifika kunskapsfrågor, är numera en 
kompetent informationsspecialist som behärskar informationstillgångar långt utanför 
bibliotekets rum, och som har tillräcklig kompetens att konkurrera med andra yrken som 
arbetar med informationshantering på arbetsmarknaden.   
 
I och med utvecklingen av utbildningen och yrket som bibliotekarie under det senaste 
decenniet ställer vi oss frågan om förutsättningarna för yrkesgruppen att bli betraktad 
som professionell har förändrats. När så mycket har hänt inom yrket under det senaste 
årtiondet, borde då inte yrket vara mer professionellt till sin karaktär nu än någonsin? 
Eller, har utvecklingen verkat åt motsatt håll och gjort att bibliotekarieyrket som det ser 
ut idag med sin vidsträckta och diffusa karaktär, kommit längre ifrån en 
professionalisering nu än för tio år sedan?  
 
Att få samhällets erkännande som profession skulle kanske kunna öka yrkesgruppens 
status och löneläge, och samtidigt öppna allmänhetens ögon för bibliotekariernas unika 
kompetens. Som en följd av en ökad förståelse för hur yrkesrollen för en bibliotekarie 
på 2000-talet ser ut, tror vi också att bibliotekarien skulle ges ökade möjligheter på 
arbetsmarknaden.  
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Med utgångspunkt i denna problembeskrivning studeras således hur bibliotekarierollen 
ser ut på 2000-talet i syfte att undersöka om utvecklingen inom yrket under det senaste 
decenniet har förändrat förutsättningarna för yrkesrollens professionalism.  
 
 

1.3    Syfte  
  
Med denna uppsats vill vi presentera en bild av utvecklingen inom bibliotekarieyrket 
under det senaste decenniet, för att kunna specificera hur yrkesrollen som bibliotekarie 
ser ut på 2000-talet. Syftet med detta är att undersöka om utvecklingen inom 
bibliotekarieyrket har förändrat förutsättningarna för yrkesgruppens professionalism.  
 
 

1.4    Frågeställningar 
  
Uppsatsen har två huvudavdelningar och kommer att koncentreras till följande frågor:  
  
1. Hur ser yrkesrollen som bibliotekarie ut på 2000-talet, med avseende på: 
 
a) Den förändrade utbildningen 
b) Karriärmöjligheter/forskningsanknytning 
c) Bibliotekariens kunskapsbas/yrkeskompetens 
d) Tillgång/efterfrågan 
e) Förhållandet mellan bibliotekarie och biblioteksanvändare 
f) Bibliotekariens yrkesetiska grund 
 
2. Har utvecklingen inom bibliotekarieyrket det senaste decenniet förändrat eller 
förbättrat förutsättningarna för yrket att bli betraktat som en profession? 
  
 

1.5    Avgränsningar 
  
Uppsatsens fokus ligger på att undersöka hur yrkesrollen för en bibliotekarie i Sverige 
har utvecklats sedan 1993, för att få en bild av hur yrket och yrkesrollen som 
bibliotekarie ser ut idag, i början av 2000-talet.  
 
Den tidsmässiga fokuseringen är vald eftersom en tioårsperiod kändes som en lagom 
tidsrymd att undersöka i en magisteruppsats. Det har hänt mycket under senaste 
decenniet som har påverkat bibliotekarieyrkets utveckling i olika riktningar. En 
högskolereform som omvandlade bibliotekarieutbildningen från en yrkesutbildning till 
en akademisk högskoleutbildning genomfördes år 1993. Under samma tid hade Internet 
en stark tillväxtperiod. Akademiseringen har i hög grad förändrat 
bibliotekarieutbildningen, och kanske även bibliotekariens anseende och möjligheter på 
arbetsmarknaden. På samma sätt har Internet och datoriseringen förändrat 
bibliotekariens arbetsverktyg, arbetsmetoder och skapat behov av en breddad kompetens 
av bibliotekarien.  
 



 

 5 

Yrket som bibliotekarie har förändrats ur många aspekter under det senaste decenniet 
och en uppsats av detta omfång kan inte ge anspråk på att undersöka samtliga. 
Undersökningens upplägg och de aspekter av bibliotekarieyrkets förändringar som 
berörs baserar sig delvis på en analysmodell av civilekonomen Per Tengblad som med 
sex punkter menar sig sammanfatta viktiga kärnpunkter som kan förklara ett yrkes 
status och grad av professionalism. De sex punkterna som presenteras i analysmodellen 
är följande:  
 
1.    Den förändrade utbildningen.  
2.    Karriärmöjligheter/forskningsanknytning 
3.    Bibliotekariens kunskapsbas/yrkeskompetens 
4.    Bibliotekarien som tillgång/efterfrågan av bibliotekariens kompetens på 
       arbetsmarknaden 
5.    Förhållandet mellan bibliotekarie och biblioteksanvändare 
6.    Bibliotekariens yrkesetik 2 
 
Undersökningen fokuserar på den förändrade yrkesroll som magistrar och kandidater i 
biblioteks- och informationsvetenskap möter idag. I och med den breddade utbildningen 
som gör att bibliotekarier inte längre är hänvisade enbart till traditionellt 
biblioteksarbete inom biblioteksbyggnaderna berör undersökningen i viss mån även 
närbesläktade yrken som utbildningen i biblioteks och informationskunskap kan leda 
till. Av avgränsningsskäl och uppsatsens omfång kommer vi dock inte att fördjupa oss i 
de närbesläktade yrkena inom informationssektorn, utan snarare nämna dem i 
sammanhanget. Tyngdpunkten är lagd på de utbildade biblioteks- och 
informationsvetarnas förändrade yrkesroll, och inte specifikt på bibliotekarier arbetande 
inom eller utanför bibliotek.  
 
I undersökningen behandlas material som rör folkbibliotek, skolbibliotek och 
forskningsbibliotek. Vi har valt att inte göra någon specifik avgränsning i redogörelsen 
för den förändrade yrkesrollen vad det gäller dessa olika yrkesgrenar, eftersom vår 
utgångspunkt är utbildningen, som är densamma oavsett var på arbetsmarknaden man 
därefter kommer att använda sig av dessa kunskaper. I de fall det bedöms relevant 
kommer det dock att redogöras för om en viss beskrivning behandlar förhållanden inom 
folkbibliotek eller forskningsbibliotek. 
 
 

1.6    Disposition 
 
I uppsatsens inledning redogörs för vår förförståelse, problemformulering, syfte, 
frågeställningar, undersökningens avgränsningar, och disposition.  
 
De teoretiska utgångspunkterna redogörs för i kapitel två.  
 
I det efterföljande kapitlet redogörs för undersökningens valda metod. I samband med 
metodbeskrivningen presenteras en redogörelse för hur litteratursökningen inför 
uppsatsarbetet har gått till.   

                                                 
2 Alfredsson, Henrik 2002. Sex statusladdade pusselbitar, s. 13. 
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I kapitel fyra behandlas forskningsläget inom undersökningens ämne, genom en samlad 
redogörelse för tidigare forskning och litteraturgenomgång. Här redogörs för forskning 
kring bibliotekariens yrkesroll och professionsforskningens syn på bibliotekarieyrket. 
 
Undersökningen inleds med kapitel fem, som är undersökningens huvuddel. Här 
redogörs för yrkesrollens utveckling från 1993 och fram till idag.  
 
Med kapitel sex följer ett sammanfattande diskussionskapitel där de presenterade 
resultaten anknyts till undersökningens teoretiska utgångspunkter för att jämföra, 
analysera och diskutera kring huruvida bibliotekarieyrkets utveckling senaste årtiondet 
fram till idag, har förändrat förutsättningarna för yrkets professiona lism. I samband med 
detta framförs även egna åsikter och tankar. 
 
I kapitel sju presenteras undersökningens slutsatser.  
 
Varje del av kapitel fem avslutas med korta sammanfattningar. Dessa är tänkta att 
underlätta för läsaren, då texten kan upplevas lång och innehåller mycket fakta.  
 
Slutligen avslutas uppsatsen med en övergripande sammanfattning över hela 
undersökningen, dess upplägg och resultat. 
 
 

1.7    Definitioner 
 
I uppsatsen förekommer några olika begrepp som möjligen kan behöva förklaras 
närmare. Med denna definitionslista redogörs för hur vi har valt att använda oss av de 
olika begreppen i undersökningen. Detta innebär att vi mestadels redogör för egna 
tolkningar och att definitionerna därefter är formulerade av oss själva. Vad gäller 
begreppen profession, semiprofession och yrkesroll delar vi författarnas definitioner.   
 
Bibliotekarie. Ordet bibliotekarie kan definieras på många sätt i olika sammanhang. Den 
nutida bibliotekarie som vi åsyftar med undersökningen är en person som tagit en 
akademisk examen i utbildningen biblioteks- och informationsvetenskap och som 
använder sig av denna kompetens i sitt yrkesliv, inom eller utanför biblioteksvärlden.  
Yrkesutbildade bibliotekarier, d v s bibliotekarier utbildade tidigare än 1993 berörs inte 
av undersökningen.  
 
B-I. En förkortning av begreppet Biblioteks- och informationsvetenskap, som är den 
svenska motsvarigheten till engelskans förkortning LIS (Library and Information 
Science). Biblioteks- och informationsvetenskap är namnet på dagens 
bibliotekarieutbildningar och även beteckningen för ämnet som studeras inom 
utbildningen.  
 
Kunskapsorganisation.  Ett begrepp som inom biblioteks- och informationsvetenskapliga 
utbildningar innefattar katalogisering, klassifikation, indexering och bibliografier.  
 
Näringsliv/privat sektor är begrepp som används synonymt i uppsatsen för att beteckna 
bibliotekariers arbeten utanför de kommunala biblioteken.   
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Profession Det finns en mängd olika teorier inom professionsforskningen som med 
hjälp av olika kriterier försöker definiera vad som utgör en profession, eller vad som ska 
ingå i en profession. Gemensamt för alla professionsteorierna är enligt Andrew Abbott 
att samtliga definierar en profession som en yrkesgrupp med speciell, unik kompetens 
som avgränsar dem från övriga yrkesgrupper och som gör att inte vem som helst kan 
utföra deras jobb.3 I Nationalencyklopedin (1994) står det att läsa att en profession ”ofta 
är snävare definierat som ett yrke vars auktoritet och status bygger på en hög formell 
utbildning, ofta universitetsbaserad.”4 Enligt denna vida definition passar 
bibliotekarieyrket in i bilden av en profession, men alla är inte eniga kring om så 
verkligen är fallet.  
 
Semiprofession. Liksom definitionen av begreppet profession är omdiskuterat inom 
professionsforskningen diskuteras det på samma sätt kring vad som ska utgöra en 
semiprofession. Forskaren Johan Olaisen menar att det som utmärker semiprofessioner 
är att de förmedlar kunskap utan att producera den. Semiprofessionernas teoretiska 
kunskapsbas är vagt definierad. Utbildningen till en semiprofession är också att se som 
relativt kort, jämfört med professionernas; i regel kortare än fem år. Semiprofessioner 
har svårt att hävda sig i konkurrensen med andra yrkesgrupper eftersom den vaga 
definitionen av deras kunskapsbas gör att de får svårt att ha monopol på sitt 
verksamhetsområde. Det är vanligt att semiprofessionernas olika yrkesgrupper är 
kvinnodominerade. 5 
 
Yrkesroll. Roller, och främst bibliotekarieroller är ett centralt begrepp som används i 
uppsatsen. Detta begrepp definieras i en artikel om bibliotekariens nya roller i samband 
med informationssamhället och datoriseringen som ”den uppsättning beteenden och 
handlingar som delvis kan härledas från det sociala system där individen agerar”. 6 I 
undersökningen menar vi att bibliotekarien arbetande inom eller utanför bibliotek intar 
olika roller gentemot sina användare eller klienter. Rollerna kan anknytas till 
bibliotekariens arbetsuppgifter för stunden, och bibliotekarien kan bemöta användarna t 
ex i egenskap av informationsförmedlare, kulturförmedlare eller pedagog.  
 
 

2    Teori 
 
Med tanke på att uppsatsen är inriktad på hur bibliotekariernas yrkesroll har förändrats 
under senaste decenniet, och om detta i sin tur påverkat yrkets professionalism, är det 
naturligt att vända sig till professionsforskningen och studera vad som är skrivet om 
yrkesgruppens professionssträvanden. 
 
Undersökningen kommer att utgå från den nyare professionsforskningen, med fokus på 
de teorier som sammanställts av sociologen Andrew Abbott i The system of professions, 
och tolkningar som har gjorts av dessa. Olof Sundin använder sig av Abbotts teorier i 
sin forskning, bland annat i avhandlingen Informationsstrategier och yrkesidentiteter: 
en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen. Vi har funnit 

                                                 
3 Abbott, Andrew 1988. The system of professions : an essay on the division of expert labor, s. 7.   

4 Profession 1994. Nationalencyklopedin, Band 15,  s. 29. 

5 Olaisen, Johan 1982. Bibliotekarer – Profesjon eller semiprofesjon?  s. 63 -67.  

6 Rice-Lively, Mary Lynn  & Racine, Drew 1997.The role of academic librarians in  the era of  information technology, s. 3. 



 

 8 

att Sundins tolkning ligger väldigt nära Abbotts teorier, och i hans forskning appliceras 
de dessutom på bibliotekarieyrket. Till viss del har vi därför valt att använda oss av 
Sundins tolkningar av Abbott i vår undersökning. 
 
Andrew Abbott arbetar idag som professor i sociologi på Chicago University och hans 
teorier räknas till den nyare professionsforskningen. 
 
Abbotts teorier har vi valt att använda oss av eftersom han i sin forskning bland annat 
studerar bibliotekarieyrket som informationsprofession. Detta, liksom att många 
forskare inom B-I grundar sig på Abbotts forskning har gjort att hans teorier känns 
relevanta och applicerbara på vårt forskningsområde. 
 
För att kunna besvara frågeställningen om bibliotekarieyrkets professionalism är det 
lämpligt att grunda diskussionen och analysen på vetenskapliga uppställda kriterier som 
allmänt anses vara viktiga delar i en profession.  
 
Vi har valt att använda oss av arbetstagarkonsulten och civilekonomen Per Tengblads 
analysmodell, som med sina sex delar kallas ”professionspussel”. Tengblad är 
civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. I huvudsak arbetar han med frågor 
som rör verksamhets och organisationsutveckling, strukturomvandling, förändrings och 
omställningsarbete. Professionspusslet, som vi använder som grund för uppsatsens 
upplägg, presenterades i DIK-forum 7/2002 i syfte att undersöka museiyrkenas status 
och professionalism. 7 Modellen är allmänt uppställd och kan mycket väl användas för 
studier av bibliotekarieyrkets professionalism.  
 
Anledningen till att vi fann Tengblads kriterier intressanta för studien var framförallt att 
hans analysmodell var tydligt och bra uppbyggd. Kriterierna var väl förklarade och 
upplevdes av oss motiverade i sammahanget. Tengblads kriterier tycks också 
överensstämma med många andra professionsforskares åsikter. En annan viktig aspekt 
var att hans kriterier kändes anpassade till dagens verklighet till skillnad från flera andra 
undersökningar vi hittat  som varit av äldre datum. 
 
 

2.1      Andrew Abbotts professionsteori  
 
Andrew Abbotts definition på en profession lyder enligt följande:  
 

Professions are somewhat exclusive groups of individuals applying somewhat abstract 
knowledge to particular cases.8  
 

Skillnaden mellan en profession och ett yrke är enligt Abbott att professionens arbete 
grundar sig på en teoretisk kunskapsbas. Kunskapsbasen kan inte tillägnas av vem som 
helst, genom praktiskt träning på arbetsplatsen, utan måste erhållas genom 
fackutbildning.  
 
Abbott studerar både yrkesgruppens kvalifikationer, dess auktoritet och samspelet med 
andra yrkeskategorier. Fokus på vad som är viktigt inom olika yrkesgrupper ändras 
                                                 
7 Alfredsson 2002, s. 13.   
8 Abbot, 1988, s. 318.  
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kontinuerligt. Varje yrkesgrupp vill ha ensamrätt på sitt eget område. Olika 
samhällsproblem ska enligt olika yrkesgrupper lösas med just den professionens 
experter. Som exempel behandlar läkaren sjukdomen, prästen frälsningen och 
bibliotekarien sin uppgift, som är att tillhandahålla kunden information.  9  
 
För att monopolisera sin verksamhet strävar yrkesgrupperna som vill bli professioner 
efter att stänga ute andra yrkesgrupper. Detta utestängande kallas inom forskningen 
”closure”. Stängningen fungerar som ett sätt att nå monopol inom verksamhetsområdet 
och används i samband med hur studenter ges tillgång till utbildningen, hur yrkets 
professionella kunskapsbas skyddas från obehöriga, hur nya medlemmar ska få inträde i 
yrkesgruppen, och hur man ska avgränsa sig från liknande, konkurrerande 
yrkesgrupper.10 
  
För att beskriva professionernas utveckling har Abbott tillverkat en modell som 
illustrerar professionernas förhållande gentemot varandra. De skyddar sitt 
verksamhetsområde från inkräktare och är samtidigt beroende av de andra 
professionerna.  
 
Konkurrerandet mellan professionerna sker enligt Abbott på tre olika arenor. Dessa 
benämns den offentliga arenan, den formella juridiska arenan och arbetsplatsarenan. 
Varje profession är expert på sitt respektive fält. Professionerna får hela tiden 
konkurrens från andra yrkesgrupper som strävar efter att lösa problemen i deras 
arbetsfält på andra, enligt dem bättre, sätt.  
 
Den offentliga arenan är där professionen, t ex via media, kan påverka och driva frågor 
som förändrar bilden av professionen. På den formella juridiska arenan drivs frågor som 
handlar om kunskap, utbildning, och dess legitimeringsfrågor. Ett sätt att driva dessa 
frågor kan vara att påverka lagstiftningen. På arbetsplatsarenan drivs frågorna av yrkets 
egna medlemmar. Frågor som drivs på den arenan handlar om vilken kontroll den egna 
yrkesgruppen har i det vardagliga mötet mellan personer från andra yrkesgrupper. På 
arbetsplatsarenan tar Abbott även upp relationen mellan konkurrerande yrkesgrupper 
inom samma verksamhet. 11 
 
Om man i sammanhanget ska se bibliotekarieyrket som en profession kan således andra 
yrkesgrupper som exempelvis datatekniker och biblioteksassistenter konkurrera med 
bibliotekarierna på deras arbetsfält. Är professionen stark och välorganiserad står den 
emot konkurrensen men i annat fall kan den försvagas till förmån för andra 
yrkesgrupper som då tar för sig och växer sig starkare. Även externt kan professionerna 
utsättas för förändringar. Detta är samhällsförändringar som t ex ny teknologi, 
forskning, politik eller förändringar i organisationen.  
 
Abbott beskriver stora skillnader mellan dessa tre arenor. En yrkesgrupp verkar ofta 
tillsammans med andra yrkesgrupper inom organisationen. Där för naturligtvis alla sina 
jurisdiktionella anspråk utifrån sina intressen. Förhandlingar sker hela tiden mellan 
yrkesgrupperna hur, på vilket sätt, och av vem arbeten ska utföras. Bilden skiljer sig i 

                                                 
9 Olsson 1995, s. 24.  

10 Sundin,Olof  2003a. Informationsstrategier och yrkesidentiteter- en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid 

arbetsplatsen, s. 47.  

11 Sundin 2003a. s. 50.   
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frågan om vad som faktiskt sker på arbetsplatsen och vad den offentliga bilden och 
lagstiftningen säger. 12 

 
Kunskap är något som enligt Abbott har ett symboliskt värde. Med det menar han, att 
om inte arbetsmarknaden, samhället och övriga professioner betraktar yrkesgruppen 
som en profession med unik kompetens, kommer professionen ha svårt att göra sig 
gällande.13 Man kan också likställa symbolvärdet med den bild allmänheten har av 
bibliotekarien.  
 
Professionellt arbete för en informationsprofession kan enligt Abbotts teorier delas in i 
tre delar.  

 
1) Diagnostisering. Igenkännandet och klassificeringen av kundens ”problem”, 

varefter ett förslag på möjliga lösningar ges.  
2) Inferens. Begreppet inferens innebär att problemet inte kan klassificeras. Med 

basen i den specifika professionella kunskapsbasen resonerar man logiskt kring 
problemet.  

3) Behandling. Man behandlar problemet i syfte att lösa det. 
 
Dessa tre punkter är således grunden i ett professionellt arbete; att definiera problem, 
resonera logiskt kring dem och slutligen behandla dem. 14  
 
En teoretisk utbildning behöver enligt Abbott inte ha relevans för praktiken utan kan 
vara ett led i ett legitimerande för yrket. Abbott nämner två faktorer som krävs för att 
skaffa sig professionell auktoritet i fråga om problemlösning. Dessa är faktiska 
kvalifikationer och konkurrens med andra grupper. 15 
 
 

2.1.1    Abbott om bibliotekarieyrket som informationsprofession 
 
När Abbott studerar informationsprofessioner delar han in dessa i två grupper: de som 
arbetar med kvalitativ information, som t ex bibliotekarier och journalister, och de som 
arbetar med kvantitativ information, som t ex statistiker och systemanalytiker.  
 
Andrew Abbot menar med sina professionsteorier att vissa professioner breddar sig för 
att stärka sitt verksamhetsfält och sin samhällsposition. Bibliotekarieyrket är ett 
exempel på detta. Att det är möjligt för bibliotekarierna att vidga sitt verksamhetsfält 
beror enligt Abbott på att det inte finns någon specifik yrkesgrupp som kan hävda 
information som sin egen jurisdiktion. Bibliotekariernas jurisdiktion handlar enligt 
Abbott om arbete kring kunskapsorganisation och informationshantering. Samtidigt 
visar man på en strävan att utvidga jurisdiktionen genom att göra anspråk på 
närliggande områden som i något avseende har med information att göra.16  
 

                                                 
12 Sundin 2003a. s. 50.   

13 Sundin 2003a. s. 50.    

14 Abbott 1988, s.33f.  

15 Sundin 2003a . s. 50.     
16 Abbott 1988, s. 33 ff, s. 99.  
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Abbott konstaterar att mycket har hänt inom bibliotekarieyrket under det senaste 
decenniet, och en stor del av detta kan härledas till informationssamhällets utveckling. 
Övergången till informationssamhället och utvecklandet av Internet kan i enlighet med 
Abbotts terminologi kallas för en disturbance, störning. 
 
 Om störningar i professioner säger Abbott följande:  
 

A characteristic story in the system of professions begins with a disturbance – a new 
technology requiring professional judgement or a new technique for old professional work. 
These disturbances undermine the balance between work and professions and lead to a 
variety of readjustments. Eventually the various parts of the system absorb the disturbance 
and balance returns.17 
 

Detta innebär att en profession konkurrerar om sin expertis både internt och externt; 
inom och utanför den egna professionen, i syfte att stärka sin jurisdiktion. 
 
I samband med professionernas strävan att stärka och försvara sin jurisdiktion nämner 
Abbott begreppet abstraction, avskiljande. Detta begrepp innebär att professioner som i 
allt för hög grad strävar efter att utvidga sin jurisdiktion istället kan komma att göra det 
motsatta; försvaga jurisdiktionen. Ett vidgande av jurisdiktionen kan bidra till att yrkets 
identitet blir mer diffus och att den formulerade kunskapsbasen för yrket tunnas ut. För 
att motverka detta problem kan professionen antingen verka för en amalgamation, 
sammanslagning, eller en division, delning. Med detta menar Abbott att medan en 
sammanslagning kan ske med kunskaper hämtade från andra, närliggande yrkesgrupper, 
sker även en delning från hur professionen såg ut ursprungligen. Abbott menar att 
delning är en medveten strategi som används av yrkesgrupper som strävar uppåt.  
 
När resonemanget hänförs på bibliotekarieyrket menar Abbott att denna genomgått en 
sammanslagning under försöken att utvidga yrkets professionella karaktär. 
Utvecklingen menar Abbott har gått fr ån en stark fokusering på biblioteksvetenskap, till 
att i högre grad centrera kring informationsvetenskap. Idag omfattar en bibliotekaries 
yrkesutövande även dataprogrammering och kunskaper kring den nya 
informationsteknologin. Abbott menar att sammanslagningen har utvecklat den 
amerikanska bibliotekariens yrkesroll till ett slags yrkesutövande som 
informationsspecialist. 18 
 
Inom den jurisdiktion som kan betecknas ”spridning av kvalitativ information” har 
bibliotekarien fram till för ungefär ett decennium sedan varit den dominerande 
professionen. Konkurrens från andra yrkesgrupper har saknats och bibliotekarieyrket 
som det såg ut tidigare gjorde inga försök att vidga sitt verksamhetsområde. Abbott 
menar att detta förändrades i och med informationsteknologin och digitaliseringen. 
Detta gav upphov till en utveckling som vidgade bibliotekariernas verksamhetsområde 
och skapade andra möjligheter på arbetsmarknaden. 19 
 
Inom biblioteksvärlden kan man finna interna konflikter eller spänningar mellan de 
olika bibliotekstyperna. Externa förändringar som påverkat arbetsuppgifterna är t ex den 
nya informationsteknologin och datoriseringen. Den nya kompetens inom 

                                                 
17 Abbott 1988, s. 215.  
18 Abbott 1988, s. 102 - 105.  

19 Abbott 1988, s. 220 ff.  
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informationshantering som krävs för att bibliotekarien ska kunna upprätthålla sitt 
verksamhetsområde gör att bibliotekarien kan möta konkurrens från andra yrkesgrupper 
som arbetar som informationsspecialister. När databassökningar var nytt i Sverige 
anlitades speciella ämnesspecialister som t ex civilingenjörer och kemister för att utföra 
sökningar, trots att de saknade erfarenhet av reguljärt biblioteksarbete. Dessa 
benämndes dokumentalister och deras konkurrerande i biblioteksverksamheten är att se 
som en intern konflikt. 20 
 
En av Abbotts slutsatser angående bibliotekarieyrket är att det är arbetsuppgifterna som 
förändras, sättet att utföra dem och hjälpmedlen till detta, medan själva strukturen på 
arbetet står fast. Detta orsakar konflikter och spänningar mellan olika närliggande 
professioner som konkurrerar inom samma områden. 21 
 
Vid referenssamtalet är det biblioteksanvändaren som formulerar problemet. Detta 
skapar ett konkurrensförhållande mellan bibliotekarie och användare, och ger för 
bibliotekariens del en svag professionell kunskap i förhållande till kunden. 
Konkurrensförhållandet är enligt Abbott något som försvagar bibliotekariens 
jurisdiktion. 22 
 
Bibliotekariens expertroll ligger enligt Abbott i deras kompetens kring organiserandet 
av kunskapen. Här skiljer sig bibliotekarierna från traditionella professioner som t ex 
läkare och advokater, där kunskapen är sluten och otillgänglig för alla som inte utbildat 
sig till detta. Bibliotekariens expertkunskap är öppen eftersom det gäller undervisning, 
och det bibliotekarien lär ut ska kunna vara tydligt och lätt för användaren att upprepa, i 
sitt utvecklande mot en högre informationskompetens. 23  
 
Varje profession har en kunskapsbas eller ett verksamhetsområde som Abbott kallar 
jurisdiktion. Man kan säga att det innebär att man inom varje enskild profession blir 
specialist på den teoretiska och praktiska kunskapen inom yrkesområdet. Som tidigare 
nämnts så brukar kunskaper kring hur man strukturerar och förmedlar information, d v s 
kunskapsorganisation, räknas som bibliotekariernas jurisdiktion. Man kan skilja på en 
total jurisdiktion som t ex läkaren har i och med sin kunskapsbas eller en underordnad 
som sjuksköterskornas. Konflikter kan uppstå om en profession håller på att förlora 
kontrollen över sin jurisdiktion. Inom bibliotekarieyrket räknas jurisdiktionen som svag.  
Bibliotekarierollen är bunden till en institution d v s biblioteket och man definierar 
yrkesgruppen utifrån vilket bibliotek de arbetar på. Det kan t ex gälla 
forskningsbiblioteken eller folkbiblioteken Abbott menar att svaga professioner ofta är 
osynliga eftersom de är bundna till en institution. Den aktuella yrkesgruppen likställs 
lätt med organisationen. 24 
 
 

2.2    Tengblads professionspussel 
 

                                                 
20 Olsson 1992, s .64-65. 

21 Abbot 1988, s. 19.  

22 Abbott 1988,s. 40 och Olsson 1992, s. 58 , 63. 

23 Abbott 1988, s. 218. 

24 Abbott 1988, s. 80 f.  
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Tengblad menar att ett yrkes grad av professionalism kan delas in i sex viktiga 
huvuddelar som tillsammans kan förklara en yrkesgrupps status och löneläge. 
Faktorerna i professionspusslet påverkar helheten både tillsammans och var för sig. De 
påverkar även varandra. Pusselbitarna visar att det inte enbart finns en förklaring till 
varför vissa yrken har en lägre status än andra.  
 
Tengblads analysmodell lyder enligt följande:   
 
1. Utbildningens längd  
Längden på utbildningen, eller att utbildningen är akademisk, är en av de viktigaste 
bitarna i professionspusslet. En förlängd utbildning eller en utbildning som 
akademiseras kan innebära en högre framtida status för den berörda yrkesgruppen.   
 
2. Karriärmöjligheter/forskningsanknytning 
Ett yrkes status gynnas inte av att ha en trög karriärpotential enligt Tengsblad Man bör 
kunna erbjuda bra utbildningar i chefskap och projektledning, och även kunna erbjuda 
yngre generationer möjliga karriärvägar. Möjligheten för en person som funderar på att 
söka till utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap att kunna studera till 
forskarnivå, liksom möjligheten att som nyutexaminerad göra karriär, är en viktig del 
för att höja yrkets status.  
 
3. Kunskapsbas/yrkeskompetens  
Det är viktigt att ha en tydlig yrkesprofil. En professionell yrkesgrupp bör ha en 
fastställd kunskapsbas som är unik för yrkesgruppen och särskiljer dem från andra 
yrken, samtidigt som den visar att vem som helst inte kan utföra yrkesgruppens arbete.  
 
4. Tillgång/efterfrågan 
Det är viktigt för en yrkesgrupp att marknadsföra sig på arbetsmarknaden så att 
samhället har en korrekt uppfattning om vilken utbildning och kompetens t ex en 
bibliotekarie har.  För att det ska kunna uppstå en efterfrågan av bibliotekariens 
kompetens måste man lyfta fram sina kunskaper och visa sig som en tillgång. 
 
5. Förhållandet mellan bibliotekarie och användare  
Med denna punkt avses relationen mellan bibliotekarie och biblioteksanvändare/klienter 
inom och utanför den traditionella biblioteksarbete. I detta sammanhang är det viktigt 
att bemötandet av användarna och den service som erbjuds av bibliotekarien ska ske på 
ett professionellt sätt. I förhållandet mellan bibliotekarie och användare är 
referenssamtalet av hög vikt.  
 
6. Yrkesetik 
En profession får inte arbeta för egen vinning, utan måste reflektera över sitt arbete ur 
ett etiskt perspektiv. Man måste som yrkesgrupp visa en ambition att ta samhällsansvar. 
Detta kan göras genom att fastställa en för yrkesgruppen specifik etik som de 
yrkesutövande ska ta hänsyn till i arbetet. 25  
 
 

                                                 
25 Alfredsson  2002, s . 13. 
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Dessa sex punkter kommer undersökningen att utgå från då vi studerar hur 
bibliotekariens yrkesroll har förändrats och utvecklats under de senaste tio åren, för att 
slutligen se ut som den gör idag.  
 
I samband med punkt fyra diskuterar vi frågan om yrkestiteln bibliotekarie fortfarande 
är adekvat. Detta ser vi som relevant i anslutning till frågor om bibliotekarien på 
arbetsmarknaden eftersom många  menar att en förändrad yrkestitel som bättre avspeglar 
förändringarna i utbildningen och yrkesrollen, skulle öka arbetsmarknadens efterfrågan 
på bibliotekarier som arbetskraft.  
 
I anslutning till punkt fem undersöker vi vilka yrkesroller eller funktioner som en 
bibliotekarie kan ha i sitt yrkesutövande, i samband med kontakten till 
biblioteksanvändarna/företagets klienter. Yrkesrollerna grundar sig på bibliotekariens 
kompetens och kommer till uttryck i arbetsuppgifterna och bemötandet gentemot 
biblioteksanvändarna/klienterna. Kopplat till bibliotekariens förändrade yrkesroll och 
kompetens är det intressant att se vilka bibliotekarieroller som var i fokus förr, vilka 
som tyngdpunkten ligger på idag, och om någon ny funktion eller roll uppkommit på 
senare år.  
 
Efter redogörelsen kommer vi att anknyta analysmodellen till en diskussion om hur 
varje punkt ser ut för bibliotekarieyrket idag, och om något har förändrat 
förutsättningarna för yrkets professionalism.  
 
 

3. Metod  
 
Undersökningen baseras på kvalitativa litteraturstudier och analys av material som 
handlar om bibliotekariernas yrkesroll samt texter från professionsforskningen som 
berör bibliotekarieyrket.  
 
Kvalitativa metoder använder man sig av då man vill undersöka ett fenomen för att i 
detta urskilja egenskaper eller framträdande drag. Arbetsmaterial i en kvalitativ studie 
består ofta huvudsakligen av texter. I en kvalitativ studie ligger forskaren nära sina 
källor och arbetar för att få en djupgående undersökning, snarare än att pröva 
informationens generella giltighet.  
 
Enligt Pål Repstad är en kvalitativ ansats lämplig att använda sig av då man vill 
undersöka något i en viss miljö, t ex för att se hur något har utvecklats under en viss 
tidsperiod utan hänsyn till hur ofta något förekommit eller hur vanligt detta var. En 
undersökning av ett fenomen ger bra utgångsläge för forskaren att förstå nutida 
förhållanden och varför en företeelse ser ut som den gör idag. 26 
 
Litteraturstudien grundar sig på undersökningens frågeställningar. Som en följd av den 
tidsmässiga avgränsningen på tio år har det varit viktigt att basera uppgifterna på så nya 
uppgifter som möjligt, och som samtidigt har vetenskaplig relevans. I vår strävan att 
finna färska uppgifter har vi i många fall använt oss av magisteruppsatser som berör 
relevanta frågeställningar under vetenskapligt godkända former. Vi har även använt oss 

                                                 
26 Repstad, Pål 1999. Närhet och distans; kvalitativa metoder i samhällskunskap, s. 15 f.  
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av några tidningsartiklar. I dessa fall har årtalen som undersökningarna genomförts 
bedömts som viktigare än att rönen måste komma från kända författare.  
 
När man genom litteraturstudier ska redogöra för hur forskningsläget kring ämnet ser ut 
i Sverige bör man förutom att söka efter de senaste rönen inom ämnesområdet, också 
bilda sig en uppfattning om vilka namn som är tongivande inom forskningen kring 
bibliotekariens yrkesroll och professionalism. Vi har således försökt få tag på material 
från de institutioner och forskare som arbetat med frågor kring detta.     
 
Vi har också eftersträvat att få en viss balans mellan de olika aktörerna på fältet. Vi har 
eftersträvat att få en jämvikt mellan å ena sidan talesmän för den fackliga sidan och 
andra sidan den forskning som sker på området. När det gäller forskning inom B-I har 
vi också försökt att låta motpoler komma tills tals  gällande olika frågor kring 
bibliotekariens yrkesroll för att få en så nyanserad bild som möjligt hur det ser ut på 
området. 
 
Ur denna aspekt har namn eller titlar på personer som arbetar inom det aktuella 
forskningsområdet bedömts som viktigt. För att kunna redogöra för dessa forskares 
teorier har vi både utgått från deras personligt författade texter inom ämnesområdet, och 
i vissa fall har de även kontaktats via e-post.        
 
Genom att redogöra för detta hoppas vi kunna redovisa en samlad bild av hur den 
svenska bibliotekarierollen ser ut på 2000-talet. 
 
 

3.1    Litteratursökning  
 
För att finna relevant litteratur inom undersöknings valda område har vi använt oss av 
både muntliga och skriftliga källor.  
 
Internets kommersiella sökmotorer, liksom Presstext och Artikelsök, har använts för att 
utifrån sökord som t ex bibliotekarie, profession, professionalism, yrkesroll, kompetens, 
biblioteks- och informationsvetenskap, finna relevanta dokument med anknytning till 
ämnet. Genom studier av dessa har vi därefter försökt bilda oss en uppfattning om vilka 
personer som är tongivande inom forskningsområdet. Efter att ha fått närmare 
kunskaper kring detta har man kunnat söka vidare på författarnamn och mer preciserade 
titlar.  
 
Sökningar via de datoriserade bibliotekskatalogerna Libris och bibliotek.se på både 
författarnamn och ämnesord har lett till att både folkbiblioteket och Högskolebiblioteket 
på våra hemorter varit behjälpliga med att hämta fram äldre exemplar av bland annat 
Svensk biblioteksforskning, Biblioteksbladet och Ikoner.  
 
Bland de databaser som Högskolan ger åtkomst till är Nordiskt BDI- index den som 
använts i störst utsträckning, eftersom det via den var enklare att finna material som rör 
svenska förhållanden än i t ex en internationell databas som LISA.  
 
Tidigare utgivna magisteruppsatser i ämnet har varit intressant läsning. De har med sina 
undersökningar en hel del material att tillgå, och har även bistått med tips på tänkbara 
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referenser genom sina källförteckningar. Det har varit intressant att se hur andra 
studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap har arbetat med liknande 
problemställningar som denna, vilka utgångspunkter – metod, teori – problemställningar 
- de har, jämfört med den här undersökningen, och vilka slutsatser de har dragit utifrån 
dessa.   
 
Material från DIK-förbundets (Förbundet för dokumentation, information och kultur) 
hemsida har använts för att redogöra kring bibliotekariens yrkesroll. 
 
Via e-post och telefonkontakt har olika personer med anknytning till ämnet kontaktats. 
Några av dessa är personer med anknytning till DIK och professor Irene Wormell vid 
BHS.  
 
Några artiklar som undersökningen refererar till är hämtade från Borås stadsbiblioteks 
och Bibliotekshögskolans årligen återkommande nationella konferens Mötesplats inför 
framtiden. 
 
När man söker litteratur kring ett ämnesval som är kopplat till biblioteks- och 
informationsvetenskap, kan det konstateras att största delen av materialet som återfinns 
är skrivet av forskare eller andra personer med anknytning till biblioteksvärlden. Som 
författaren märkte vi i ett tidigt skede att största delen av vårt material, t ex från DIK, 
förhöll sig övervägande positivt till bibliotekarieyrkets framtid. Vid en skildring om 
yrkesrollens utveckling, yrkets professionalisering och hur yrkets framtid ser ut på 
arbetsmarknaden finns det en risk för att framställningen, genom att bara använda sig av 
rön från biblioteksvärlden, blir vinklad i något avseende. 
 
För att få en mer nyanserad framställning vändes sökandet efter material även utanför 
biblioteksvärlden, och till biblioteksforskning utanför Sveriges gränser. Vi har också 
strävat efter att få så nytt forskningsmaterial som möjligt eftersom utvecklingen inom 
yrket pågår kontinuerligt, och nya rön möjligen kan motsäga de tidigare.  Material 
skrivet utanför biblioteksvärlden men som handlar om biblioteksverksamhet har visat 
sig vara svårfunnet. Artiklar från olika dags och kvällstidningar samt från fackförbundet 
SKTF visar dock på en bild där bibliotekens och bibliotekariens framtid inte ser lika ljus 
ut. Det redogörs bland annat för nedskärningar inom kultursektorn och nedläggningar 
av bibliotek. Inom den utländska forskningen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap var man också mestadels positiv till utvecklingen, men här 
hittades även andra rön som var mer skeptiska t ex till bibliotekariens karriärmöjligheter 
utanför biblioteken. Vi har också refererat till några nyligen publicerade 
magisteruppsatser som undersökt bibliotekariens framtida arbetsmarknad, och som 
dragit slutsatserna att marknaden inte är så god som det görs gällande av DIK eller inom 
utbildningen i biblioteks- och informationskunskap. 
  
Med detta är vår förhoppning att vi har kunnat bidra med en jämförelsevis balanserad 
bild av hur yrket och yrkesrollen som bibliotekarie ser ut på 2000-talet. 
 
 

4    Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
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Under denna rubrik redogörs för det aktuella forskningsläget inom undersökningens 
ämnesområde. Vi kommer därmed att redogöra för de viktigaste referenserna som 
hänvisas till i undersökningen.  
 Eftersom uppsatsen har två huvuddelar; de senaste tio årens utveckling av 
bibliotekariens yrkesroll och diskussionen om bibliotekarieyrkets professionalism, har 
vi för enkelhetens skull valt att dela upp redogörelsen för den tidigare forskningen under 
två skilda rubriker. 
 

4.1    Forskning kring bibliotekariens yrkesroll  
 
Vi har funnit att forskning kring bibliotekariens yrkesidentitet och olika yrkesroller inte 
är speciellt högt representerade inom svensk forskning. Av det som finns skrivet i ämnet 
behandlar det mesta svårigheterna att definiera yrkesrollen, vad svårigheterna beror på 
och hur man skulle kunna komma tillrätta med problemen kring detta.  
 
Magisteruppsatsen Quo Vadis bibliotekarie? – bibliotekarierollen utifrån en analys av 
de fyra utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige av Jesper 
Ducander har varit intressant för vår studie genom den bild av bibliotekarierollen som 
målas upp. Vi har i denna uppsats i viss mån använt oss av denna för kapitlet om 
bibliotekariens olika yrkesroller.  
 
I uppsatsen Fokus på folkbibliotekarien: ett arbetslivsperspektiv presenteras nästan 
samma problemformulering som använts i denna undersökning. Med denna undersöks 
folkbibliotekariernas yrkesroll och kompetens, och som en andra del i undersökningen 
försöker man besvara frågan om bibliotekarieyrket är en profession.  27 Uppsatsen skiljer 
sig från denna med avgränsningen på folkbibliotekarier, samt att det inte redogörs för 
någon utveckling inom bibliotekarieyrket som därefter kopplas till yrkets 
professionalism. 
 
Mary Lynn Rice-Lively och Drew Racine, båda anställda biblioteksforskare vid Texas 
University, utförde år 1993 en undersökning för att se hur den ökade betydelsen av 
information och den ökade datoriseringen i samhället, hade förändrat 
bibliotekarierollen. De kom fram till att uppgifterna inom bibliotekarieyrket var 
oförändrade men att tekniken och hjälpmedlen till att utföra arbetsuppgifterna hade 
utvecklats.28 Detta korresponderar väl med Harry Järv som i Bibliotekarieyrket – 
tradition och förändring från 1991 menade att bibliotekarieyrket i sig är oföränderligt 
och har varit detsamma sedan begynnelsen, men att man idag använder sig av datorer 
istället för lertavlor. 
 
Irene Wormell, professor i Information Management, diskuterar i en rad texter 
bibliotekariens nya yrkesroll och möjligheter på arbetsmarknaden. Wormell pläderar för 
en helt ny bibliotekarieroll där bibliotekarien under en ny yrkestitel tar för sig av de 
många möjligheter som erbjuds inom privata sektorn. Biblioteksarbete på bibliotek i 
framtiden talar Wormell gärna om som en förändrad, vinstdrivande verksamhet där man 
genom att ta betalt för sina tjänster gör allmänheten mer medveten om yrkets och 
servicens professionalism. De texter av Irene Wormell som denna undersökning 

                                                 
27 Göransson, Magdalena & Jarnbjer, Annik a 2001. Fokus på folkbibliotekarien: ett arbetslivsperspektiv.   

28  Rice-Lively  & Racine 1997.   
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refererar till är Call for strategic pragmatism in the modern LIS-profession (2000), Från 
bibliotek till information-tyngdpunkten flyttas (2000) och Informationsformedling i teori 
og praksis (1990), som hon skrivit tillsammans med Peter Ingwersen. Texterna av 
Wormell har fungerat som en bra motvikt till bilden av den traditionella bibliotekarien, 
då hon i ett internationellt perspektiv beskriver vilken roll dagens bibliotekarie skulle 
kunna anamma både inom biblioteksverksamhet och för arbete utanför bibliotek.  
 
En stor del av den svenska forskning som har bedrivits om bibliotekariens yrkesroller är 
skriven av Maj Klasson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap. I denna 
uppsats hänvisas bland annat till hennes artikel Kulturbevarare, kulturbärare, 
kulturbyggare, kulturförnyare från 1996.  
Ytterligare svensk forskning inom området har utförts av Susanna Månsby, Lena Olsson 
och Angela Zetterlund. Månsby, för närvarande chef för de allmänna sjukhusbiblioteken 
i Göteborg, undersöker i artikeln Den nya tekniken  bibliotekarierollen hur yrket har 
utvecklats och ser ut år 1997.29 Angela Zetterlund, universitetsadjunkt och doktorand på 
BHS  har undersökt folkbildningens roll inom biblioteksvärlden idag och hänvisas till i 
kapitlet om bibliotekarien som folkbildare.30 
 
Beträffande den nutida bibliotekariens kompetens och yrkesroll har ett antal artiklar från 
DIK-forum använts, bland annat artikeln Bibliotekariens kompetens – en svårbestämd 
art?31 Romulo Enmark, för närvarande  rektor vid Högskolan i Halmstad, och tidigare 
prefekt på BHS redogör för bibliotekariens förändrade yrkesidentitet i Yrkesidentiteten 
och det splittrade biblioteksväsendet.32 Även magisteruppsatsen Yrkesroll i förändring. 
Forskningsbibliotekariers attityder till sitt arbete av Lina Malm har varit intressant att 
ta del av.  
 
För att kunna diskutera bibliotekariernas etiska värdegrund har vi utgått från 
etikprofessor Göran Collstes Inledning till etiken33, som ger en allmän översikt över vad 
etik och yrkesetik innebär. Vi applicerar därefter dessa kunskaper på bibliotekarieyrket , 
med hjälp av magisteruppsatserna Etik på biblioteket: en kvalitativ studie av ett antal 
folkbibliotekariers yrkesetiska tankar och erfarenheter, och Internetetik på bibliotek. 34 
 
För att få en bild av hur förhållandena på arbetsmarknaden ser ut har vi använt oss av 
undersökningen Här finns framtidens jobb från SACO35 och tittat på statistik från DIK 
över hur många utbildade bibliotekarier som de senaste åren har fått arbete utanför 
biblioteken. Vi har även refererat till magisteruppsatserna Informationsförmedlaren som 
kommunikatör36, Informationsmäklare – informationsålderns bibliotekarier37, och 
Bibliotekariens nya arbetsmarknad38. För bilden av arbetsmarknadsförhållandena i 

                                                 
29 Månsby, Susanna 1997. Den nya tekniken bibliotekarierollen. 

30  Zetterlund, Angela 1997 . Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag.  

31 Eskelin, Carina 2002. Bibliotekariens kompetens- en svårbestämd art . 

32 Enmark, Romulo 1991. Yrkesidentiteten och det splittrade biblioteksväsendet, s. 148 - 170. 

33 Collste, Göran 1993. Inledning till etiken. 

34 Byström, Karin och Larsson, Jaenin 1997 . Etik på biblioteket: en kvalitativ studie av ett antal folkbibliotekariers yrkesetiska 

tankar och erfarenheter, och Forsberg, Eva och Peltonen, Kirsi 2002, Internetetik på bibliotek. 

35 Andersson, Christer 2001. Här finns framtidens jobb. 

36 Andersson, Carina 2003. Informationsförmedlaren som kommunikatör. 

37 Lundqvist, Marika 2000. Informationsmäklare- informationsålderns bibliotekarier.  

38Lundin, Jenny & Mandrén, Susanne 2003. Bibliotekariens nya arbetsmarknad. 
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västvärlden generellt, svarar till stor del den australienske biblioteksforskaren Phil 
Teece. Med en artikel som återfinns på ALIA: s (Australian Library and Information 
Associations) hemsida diskuteras hur Internet och informationssamhällets utveckling 
har påverkat bibliotekariernas situation. 39 Teece menar, i motsats till de flesta andra 
biblioteksforskare, att diskussionerna som förekommit om bibliotekariens nya 
möjligheter på arbetsmarknaden har fått orimliga proportioner och att möjligheterna 
framstår som större än de verkligen är.   
 
 

4.2   Bibliotekarieyrket och professionalism  
 
Om bibliotekarieyrket är en profession eller en semiprofession är en väldebatterad fråga. 
De gånger som bibliotekarieyrket har undersökts av professionsforskning har det oftast 
rört sig om att utifrån olika kriterier undersöka yrkesgruppens professiona lism. 
 
Maj Klasson menar att den befintliga forskningen kring biblioteks- och 
informationstjänsternas professioner i Sverige är förvånansvärt liten. De studier som är 
gjorda behandlar sällan professionsstudierna ur bibliotekariernas egen synvinkel, utan 
mer frekvent ur en annan professions eller grupps perspektiv. 40 Ett exempel på detta är 
Olof Sundins avhandling som skrivits vid Bibliotekshögskolan i Borås och som 
behandlar relationen mellan yrkesidentitet och profession kopplat till fackinformation 
och kunskapsutveckling. Den yrkesgrupp som ligger i fokus är sjuksköterskor och i 
avhandlingen dras paralleller mellan sjuksköterskornas professionalism och 
bibliotekariernas.41  
 
Inom den tidigare svenska forskningen inom ämnesområdet är de teorier som 
formulerats av sociologen Andrew Abbott välkända. Abbott undersöker hur 
yrkesgrupper konkurrerar med varandra på olika arenor i samhället – på arbetsplatser, 
genom lagstiftning, eller i media, genom att hävda sin kunskapsbas. Både Sundin och 
Olsson använder i sina avhandlingar professionsforskning och främst Abbotts teorier, 
som teoretisk bakgrund. Lena Olsson hänvisar t ex till Abbott i Bibliotekarieyrkets 
framtida status, avhandlingen Det datoriserade biblioteket och i kapitlet 
Sammanfattning som hon skrivit i Bibliotekarieyrket – tradition och förändring.  
 
Synen på professionalism har förändrats under de senaste decennierna. Inom den s.k. 
traditionella professionsforskningen som förekom fram till 1970-talet var det vanligt att 
studera yrkesgrupper för att få reda på vad som skilde professioner från yrken. Detta 
gjordes genom att jämföra yrkesgrupper mot kriterier, som man ansåg var särskiljande 
för professioner. Kriterierna varierar stort mellan olika forskares åsikter. Den typ av 
traditionell professionsforskning som arbetade utifrån kriterier kallas ofta essentialistisk 
professionsforskning.  
 
Av den traditionella professionsforskningen har bibliotekarieyrket genomgående 
bedömts som en semiprofession, framförallt med motiveringen att yrket inte vilar på 

                                                 
39 Teece 1999.  

40 Klasson, Maj 1991, Bibliotekarien: forskarens kollega och allmänhetens guide inför 2000-talet, s. 80 f.  

41 Sundin , Olof  2003a.  
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någon speciell kunskapsbas.42 Professionen bör också ha nära anknytning mellan 
forskning, utbildning och tillämpning, men detta kan försvåras om samhället inte 
erkänner yrkesgruppens professionalism. 43 En orsak till att bibliotekarieämbetet ses som 
underlägsen andra professioner, eller rent utav inte som en profession alls, är på grund 
av att biblioteksarbetet till viss del innebär att man betjänar och erbjuder hjälp och 
service till andra professioner, som t ex på forsknings-, universitets-, eller 
företagsbibliotek.44  
 
Gränsen mellan professioner, som sågs som ”eliten” av yrken, och vanliga 
yrkesgrupper, var skarp. Yrken som nästan men inte riktigt nådde upp till kriterierna föll 
under benämningen semiprofessioner. Bland annat socionomer, sjuksköterskor, lärare 
och bibliotekarier bedömdes som semiprofessionella. 45 
 
Biblioteksforskaren Russell Bowden ser bibliotekarieyrket som professionellt. Han 
diskuterar bland annat frågan hur det kan komma sig att bibliotekarieprofessionens 
status är så låg jämfört med andra professionella yrkesgruppers. Den orsak som lyfts 
fram är att personer inom erkända professioner ser sig själva som professionella, och att 
t ex en läkares eller en jurists arbete ofta handlar om livsavgörande frågor och beslut. 
Russell tror att det är en nödvändighet att bibliotekariekåren först själva måste börja se 
sig som professionella, innan man kan förvänta sig att omvärlden ska uppfatta dem som 
sådana.46 
 
Professionsforskningen som växte fram efter sjuttiotalet brukar betecknas ”nyare 
professionsforskning”. Utmärkande för den nya professionsforskningens fokusering var 
att man började intressera sig för själva professionaliseringsprocessen. Med detta ville 
man studera metoder och strategier som yrkesgrupper använde sig av för att få en 
erkänd position som profession i samhället. De metoder som används brukar kallas för 
yrkesgruppernas professionella projekt. I dessa projekt har professionernas abstrakta 
kunskapssystem, särskilt den symboliska, en stor betydelse.47  
 
I en artikel från 1988 dras slutsatsen att bib liotekarieyrket inte motsvarar kraven för att 
utgöra en profession. Den skandinaviska bibliotekarien anförs i artikeln under 
benämningen semiprofessionell, eftersom man ansåg några av kriterierna vara 
uppfyllda, men inte alla. Med rubriken bibliotekarie – tjuv, profession eller 
semiprofession dras frågan till sin spets när man jämför bibliotekariens professionalism 
med tjuvens. I boken kommer man fram till att inom båda yrkena finns ett tekniskt 
kunnande och att båda ”yrkeskårerna” tillhör en grupp. Bibliotekarien faller på att hon 
utifrån allmänhetens ögon inte har någon väldefinierad kunskapsbas som särskiljer 
professionen från andra. Tjuven anses ha bättre professionella förutsättningar då hans 
kunskap är unik och inte kan genomföras av vem som helst. Tjuvens professionella 
grund faller dock på avsaknaden av yrkesetiska normer; en professionell yrkesroll får 
inte bara gynna de egna fördelarna.48 

                                                 
42 Enmark, Romulo 1991, s. 164. 

43 Sundin 2003a. s. 46. 

44 Wormell, Irene  2001. Call for strategic pragmatism in the modern LIS-profession, s. 33. 

45 Sundin, 2003a. s. 46. 

46 Bowden, Russell 1994. Image Status and Reputation. Some Observations, s. 28 ff.  

47 MacDonald, Keith M. 1995. The sociology of the professions, s. 2.  

48 Thomson-Roos Eva  1993. bibliotekarie &  tjuv,  profession eller semiprofession , s. 187.  
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Den norske biblioteksforskaren Johan Olaisen har gjort sig känd för att bland annat med 
texten Bibliotekarer – Profesjon eller semiprofesjon? undersökt bibliotekarieyrkets 
professionalism. Olaisen menade precis som Donald Broady att en profession är en 
yrkesgrupp som ”genom ett institutionaliserat strävande tillåts institutionalisera ett 
kunskaps och yrkesmonopol.” Han menar vidare att den systematiska vetenskapliga 
kunskapen utgör kärnan i professionaliseringsprocessen. 49 En yrkesgrupps 
professionaliseringsgrad kan enligt Broady studeras genom kriterierna nedan: 
 

1. professionens medlemmar ska behärska en speciell teori 
2. medlemmarna ska godta vissa fastställda etiska normer 
3. professionen ska ha en tydlig kåranda, som uppnås genom den speciella 

utbildning studenterna måste genomgå för att arbeta inom professionen.  50  
 
Professionsforskaren Amitai Etzioni undersökte på sextiotalet vad som skilde 
professioner från semiprofessioner. Han kom fram till att organisationer som förmedlar 
kunskap istället för att producera den, är typiskt för semiprofessioner. Semiprofessioner 
har också en större andel administrativa uppgifter och är beroende av någon överordnad. 
Inom semiprofessionerna arbetar därför oftast halvspecialiserade personer. 51 
 
Lena Olsson anser inte att bibliotekarieyrket är en profession, men hon ser många val 
som yrkesgruppen kommer att ställas inför i framtiden, som beroende på de val man 
väljer kommer att utveckla bibliotekarieyrket i olika riktningar. Bibliotekarierna måste 
enligt Olsson snart bestämma sig för om de ska utvecklas som generalister eller 
specialister. Ämnesspecialisering kan vara ett sätt för bibliotekarierna att uppnå en av 
samhället erkänd expertroll, men Olsson ser det inte som en trolig utveckling. Hon tror 
snarare att bibliotekarierna skulle tjäna på att öka sin kompetens som generalister.  

Olsson menar att en trolig framtidsutveckling av bibliotekarierollen är att man genom 
att utveckla generalistkompetensen kan skapa sig en yrkesroll som 
informationsadministratör.52 
 
Olaisens slutsats är att bibliotekarierna är ett tydligt exempel på en semiprofession, med 
strävan mot att kanske kunna utvecklas till en profession någon gång i framtiden. Att 
bibliotekarieyrket idag har utvecklat en biblioteks- och informationsvetenskap och att 
ämnet har en stark forskningsanknytning är en bidragande orsak till att 
bibliotekarieyrket enligt Olaisen har möjlighet att kunna utvecklas till en erkänd 
profession.  53 
 
Under 1990-talet var det vanligt att studera olika sorters professioner, eller yrken med 
strävan att utvecklas till professioner, med fokus på de olika yrkenas individuella 
förutsättningar. Thomas Brante indelade de olika professionerna under olika 
beteckningar, som t ex akademiska professioner, politikens professioner och 
marknadens professioner. 54 

                                                 
49 Olaisen  1982, s. 65.  
50 Broady, Donald 1985. Professionaliseringsfällan. Vuxenutbildning, arbetsdelning, yrkeskunnande, s. 24.   

51 Etzioni, Amitai 1966. Moderna organisationer, s. 139 . 

52 Olsson, Lena  1995.Det datoriserade bibliotekets maskindrömmar på 70-talet, s. 237. 

53 Olaisen 1982, s. 63 -67.  

54 Sundin, Olof  2003a. s. 48. 
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Inom fackförbundet DIK och underavdelningen BF förs regelbundna diskussioner och 
debatter om bibliotekarieyrkets professionalism. Man menar att bibliotekarieyrket som 
en erkänd professionell yrkesgrupp skulle ges ökad status, bättre möjligheter på 
arbetsmarknaden samt högre lön. 55  
 
Inom DIK-förbundet menar man att yrket som bibliotekarie kan te sig väldigt olika 
beroende på vilken arbetsplats bibliotekarien arbetar på, men deras ståndpunkt är, trots 
spännvidden i vad en bibliotekarie kan arbeta med, att yrket är professionellt.56 Detta 
bekräftas i ett e-postsvar från DIK: s ordförande Britt-Marie Häggström där hon vid 
frågan om bibliotekarieyrkets professionalism svarar att yrket redan är en profession. 
Vilka professionskriterier som uppfylls anger hon inte, utan pekar istället på att 
kriterierna varierar stort mellan olika professionsforskares åsikter. 57 
 
När Bo Westas, utredare på DIK-förbundet, via e-post tillfrågas om yrkesgruppens 
professionalism och om/på vilka sätt man inom fackförbundet arbetar för en högre grad 
av professionalisering, är svaret vagt och till stor del beroende på hur begreppet 
profession definieras. Westas medger att man på DIK liksom på olika SACO-förbund 
gärna vill omtala ”sina” yrken som professioner, trots att det finns en medvetenhet om 
att yrket rent formellt, enligt de flesta, faller under kategorin semiprofessioner. Westas 
menar att detta omtalande av bibliotekarieyrket som en profession speglar den strävan 
och viljeinriktning man har inom yrkeskåren för att stegvis utveckla yrket till en erkänd 
profession. Vid sidan om det fackliga arbetet är professionsutvecklingen av 
bibliotekarieyrket en av DIK: s huvuduppgifter.  
 
DIK: s arbete med yrkets professionsutveckling innehåller t ex  
 

- Kontakter med utbildningar och undersökningar av utbildades möte med 
arbetsmarknaden. Allt i syfte att försöka bidra till så bra kvalitet och relevans i 
utbildningarna som möjligt 

- Försök till att stärka forskningen inom professionens verksamhetsområde.  
- Ett ökat utbyte av idéer, forskningsbehov och forskningsresultat mellan den 

akademiska forskningen och det professionella fältet. En nära relation och ett 
utbyte mellan forskning och fält är en viktig del i professionaliseringen av en 
yrkesgrupp. DIK anordnar konferenser och seminarier i detta syfte.  

- Ett aktivt arbete med etikfrågor. Delföreningen BF (bibliotekarieförbundet) har 
utarbetat etiska riktlinjer för bibliotekarieyrket och det anordnas seminarier i 
ämnet.  

- Ett aktivt motarbetande av åtgärder som man menar riskerar att urholka 
yrkesbenämningarnas innehåll på kunskap och kompetens. Detta kan t ex vara 
när arbetsgivare benämner sina arbetstagare ”bibliotekarier” till följd av 
mångårigt arbete med detta, trots att utbildningen som krävs för att få kalla sig 
bibliotekarie saknas. Ett annat exempel är motarbetandet av den tvååriga 
utbildning för biblioteksassistenter som var på förslag att bedrivas vid Örebro 
universitet.  

                                                 
55  Bibliotekarieförbundet , Yrkesetik , 1998. 

56 Sundberg, Linda & Söderkvist, Rebecca 1999.  ”jag har aldrig funderat på vad de kan…”En studie av frågor som ställs i 

referensdisken och av den kompetens som krävs för att besvara dessa , s.32.  

57 E-postkontakt med Britt-Marie Häggström, DIK-förbundet, 11/6 2004.  
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- En kontinuerlig diskussion kring kvalitetssäkring av yrkesgruppens kunskap och 
kompetens, t ex vad det gäller frågor om certifiering, auktorisering och 
ackreditering.  

- Ett aktivt opinionsarbete gentemot arbetsgivare, media och allmänhet, där man 
försöker tydliggöra bibliotekariernas kompetens, kunskap och värde för olika 
verksamheter. Detta görs dels för att öka yrkesgruppens status och löner, men 
också för att ständigt marknadsföra bibliotekariens kompetens inför samhället. 
Bibliotekens betydelse för demokrati, lärande, integration och tillväxt är något 
som ofta propageras för.58 

 
 

5    Bibliotekarie på 2000-talet 
 
Bibliotekarieyrket beskrivs som vitt och förgrenat i många olika riktningar. En 
biblioteks- och informationsvetare kan ha många olika yrkesroller och arbeta på många 
olika arbetsplatser, allt samlat under benämningen bibliotekarie. Den gemensamma 
nämnaren för alla dessa benämningar är att de möjliga områden som en biblioteks-, och 
informationsvetare kan arbeta inom huvudsakligen handlar om serviceinriktade yrken 
med personlig prägel, som associeras starkt med den pedagogiska, lärande aspekten. 59 
 
När respondenterna i Bibliotekarie sökes tillfrågades om förändringen av 
bibliotekarieyrket var samtliga överens om att yrket var föränderligt och hade förändrats 
mycket under de senaste åren. Dock kunde respondenterna inte enas om 
bibliotekarieyrket fortfarande väntar på att den stora förändringen ska komma, om den 
redan har passerat - eller om yrket står mitt i den stora omvandlingen just nu. 60 
Samma mönster ser man i Att arbeta med kultur och fritid, där man anser att det senaste 
decenniet inneburit många övergripande förändringar i bibliotekariens yrkesroll. Det 
sägs också att dessa förändringar baserat sig på hanteringen av nya arbetsredskap och 
arbetsmetoder, medan biblioteksarbetet i sig varit oförändrat. Det pekas på att en större 
förändring, till följd av de mindre förändringar som beskrivits ovan, kan vara i 
antågande.61  
 
Bibliotekarieyrkets och bibliotekarierollens föränderliga natur ses som ett stort problem 
när man ska beskriva vad en bibliotekarie idag är och har för kompetens. Som en 
tänkbar lösning föreslår Nick Moore att bibliotekarier som går ut i yrkeslivet får en 
licens med sig som låter dem utöva yrket under en tioårsperiod. Därefter ska de 
fortbilda sig för att bättre följa med i samhällets, teknologins och yrkesrollens 
utveckling. En liknande metod används redan inom andra professioner i Storbritannien, 
där läkare regelbundet måste vidareutbilda sig. Med detta regelbundna inhämtande av 
ny kunskap och inlärande av nya sätt att arbeta på skulle man kunna komma tillrätta 
med problematiken kring det föränderliga i bibliotekarieyrket och i bibliotekarierollen, 
som en följd av samhällets förändringar. Då inte så många länder har resurser eller 
möjligheter att erbjuda alla professioner regelbunden vidareutbildning kan Internet ses 

                                                 
58 E-postkontakt med Bo Westas, DIK-förbunder 3/6 2004. 

59 Wormell 2001, s.33. 
60 Sporrenstrand,  Sandra  2001. Bibliotekarie sökes:  Bibliotekarierekrytering ur den anställandes och den nyanställdas perspektiv, 

s. 54. 
61 Thorn Wollnert, Camilla 2003. Att arbeta med kultur och fritid. En studie av professioner i förändring, s. 18.  
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som en stor framtida möjlighet till enkel vidareutbildning, bland annat för 
bibliotekariekåren. En regelbunden fortbildning av redan yrkesverksamma bibliotekarier 
skulle innebära ett lyft för hela yrkeskåren. 62 
 
Irene Wormell menar att biblioteks- och informationsvetenskapen som professionell 
yrkesgrupp har försvagats i sin vitalitet och att den traditionella bibliotekarierollen har 
förändrats markant. Hon säger att den moderna bibliotekarien idag inte bara är att se 
som rådgivare och mellanhand mellan användare och information. Wormell delar 
uppfattningen att yrkesrollen som bibliotekarie måste förändras för att yrkesgruppen ska 
kunna få bättre möjligheter på arbetsmarknaden. Hon menar att det är dags att överge 
yrkets traditionellt passiva attityd och medvetet verka för nya inriktningar och en 
breddning av bibliotekarierollen. 63  
 
 

5.1    Utbildningen biblioteks- och informationsvetenskap  
 
Biblioteks- och informationsvetenskap är som akademiskt ämne flervetenskapligt med 
tvärvetenskapliga inslag. Tyngdpunkten är lagd på samhällsvetenskap och humaniora, 
och med rötter i flera fenomen som t ex folkbildningen, biblioteksväsendet, 
informationstillväxten och informationsteknologins utveckling. Den formella 
definitionen av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap som fastställts av FRN 
(forskningsrådsnämnden) beskriver ämnet enligt följande:  

 
. .. ämnet har sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller kultur  
som är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras den process, 
som beroende på syfte och innehåll kan benämnas informationsförsörjning eller 
kulturförmedling samt bibliotek och andra institutioner med en likartad funktion som  
medverkar i denna process. Ämnet har anknytningar till en rad andra discipliner inom  
såväl samhällsvetenskap, humaniora som teknik.64 

 
År 1993 genomfördes en stor högskolereform i Sverige. Denna medförde en rad 
förändringar för högre utbildning i Sverige och innebar för bibliotekarieutbildningen att 
den tidigare yrkesutbildningen ersattes av en akademisk högskoleutbildning i ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap där man istället för att utbildas till bibliotekarie 
därefter skulle titulera sig magister eller kand idat i biblioteks- och 
informationsvetenskap.  Skillnaden som blir då man ersätter ett begrepp mot ett annat 
visar på utbildningarnas strävan för en akademisering av utbildningen och för en 
professionalisering av yrkesgruppen. 65 Utvecklingen inom utbildningen till bibliotekarie 
i Sverige har således gått från en renodlad yrkesutbildning till en akademisk utbildning, 
som kan avslutas med en kandidat– eller magisterexamen i ämnet.  
 
Ett annat resultat av högskolereformen 1993 var att alla högskolor och universitet själva 
tilläts fatta beslut om vilka utbildningar de skulle ha i sitt utbud. Detta var en 

                                                 
62 Moore, Nick 2002. New Wine and old Bottles: new Professional Skills in  the Library World, s. 4-5. 

63 Wormell, Irene 2001, s. 33ff. 

64 Höglund, Lars 2000 .  Biblioteks- och informationsvetenskap som studie – och forskningsområde, s. 5.  

65 Lööf, Staffan. 1998 . Finns dagens bibliotek i morgondagens samhälle eller behöver dagens samhälle morgondagens bibliotek?  
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bidragande orsak till att fler universitet och högskolor beslutade om att starta egna 
bibliotekarieutbildningar.  
 
I dag återfinns utbildningar inom biblioteks-, och informationskunskap i Borås, Lund, 
Umeå, Uppsala, och Växjö. Ännu in på 2000-talet är Högskolan i Borås den ojämförligt 
största utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige. Detta kan till 
viss del bero på att bibliotekshögskolan, i samarbete med Göteborgs universitet och CBI 
(Centrum för Biblioteks- och informationsvetenskap) har möjlighet att erbjuda 
studenterna vidare studier upp till forskarnivå.66  
 
Alla utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap som fanns under nittiotalet 
var tvååriga, med antagningskrav på ytterligare två års studier i valfria akademiska 
ämnen, varav minst hälften skulle vara inom samma ämne.67 Gemensamt för samtliga 
utbildningar är att de under de senaste åren har ändrat karaktär till att starkare betona 
informationshantering än biblioteksverksamhet.  
 
Förändringarna som genomfördes inom utbildningen efter 1993 beskrivs som 
omtumlande och omvälvande. Plötsligt krävdes det att man kunde se på bibliotekariens 
yrke och yrkesroll med nya ögon, ur nya aspekter, efter att under tjugo år arbetet på 
samma sätt i en till synes oföränderlig verksamhet. Det vidare arbetet för en 
akademisering av utbildningen och ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har 
fortgått ända sedan 1993 och pågår fortfarande. 68 
 
Ytterligare ett stort etappmål på vägen mot utbildningens akademisering var bildandet 
av en gemensam enhet för biblioteks- och informationsvetenskap. Detta skedde 1999 
med Bibliotekshögskolan i Borås och biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Göteborgs universitet som ingående partner. 69 
 
Den förändrade och breddade utbildningen syftar också till att ge studenterna möjlighet 
till andra karriärer. Med detta strävar utbildningarna efter att kunna tillfredsställa 
marknadens varierande krav på kompetenta medarbetare. Idag söker sig inte alla 
studerande i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap till utbildningen med syftet 
att i framtiden arbeta på bibliotek. Dagens arbetsmarknad har under de senaste tio åren 
genomgått en enorm förändring och menar att den privata marknaden är den mest 
växande sektorn när det gäller tjänster för studenter med examen i ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 70  
 
Diskussionerna om hur man ska förändra och utveckla utbildningen för att den ska 
motsvara de krav och önskemål som samhället vill ha hos en modern bibliotekarie, 
pågår ständigt. Att skapa en bred och attraktiv utbildning som lockar både traditionella 
bibliotekariestudenter och studenter som siktar på high tech-yrken är en stor utmaning 
idag. 71 I diskussionerna har begreppen praktisk och teoretisk utbildning kommit att 
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ställas mot varandra, eftersom den tidigare utbildningen var att se som praktiskt medan 
dagens utbildning på de flesta högskolor eller universitet är helt teoretiskt inriktad, och 
saknar praktikperiod. Många av dessa debatter och diskussioner har kretsat kring just 
praktikperiodens vara eller icke vara. En tanke är att studenterna inom ramen för sin 
utbildning vid bibliotekshögskolan kan inhämta generella kunskaper kring frågor som 
berör biblioteksverksamhet såväl som informationsvetenskap. Dessa kunskaper ska i 
yrkeslivet kunna tillämpas i olika sammanhang, i olika yrkesroller och på olika 
arbetsplatser. Undersökningar har gjorts som visar att många efter en utbildning i 
biblioteks- och informationsvetenskap söker sig till bibliotekarieyrket alternativa 
karriärer, inom näringslivet och andra offentliga verksamheter.72 
 
Yrkets vidd som sträcker sig ända från skolbibliotekarie till ämnesspecialister på 
specialbiblioteken skulle kunna tydliggöras om man ändrade på utbildningssystemet. En 
grundexamen där man genomgår en gemensam teorikurs i biblioteks- och 
informationsvetenskap, praktik och viss ämnesfördjupning skulle kunna göra yrket 
tydligare. Då har man utbildat sig till en viss basnivå. Efter några år i yrket skulle det 
finnas chans till fördjupning. Som förebild ligger läkarutbildningen. Ett sådant system 
skulle även öka möjligheterna att klättra i karriären. Det ger även ett mindre beroende 
gentemot andra yrkesgrupper.73 
 
I Quo vadis bibliotekarie? intervjuades de utbildningsansvariga på respektive högskola 
eller universitet som år 1999 tillhandahöll en utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Vid frågan om utbildningen är att se som en yrkesutbildning 
eller ett akademiskt ämne svarade de tillfrågade vid universiteten i Lund och Uppsala att 
studenterna läser biblioteks- och informationsvetenskap som ett akademiskt ämne, men 
att utbildningen i sig är en yrkesutbildning där man i slutänden blir bibliotekarie. Lunds 
utbildningsansvariga tillägger att utvecklingen går allt mer mot en akademisering av 
ämnet, bl a som en följd av ämnets växande forskaranknytning. Utbildningsansvariga på 
övriga universitet och högskolor var eniga om att biblioteks- och informationsvetenskap 
är ett akademiskt ämne och att yrkesutbildningen numera är avskaffad. Som grund för 
argumenten anges att ämnet är indelat i A, B, C och D-kurser och att man avslutar 
utbildningen med en kandidat- eller magisteruppsats. 74   
 
 

5.1.1    Forskningsanknytning till biblioteks- och 
informationsvetenskap 
 
Nödvändigheten av biblioteks- och informationsvetenskap som forskningsdisciplin är 
omdebatterad och kritiserad. Det som debatteras har varit frågor om hur den ska 
bedrivas och varför. Vissa ifrågasätter varför forskning om biblioteksgöromål behövs i 
Sverige eller hur detta kan anses vara en vetenskap överhuvudtaget. Andra ser det som 
självklart att forskningsområdet ska vara ett vetenskapligt ämne med en egen 
forskningsdisciplin. 75 
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Det som brukar räknas som kärnan i frågan om ett ämne ska ses som akademiskt eller 
inte, är om ämnet har en tydlig och stark forskningsanknytning med professorer och 
doktorander. Att det bedrivs kontinuerlig forskning inom ett ämne är av stor vikt för 
ämnets framtida utveckling. Av de svenska utbildningarna utmärker sig som tidigare 
nämnts mest Borås och Umeå vad det gäller forskningsanknytningen. Landets enda  
specifika forskningsinstitution inom biblioteks- och informationsvetenskap finns vid 
Göteborgs universitet och räknas till institutionen bibliotekshögskolan, Borås. 76 Som 
tidigare nämnts så är det än så länge bara Högskolan i Borås som ger möjligheter till 
vidare studier upp till doktorandnivå men det är en trolig framtidsutveckling att det 
inom en snar framtid även kommer att finnas professorer vid de övriga utbildningarna, 
samt möjligheter för studenter att läsa vidare till forskningsnivå.   
 
Under 1990-talet började debatterna om biblioteks- och informationsvetenskapen som 
forskningsområde att avta. Ämnet fick en stark tillväxt i samband med utvecklingen av 
informationsteknologin och Internet då man i samhället i allt högre grad intresserade sig 
för informationshantering och frågor kring information. Detta gjorde att 
forskningsdisciplinen växte sig starkare och blev mer accepterad och etablerad i 
samhället. Nu på 2000-talet är biblioteks- och informationsvetenskapen på god väg att 
utvecklas och accepteras som akademisk disciplin även i Sverige. Fortfarande jämställs 
inte ämnet med andra akademiska ämnen som t ex engelska, historia eller kemi. 
Etableringen är endast till viss del uppfylld eftersom ämnet fortfarande är ungt och 
under utveckling i Sverige. Vägen till att etablera ämnet beskrivs som lång och snårig. 
Till detta behöver man satsa långsiktigt för att därefter invänta resultat under en längre 
tidsperiod.77 
 
Bo Westas på DIK betonar att man under 1990-talet lagt ner mycket resurser på att  
förstärka biblioteks- och informationsvetenskapens forskningsanknytning. De reformer 
som skedde under 90-talet har gett utbildningen ett starkare vetenskapligt och teoretiskt 
innehåll, och detta har i hög grad bidragit till ökade möjligheter för yrket att i framtiden 
utvecklas till en profession.  En professionalisering av yrket anser man vara fördelaktig, 
eftersom bibliotekarien då kommer att rekryteras på basis av kunskap och kompetens. 78 
 
I Biblioteks- och informationsvetenskapens framväxt och institutionalisering i Sverige 
dras slutsatsen att största delen av den forskning som bedrivs under samlingsnamnet 
biblioteks- och informationsvetenskap fortfarande kan räknas som förvetenskaplig, 
eftersom det ännu inte existerar någon gemensam vetenskapssyn som täcker hela 
fältet.79   
 
 

5.1.2    Sammanfattning   
 
Utvecklingen inom utbildningen till bibliotekarie i Sverige har gått från en renodlad 
yrkesutbildning till en akademisk utbildning, som avslutas med en kandidat– eller 
magisterexamen i ämnet.  
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Idag kan man studera biblioteks- och informationsvetenskap i Borås, Lund, Umeå, 
Uppsala, och Växjö. Högskolan i Borås är den ojämförligt största utbildningen av dessa 
i Sverige och ger idag möjligheter till vidare studier upp till forskarnivå.  
 
Biblioteks- och informationsvetenskap är som akademiskt ämne flervetenskapligt med 
tvärvetenskapliga inslag, med fokus på samhällsvetenskap och humaniora, och med 
rötter i flera fenomen som t ex folkbildningen, biblioteksväsendet, 
informationstillväxten och informationsteknologins utveckling. Betydelsen av 
biblioteks- och informationsvetenskap som forskningsdisciplin är en väl omdebatterad 
fråga. Frågor som diskuteras har genom tiderna varit om det är en utbildning eller ett 
akademiskt ämne, varför den ska bedrivas och i så fall på vilket sätt. Under 1990-talet 
började samhället intressera sig för informationshantering och frågor kring information, 
vilket medförde att forskningsdisciplinen växte sig starkare och blev mer accepterad och 
etablerad i samhället.  
 
Något som är avgörande i frågan om ett ämne är akademiskt är dess 
forskningsanknytning. Detta uppfylls av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, 
som via Bibliotekshögskolan kan erbjuda studier upp till doktorandnivå.Etableringen är 
endast till viss del uppfylld eftersom ämnet fortfarande är ungt och under utveckling i 
Sverige. I en undersökning av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap som 
utfördes 2003 bedömdes ämnet som förvetenskapligt, eftersom fältet inte täcks av en 
gemensam vetenskapssyn.   
 
 

5.2     Bibliotekariens kompetens och kunskapsbas 
 
År 1995 utfördes en internationell rapport av IFLA (The International Federation of 
Library Associations) där bibliotekarier världen runt intervjuades för att få fram en 
internationell bild av bibliotekariens syn på sitt arbete. Studien visade att många 
bibliotekarier var osäkra på vad som var grunden för bibliotekarieyrket eller vad som 
utgjorde deras yrkeskompetens. Det konstateras att yrket inte kan tillräknas någon hög 
status så länge yrkeskårens egen osäkerhet kring yrkets grundvalar består.80   
 
IFLA: s undersökning tycks överensstämma med svenska förhållanden. Romulo 
Enmark menar att det inom det svenska bibliotekarieyrket finns en tydlig avsaknad av 
riktlinjer för vilka arbetsuppgifter som ingår i bibliotekariens, eller vilken kompetens 
som är särskiljande specifikt för bibliotekarier gentemot andra yrkesgrupper. Att man 
inom yrkeskåren inte kan ringa in sin professionella kunskapsbas gör att bibliotekarien 
får en svag yrkesidentitet som i sin tur avspeglas på det omgivande samhället. Den bild 
som förmedlas till omvärlden blir följaktligen att bibliotekarieyrket inte har någon unik 
kompetens och kunskapsbas, och således inte är en profession. 81  
 
TLS, den svenska föreningen för informationsspecialister, har översatt ett dokument 
utgivet av SLA (Special Libraries Association). I dokumentet diskuteras 
specialbibliotekariernas framtida kompetens. Det framförs att bibliotekarien som 
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informationsspecialist ska kunna utvärdera, analysera och välja ut relevant information 
åt olika användare, genom ett strategiskt tänkande. Informationsspecialisten ska kunna 
verka som omvärldsbevakare åt olika organisationer och företag för att kunna utveckla 
ämnesspecifika informationstjänster. En modern informationsspecialist ska också kunna 
utföra avancerade sökningar i moderna databaser, finna relevant information eller 
efterfrågade texter både i elektronisk och tryckt form. Den framtida 
informationsspecialisten ska också kunna sammanställa tesaurer och indexord för 
databaser. 82 
 
Inom den svenska biblioteksvärlden har det under senaste decenniet först många 
diskussioner kring bibliotekariens kunskap och kompetens, och mest vilken sorts 
kunskap som denne bör ha – av både praktiskt och teoretisk karaktär - och om denna 
ska vara gemensam för alla bibliotekarier eller anpassad för de olika bibliotekariernas 
arbetsplatser och arbetsuppgifter. I samband med detta förekommer också diskussioner 
om denna kunskap ska vara av vetenskaplig karaktär, med bibliotekarien som 
akademiker eller inte.83 Som viktiga delar i bibliotekariens kunskap nämns förutom 
kunskaperna i kunskapsorganisation, även kunskaper i kultur språk, samhällskunskap, 
information och litteratur. 84 
 
Vid en överblick av bibliotekarieyrkets utveckling under senare år kan det konstateras 
att bibliotekariens kompetens har breddats för att anpassa sig efter yrkets och samhällets 
förändrade behov. Den ökade tillgängligheten och användningen av datorer och Internet 
har skapat behov av ny kunskap och nya förmågor hos bibliotekarien. En bibliotekarie 
som lever i dagens informationssamhälle behöver kunskaper kring att söka, hitta och 
finna relevant information, att känna till rättigheterna kring att använda sig av och 
sprida informationen, kunskaper kring organisering och tillgängliggörandet av 
informationen och kunskaper kring hur man under lång tid förvarar och bevarar 
källorna.85 Idag framstår det som tydligare än någonsin att bokstämpling är en mycket 
liten del av en bibliotekaries arbetsuppgifter.  
Internet och möjligheterna att ta fram och lagra information på elektronisk väg har 
bidragit till att synliggöra bibliotekariernas kompetens och arbete för bibliotekets 
användare. Sundin ser det som en stor möjlighet för bibliotekarien att utforma och 
tillgängliggöra sin professionella expertkunskap via Internet. Ett exempel på detta är 
”fråga biblioteket” som är en webbaserad bibliotekstjänst där användaren kan få svar på 
referensfrågor via Internet. 86 
 
Bibliotekens möjligheter att profilera sig via Internet har också bidragit till uppkomsten 
av nya konkurrenssituationer eftersom informationssökning åt andra inte enbart är 
förbehållet bibliotekarier. Det finns ett flertal webbaserade tjänster där olika 
yrkesgrupper erbjuder sina tjänster i informationssökning. Som exempel erbjuder 
myndigheten för skolutveckling Internettjänsten ”Fråga en expert”. Detta är exempel på 
helt olika webbaserade tjänster som kan granskas ur ett konkurrensperspektiv. Medan 
bibliotekarien ägnar sig åt informationsökningen i sig, så ägnar sig den senare tjänsten 

                                                 
82 TLS 1998. Specialbibliotekariens kompetens inför 2000-talet.  

83 Seldén, Lars & Sjölin, Mats 2003. Kunskap, kompetens och utbildning – ett bibliotekariens dilemma under 100 år,  s. 3.  

84 Seldén & Sjölin 2003, s. 3 och  s. 12.  

85 Moore, Nick 2002, s. 5. 

86 Sundin, Olof  2003b. Övergången från utbildnings till yrkespraktik – en kunskapsöversikt, s. 22. 
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åt expertkunskap. Konkurrensen mellan ämnesexperter och bibliotekarier är inte ny men 
ter sig annorlunda i webbkontext.87  
 
År 2002 formulerade DIK-forum ett förslag på definition av bibliotekariens 
kunskapsbas, som lyder enligt följande:  

 
Grunden i bibliotekariens kompetens är förmågan att identifiera eller välja ut, samla, 
kvalitetsvärdera och strukturera medier och information på systematiskt sätt,  
så att materialet lätt kan återfinnas. I kompetensen ingår också goda kunskaper i  
informationssökning samt insikter om olika informationskällors relevans och karaktär.  
Bibliotekarien måste alltså ha förmåga att snabbt kunna återfinna 
efterfrågat material och veta vilken informationskälla som är bäst till vilken fråga.  
Denna grundkompetens kompletteras av pedagogiskt och tekniskt kunnande, 
etisk medvetenhet och litteraturkännedom. Givetvis kräver specialisering fördjupad  
kompetens inom bibliotekariens specialområde.88 

 
DIK: s definition av bibliotekariens kunskapsbas korresponderar väl med resultaten från 
intervjuerna i Bibliotekarie sökes, där respondenterna tillfrågades om vad kärnan i 
bibliotekarieyrket är. Nästan samtliga respondenter angav att yrkets kunskapsbas är det 
som inom utbildningarna går under benämningen Kunskapsorganisation, d v s 
kunskaper kring hur man söker, finner, strukturerar organiserar och förmedlar 
information och kunskap. Med tanke på att svaret om bibliotekariens kunskapsbas som 
ställdes i Bibliotekarie sökes var ganska entydigt ställer sig Sporrenstrand frågan vari 
problemet ligger med att beskriva vad en bibliotekarie är och gör, om nu 
bibliotekarieyrket är så lättdefinierat.  Hon kommer fram till att svaret – att strukturera 
och förmedla information – inte är så konkret som det borde vara. Ingenting sägs om 
vad det är för sorts information man arbetar med, eller hur den ska struktureras och 
förmedlas, eller till vilka. Det finns många helt olika typer av bibliotekarietjänster inom 
vilka man arbetar med informationen på olika sätt, men gemensamt för dem är att 
strukturering och förmedling av information kräver en speciell kunskapsbas och 
utbildning.89  
 

 

5.2.1    Sammanfattning  
 
Ett flertal studier har visat att bibliotekarier i västvärlden upplever sin yrkesidentitet 
som vag. Osäkerheten kring vad en bibliotekarie är och har för kompetens avspelas på 
samhället. Det råder oenighet om bibliotekariens kompetens, som få har kunnat sätta 
fingret på vad det är, är av professionell art eller kan utföras av vem som helst efter lite 
praktisk träning på arbetsplatsen.  
 
Idag bör förutsättningarna ha förändrats för bibliotekarien. Bibliotekariens kompetens 
har under de senaste tio åren genomgått stora förändringar. En bibliotekarie idag har 
förutom den traditionella kunskapen kring biblioteksarbete goda kunskaper kring 
Internet och den nya teknikens möjligheter att söka, lagra, förmedla och organisera 
information elektroniskt. Bibliotekariens breddade kompetens på detta område tros på 
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sikt kunna stärka yrkesrollen och yrkets status. Informationsteknologikompetensen ger 
de nyutexaminerade bibliotekarierna en bred kunskapsgrund att stå på. Denna kan vara 
av stor betydelse på arbetsmarknaden, om man mer effektivt börjar profilera 
bibliotekarien och lyfta fram dennes kompetens så att arbetsmarknaden och politikerna 
uppfattar vilken kompetens en bibliotekarie har på 2000-talet.  
 
Idag finns det en nationellt sammanställd formulering som visar på vad den svenska 
bibliotekariens kunskapsbas och kompetens ska bestå i. Bakom denna står 
fackförbundet DIK. DIK menar att bibliotekariens professionella kunskapsbas är det 
som inom utbildningarna ofta kallas Kunskapsorganisation, kunskaper kring hur man 
söker, finner, strukturerar, organiserar och förmedlar information och kunskap.  
Syftet med sammanställningen är att konkretisera bibliotekarien som en tillgång på 
arbetsmarknaden och visa vad en nutida bibliotekaries kompetens består av men trots 
detta har sammanställningen kritiserats för att definitionen är för vagt utformad. Det 
anges t ex att bibliotekarien ska ”organisera och förmedla information”, men ingenting 
sägs om hur det ska göras och man skiljer inte heller på de olika typer av information 
som en bibliotekarie idag kan arbeta med.  
 
 

5.3     Bibliotekarien på arbetsmarknaden  
 
Bibliotekariens traditionella arbetsmarknad utgörs av arbete på bibliotek. I Sverige 
skiljer man mellan två huvudtyper av bibliotek; folkbibliotek och forskningsbibliotek.  
 
Slår man upp ordet bibliotekarie i Nationalencyklopedin hittas följande stycke:  
 

Bibliotekarie: titel för tjänstemän vid bibliotek. Uppgiften att förvara och tillhandahålla texter 
tillkom med skrivkonsten. Bibliotekstjänstemän är i Sverige biblioteksassistent, bibliotekarie, 
länsbibliotekarie, 1: e bibliotekarie, stadsbibliotekarie, biblioteksråd och överbibliotekarie. 
Bibliotekarier har numera som regel utbildats vid Bibliotekshögskolan.90 
 

Bilden av bibliotekarien som enbart arbetande inom bibliotek var den som rådde för 
fjorton år sedan då texten skrevs. Tittar man däremot i den mer uppdaterade 
Encyclopedia Britannica Online under rubriken Library hittar man ett stycke med titeln 
the changing role of libraries. Här framgår att nutida bibliotekarier inte bara arbetar på 
bibliotek utan även kan verka som informationsanalytiker inom den privata sektorn,  
eller arbeta med uppbyggnaden av nya informationssystem.91  
 
Dagens bibliotekarie beskrivs som en person som i sin yrkesroll allt mer stärker sin 
samhällsposition. Allmänheten och arbetsmarknaden har blivit mer medveten om vilken 
kompetens och servicekänsla en bibliotekarie har, vilket har gjort att arbetsmarknaden 
för en nyutexaminerad biblioteks- och informationsvetare breddats till att förutom skol-, 
forsknings och folkbibliotek också omfatta den informationsberoende delen av 
näringslivet. Den nya akademiska utbildningen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap tros vara en starkt bidragande orsak till attitydförändringarna i 
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samhället. Den förändrade utbildningen kan ha bidragit till att dagens bibliotekarie har 
blivit och uppfattas som en informationsexpert av många företag. 92 
 
 

5.3.1    Bibliotekarier arbetande på bibliotek  
 
År 1993 inrättade offentliga bibliotek, däribland mest de kommunala biblioteken, något 
som liknade anställningsstopp. För de bibliotekarier som utexaminerades i slutet av 
åttiotalet och början av nittiotalet, blev resultatet svårigheter att hitta jobb på 
arbetsmarknaden. Någon massarbetslöshet av bibliotekarier inträffade inte, men likväl 
stod många nyutexaminerade bibliotekarier utan jobb under denna tidsperiod.  
 
Sedan några år tillbaka verkar det som att trenden har vänt. Svenska bibliotek har börjat 
anställa ny arbetskraft och även inom andra delar av arbetsmarknaden, inom yrken som 
berör informationshantering, kan man se ett behov av den kompetens som bibliotekarien 
innehar. Man tror att förändringen av utbildningen, som numera är akademisk med en 
magisterexamen som avslutning, har bidragit till attitydförändringar på 
arbetsmarknaden. En avklarad magisterexamen är något som på arbetsmarknaden 
fungerar som en garanti för en viss kvalitet hos de arbetssökande. 93 
 
En undersökning av SACO från år 2001 har tagit med bibliotekarieyrket på en lista med 
trettio utbildningar som anses ha särskilt goda framtidsutsikter. I rapporten menar man 
att de kommande tio årens stora pensionsavgångar borgar för en god arbetsmarknad.94 
Riksstatistik visar att hela 34 % av den nuvarande bibliotekariekåren kommer att 
pensioneras inom tio år. Större kommuner visar på en högre siffra. I undersökningen 
konstateras det vidare att arbetsmarknaden redan nu är i behov av bibliotekarier med IT-
kompetens, och att arbetsmarknaden för bibliotekarier kommer att utökas i och med att 
behoven av akademiskt utbildade informationsexperter/informationsförmedlare ökar 
även i privata sektorn. Man påpekar också att det även i framtiden kommer att finnas 
behov av ”traditionella” bibliotekarier som arbetar inom bibliotekssektorn.  95   
 
Den positiva bilden av framtidsutsikterna för att få jobb inom bibliotekssektorn 
bekräftas i en artikel i Sydsvenska Dagbladet, publicerad i mars 2004. I artikeln menar 
man att den enskilda sektorn upptäckt bibliotekarien som arbetskraft i och med det 
ökande informationsflödet och Internets expansion. Bibliotekariens moderniserade 
utbildning med tyngdpunkten på informationssökning och Internet framställs som av 
stort intresse för arbetsmarknaden.  Även de traditionella biblioteken kommer att 
behöva nyanställa framöver. Detta beror dels på att skolbibliotekens roll har stärkts, 
men också på att många yrkesverksamma bibliotekarier väntas gå i pension under de 
närmast följande åren. Artikeln avslutas med att bibliotekarie är ett lovande 
framtidsyrke.96 
 

                                                 
92 Almerud, Peter 2002a,  Helt förändrad attityd på tio år, 
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95 Andersson 2001, s. 4 och 6.  
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Fackförbundet SKTF, som organiserar cirka 2 000 biblioteksassistenter och andra 
biblioteksarbetare, förmedlar via sin hemsida inte en lika optimistisk bild av framtidens 
bibliotekarieyrke. De säger visserligen att det ser ljust ut för framtidens bibliotekarier 
och att arbetsuppgifterna utvecklas liksom yrkesrollen. Men som den negativa delen av 
det hela pekas det på mängden nedskärningar som idag sker inom kultursektorn och 
inom biblioteken. Några artiklar som presenteras på SKTF: s hemsida inleds med 
följande rubriker: 95 kommuner drar ner på biblioteken, Mindre fortbildning för 
personalen, indragna tjänster och mindre lokaler, I många kommuner måste biblioteken 
anpassa verksamheten efter krympta budgetar, 23 av kommunerna sparar genom att 
lägga ned filialer eller bokbussar, medan andra väljer att inskränka öppettiderna.97 
 
När sju folkbibliotekarier tillfrågades om framtidens bibliotek är meningarna delade. 
Någon tror att bibliotekarieyrket blir allt viktigare p g a att fler söker information. Andra 
tror att biblioteken kommer att försvinna i den form den återfinns i idag. Någon tror på 
mer automatik i biblioteken. En annan tanke som framkommer är att bibliotekarierna 
kommer att blir mer konsultinriktade, d v s att man säljer sina tjänster för att hjälpa 
människor bevaka, sovra och söka information. 98 
 
 

5.3.2    Arbete utanför bibliotek 
 
Bibliotekarier arbetande utanför biblioteken är en ganska ny företeelse som inte var 
tillnärmelsevis lika vanlig för tio år sedan. Fortfarande tycks bibliotekariearbete inom 
privata sektorn ske i liten skala, men många, bland andra fackförbunden DIK och SKFT 
ser positivt på bibliotekariens framtid och vidgade arbetsmarknad utanför biblioteken.  
 
Den numera akademiska utbildningen biblioteks- och informationsvetenskap och 
förändringarna i samhället de senaste tio åren har bidragit till att de biblioteks- och 
informationsvetare som utexamineras idag har fått en bred grund av 
informationsteknologikompetens att stå på. Därför bör de tänka i ett vidare perspektiv 
kring sin yrkesroll, och se vilka nya möjligheter informationssamhället, den akademiska 
utbildningen och kompetensen kring informationshantering kan öppna för. På 2000-talet 
är det inte längre självklart att alla som studerar på utbildningen biblioteks- och 
informationsvetenskap gör det i syfte att i framtiden arbeta på bibliotek. Kompetensen 
inom informationshantering i dagens informationssamhälle kan enligt många göra 
bibliotekarien lämpad för att arbeta inom fler yrken än specifikt på bibliotek. 
Bibliotekarien som informationsspecialist eller informationsingenjör kan t ex arbeta 
även som informatör, kultursekreterare eller med informationshantering på ett museum. 
För magistrar i biblioteks- och informationsvetenskap framhävs också möjligheten att 
kunna arbeta som omvärldsbevakare åt företag och förvaltning. 99   
 
Inom utbildningen B-I förmedlas det att man efter genomgången utbildning kan välja 
både att arbeta inom biblioteken eller inom den privata sektorn. Bibliotekarier beskrivs 
som speciellt lämpliga framför andra yrkesgrupper, för att hantera och organisera 
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information i databaser och på Internet. På Internet finns ännu ingen struktur i mängden 
information och här menar vissa att bibliotekariernas kunskap kan komma till 
användning, om bibliotekarierna tar för sig av möjligheterna som framtiden erbjuder. 
Inom den privata sektorn framställs möjligheterna för en bibliotekarie att göra karriär, 
som större. Lönen och statusen är högre för anställda inom näringslivet och 
valmöjligheterna i val av arbetsplats och karriär beskrivs som många. 100  
 
I texten Bibliotekshögskolan i Borås – förändring och utveckling från 2000 tas det upp 
att ett av de områden som man arbetar med för att stärka är kontakterna mellan 
utbildning/forskning och praktiken på området.101 Det finns alltså en stark vilja att 
profilera sig. 
 
I en undersökning från 2002 konstaterades det att attityden mot bibliotekarier arbetande 
utanför biblioteken har förändrats totalt som en följd av de senaste tio årens utveckling 
av yrket. När man förr inte kände till bibliotekariens utbildning och kunskaper, och 
därför inte anställde bibliotekarier inom näringslivet menar artikelförfattaren att 
samhället numera har fått upp ögonen för behovet av informationsexperter. Dagens 
företagare är numera inte i lika hög grad främmande för att anställa personer med 
biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning på vanliga företag, men fortfarande 
har samhället relativt otidsenliga uppfattningar om hur bibliotekariens kompetens har 
utvecklats och ser ut idag. 102 
 
Om kompetensen för de arbetsuppgifter som arbetet utanför biblioteken innebär är 
tillräcklig eller inte för biblioteks- och informationsvetaren, förs det regelbundna 
diskussioner om och man tycks inte ha uppnått någon enighet i svaren.  
 
Magisteruppsatsen Omvärldsbevakning. Hur långt räcker utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap? från 2003 diskuterar frågan om bibliotekarien har tillräcklig 
kompetens för att kunna arbeta som omvärldsbevakare åt privata företag. I uppsatsen 
intervjuas ett antal chefer inom omvärldsbevakning. Den slutsats som nås är att 
utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap saknar några viktiga kunskaper 
som krävs av en omvärldsbevakare. Cheferna menar att biblioteks- och 
informationsvetaren som utexamineras idag saknar ett utpräglat affärstänkande, ett 
konkurrenstänkande, som i stort motsäger bilden av den demokratiska bibliotekarien 
som borgar för gratis information till alla. För arbete på privata företag behövs ett helt 
annat tankesätt kring information än det bibliotekarien har lärt sig på sin utbildning. 
Den utbildade i biblioteks- och informationsvetenskap saknar också ett strategiskt 
tänkande, kunskaper om branschen och en ökad analytisk förmåga, då mycket av arbetet 
som omvärldsbevakare handlar om att kunna analysera informationsbehov. 
Undersökningen kommer fram till att bibliotekariernas förutsättningar för att arbeta som 
omvärldsbevakare i framtiden är goda, förutsatt att utbildningen anpassas till den 
breddade arbetsmarknad man vill ha för framtidens bibliotekarier. Ett förslag som 
framförs i uppsatsen är att den framtida bibliotekarieutbildningen utformas med två 
valbara grenar; en inriktad på bibliotek och kulturförmedling och en annan som riktar 
sig mot arbete inom näringsliv och förvaltning. Det framstår tydligt att den största delen 

                                                 
100 Rasmussen, Johan  2002. Bibliotekarier i privat sector, s. 4. 

101 Höglund, Lars & Lööf, Staffan 2000. Bibliotekshögskolan i Borås – förändring och utveckling , s. 29. 

102 Almerud, 2002a. s. 18. 



 

 35 

av kompetensen kring informationshantering och omvärldsbevakning återfinns hos 
2000-talets biblioteks- och informationsvetare.103 
 
Ofta hör man talas om bibliotekarier som potentiella kandidater för att arbeta som 
informationsmäklare, vanligen på grund av att klientundervisning i 
informationshantering är en stor del av informationsmäklarens arbetsuppgifter.104 En 
undersökning från 1999 visade att det är ytterst få bibliotekarier som återfinns i 
arbetslivet som informationsmäklare. Med den undersökningen som grund inleddes en 
liknande studie 2002, som undersökte bibliotekariernas förutsättningar att arbeta som 
informationsmäklare inom näringslivet, genom att jämföra utbildningen i biblioteks- 
och informationsvetenskap vid BHS med en 120 poängs utbildning till 
informationsmäklare som ges vid Mälardalens högskola. Författarna konstaterar att 
utbildningen vid BHS är längre och starkare fokuserad på forskningsinriktning, än 
utbildningen till informationsmäklare som har sin fokusering på arbetsmarknaden. Det 
konstateras att studenterna på BHS tillägnar sig en viktig del av kunskaperna som 
behövs i arbetet som informationsmäklare, genom studier i sökning, insamling och 
lagring av information, att analysera information och lösa informationsproblem. Men 
något som BHS-studenten inte tillägnar sig och som lärs ut vid utbildningen till 
informationsmäklare, är kunskaper om marknadsföring, entreprenörskap, intervjuteknik 
och presentation av resultat.105 
 
Även uppsatsen Informationsmäklare. Jämförelse av två akademiska utbildningar 
menar att en mer specificerad gren inom utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap med högre inriktning på information och IT, eller en modifierad 
utbildning med möjlighet att välja inriktning genom valbara kurser, skulle ge ökade 
framtida möjligheter för bibliotekarierna att få arbeta inom den privata sektorn. 
Bibliotekarien som specialiserad inom något område skulle få högre kompetens att 
ytterligare bearbeta informationen, än bibliotekarien enbart i egenskap av generalist. 
Specialiseringsområden som föreslås är t ex inom den pedagogiska rollen eller inom 
den datatekniska. En möjlighet för specialiserade bibliotekarier skulle på sikt kunna 
göra att det bildas grenar och valmöjligheter både inom utbildningen till bibliotekarie 
och i yrket som bibliotekarie.106 
 
Biblioteksforskaren Phil Teece anser att bibliotekariernas möjligheter att få jobb inom 
informationsyrken utanför biblioteken ofta överskattas. Visserligen kan man se att yrken 
inom informationssektorn ökar, men det är endast en liten del av dessa som är 
tillgängliga för utbildade magistrar i biblioteks- och informationsvetenskap. De 
förhållanden som redogörs för avser Australien, och som vidare grund för resonemanget 
pekar Teece på empiriska siffror fastställda av Nick Moore, som visar att endast ca 6 % 
av de utexaminerade biblioteks- och informationsvetare i Storbritannien kan räkna med 
att få jobb utanför biblioteksbyggnaderna.107 En undersökning från DIK som utfördes år 
1999 visade att svenska siffror över bibliotekarier inom näringslivet uppgick till hela 15 
%. Rasmussen pekar i sin undersökning på siffror från 2001 som säger att hela 20 % av 
dem som utexamineras från utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap går 

                                                 
103 Alfredsson, Veronica 2003. Omvärldsbevakning. Hur långt räcker utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap? s..50. 

104 Salamé, Maud &Wictorsson, Pia 2002. Informationsmäklare. Jämförelse av två akademiska utbildningar, s. 20.   

105 Salamé & Wictorsson 2002, s. 14 ff.  

106 Sporrenstrand  2001, s. 53 f, och Salmé & Wictorsson 2002, s. 23 f.  
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direkt till den privata sektorn. 108 En senare publicerad undersökning från 2002 visar att 
siffrorna för anställda bibliotekarier inom företag nu är nere i 7 % och annan 
verksamhet står för ytterliggare 4 %. 109 Exakt inom vilka typer av arbetsplatser man 
kan finna bibliotekarier arbetande i den privata sektorn finns det inga uppgifter om.  
 
I undersökningen Bibliotekarier i privat sektor pekas det på svårigheterna att finna 
bibliotekarier arbetande utanför biblioteken, eftersom detta är en väldigt marginell 
grupp. Uppsatsen har intervjuat fem bibliotekarier arbetande inom näringslivet.110  
 
Joneta Belfrage, chef för affärsutveckling på Bibliotekstjänst och tidigare ordförande i 
Svensk biblioteksförening, menar att bibliotekarierna som personer är för försiktiga och 
alldeles för dåliga på att framhäva sig själva och sina kunskaper. Detta gör att det 
omgivande samhället får en otidsenlig bild av dagens bibliotekarie, eftersom de inte 
uppfattar att någon förändring har skett inom utbildningen eller yrket. Allvarligast ser 
Belfrage på att politiker ofta har en alltför vag bild av vad dagens bibliotekarie har för 
utbildning och kompetens. Undersökningar från senare år har visat att många politiker 
vet väldigt lite eller har en otidsenlig bild av bibliotekariearbetet och bibliotekens 
verksamhet. Ofta grundar sig deras uppfattning på hur biblioteken och bibliotekarierna 
såg ut för ett decennium sedan, eller ännu längre tillbaka.  Detta kan göra att yrket 
sjunker långt ner i den politiska hierarkin och får svårigheter att hävda sig gentemot 
andra då budgeten ska läggas. 111  
 
Bibliotekspolitik är en faktor som till stor del styr framtiden för bibliotekarieyrket, och 
bibliotekariens arbetsmarknad. Den utveckling som skett inom informationsteknologin 
kräver en bibliotekspolitik som tar hänsyn till detta paradigmskifte. Med hjälp av en 
bibliotekspolitik kan man planera för framtidens politik och se till att biblioteken finns 
med i de IT-planer och den vuxenutbildning som planeras inom kommunerna.112 
 
Många förespråkar en positiv utveckling för bibliotekariekåren. Något som inte alltid 
nämns är den konkurrenssituation till människor med annan utbildning som syftar till att 
bli informationsexpert. Konkurrerande yrken som nämns är systemvetare, informatörer, 
kommunikatörer och webbutvecklare.  
 
En magisteruppsats som intervjuat ett antal arbetsgivare i syfte att redogöra för deras 
uppfattning om bibliotekarien utanför den traditionella arbetsmarknaden visar på en 
ganska nedslående bild av bibliotekariens arbetsmarknad utanför biblioteken. I 
intervjuerna berättar arbetsgivarna bland annat följande:  
 
• Arbetsgivarnas kännedom om utbildningen är låg, och därför ses den kanske inte 

alltid som adekvat. Bibliotekariens kompetens efterfrågas av arbetsgivarna, men 
dessa vet inte alltid om att bibliotekarien besitter den kompetens som eftersöks.   

 

                                                 
108 Rasmussen 2002, s. 18. 

109 Westas, Bo 1999, Nyutexaminerade bibliotekariers möte med arbetsmarknaden, resultat av en enkätundersökning våren 2002, 
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• Personliga egenskaper väger tyngre än utbildningen vid anställandet. Det innebär att 
det inte nödvändigtvis behöver vara en bibliotekarie man anställer, utan kanske lika 
gärna en civilingenjör. Nyutbildade bibliotekarier är mer öppna än de som arbetat 
flera år på folkbibliotek. 

 
• Anställda bibliotekarier inom näringslivet har nästan uteslutande fått anställning 

genom personliga kontakter. 
 
• Ordet bibliotekarie har en negativ klang i företagsvärlden.  
 
• I sämre tider är det bibliotekarien som det dras ned på först. Dagens sparkrav 

begränsar bibliotekariens arbetsmarknad utanför biblioteken.  113 
 
Författarna bakom uppsatsen har genom sin undersökning inte fått intryck av att det 
finns något stort behov av bibliotekarier som arbetskraft, riktat från näringslivet. Deras 
slutsats är att det snarare är bibliotekarierna själva som, genom personliga initiativ och 
kontakter, skaffar sig arbeten utanför biblioteken. 114  
 
 

5.3.3    Sammanfattning 
 
I början av nittiotalet rådde viss arbetslöshet för bibliotekarier där många 
nyutexaminerade ställdes utan arbete. Idag råder ändrade förhållanden. I slutet av 
nittiotalet visade det sig att var tredje bibliotekarie erbjöds jobb direkt efter 
utbildningen. De flesta var anställda inom informationssektorn inom tre månader. 
Under 2000-talet har biblioteken på nytt börjat anställa bibliotekarier och de stora 
pensionsavgångar som väntas ske under de kommande tio åren gör att ännu fler 
bibliotekarier kommer att kunna få jobb på kommunala bibliotek.  
 
Idag har bibliotekarierollen förändrats avsevärt. När man som bibliotekarie förr var 
hänvisad till folkbibliotek eller forskningsbibliotek, kan man idag även läsa biblioteks- 
och informationsvetenskap i syfte att i framtiden arbeta inom den privata sektorn.  
 
Bibliotekarien på 2000-talet kan förutom inom biblioteken arbeta som 
informationsanalytiker, omvärldsbevakare, eller arbeta med uppbyggnaden av olika 
informationssystem. Man tror att akademiseringen och omfokuseringen inom 
utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap kan vara en orsak till den vidgade 
arbetsmarknaden. Huruvida kompetensen för de arbetsuppgifter som arbetet utanför 
biblioteken innebär är tillräcklig eller inte, förs det regelbundna diskussioner om.  
 
Förutsättningarna för att bibliotekarien i framtiden ska kunna arbeta som 
omvärldsbevakare eller informationsingenjör anses vara goda, förutsatt att utbildningen 
utvecklas i denna riktning t ex med valbara kurser, och att man satsar på effektiv 
profilering så att arbetsmarknaden och politikerna får en tidsenlig bild av vilken 
kompetens en bibliotekarie på 2000-talet besitter.   
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Skeptiker till bibliotekariernas chanser utanför bibliotekssektorn menar att man inte ska 
överskatta möjligheterna att få jobb utanför biblioteken. Siffror har visat att endast 6 % 
av dem som studerar biblioteks- och informationsvetenskap i Storbritannien kan räkna 
med att arbeta utanför biblioteksbyggnaderna i sitt yrkesliv. Siffror över svenska 
förhållanden från år 2002 visar på den något högre siffran 7 %. 
 
 

5.4    Yrkestiteln bibliotekarie  
 
Under slutet av åttiotalet och början av nittiotalet uppkom nya elektroniska medier vilka 
gjorde att begreppet ”bibliotek” utvidgades till att omfatta även medier och information 
som inte ingick i bibliotekets egna samlingar. Väggarna för bibliotekets samlingsrum 
utvidgades då biblioteket började bli elektroniskt, virtuellt. Detta bidrog till uppkomsten 
av diskussioner om vad ett bibliotek var och kanske kunde utvecklas till. 
Förändringarna i och med Internets framväxt gjorde att man även började diskutera om 
yrkestiteln bibliotekarie fortfarande var adekvat, nu när både arbetsverktygen och 
arbetsuppgifterna förändrats. Alternativa titlar som t ex informationsspecialist och 
intermediär lyftes fram i takt med informationens ökade betydelse i samhället, och dess 
ökade inflytande på bibliotekariens yrke. 115 
 
Idag kan det konstateras att tyngdpunkten inom biblioteks- och informationsvetenskap 
har förflyttats till att handla om information före biblioteksverksamhet. Omfokuseringen 
ställer nya krav på utbildningen och yrket som bibliotekarie. Med fokus på information 
bör bibliotekarien sträva efter att följa med i utvecklingen inom IT.  I samband med den 
flyttade tyngdpunkten från bibliotek till information är yrkestiteln bibliotekarie möjligen 
inte lika relevant längre. Utbildningens flyttade fokus bör enligt samma mönster även 
avspeglas i yrkestiteln. 116 
 
Idag framstår det som väldigt problematiskt att diskutera yrkestitlar eller titlar för de 
utbildade i biblioteks- och informationsvetenskap. Förr var man efter avslutad 
utbildning en bibliotekarie. Men vad är man idag? I och med att utbildningen sedan 
1993 är akademisk blir man inte längre bibliotekarie efter avslutad utbildning, utan 
kandidat eller magister i biblioteks- och informationsvetenskap. Idag är det svårt att tala 
om ”bibliotekarieyrket” som ett enhetligt begrepp. För hur kan en bibliotekarie 
definieras? En person med en viss utbildning, eller som har en viss tjänst? Det tycks 
förvirra att det inte finns någon annan benämning för de olika typer av tjänster som en 
bibliotekarie kan arbeta med idag. 117 
 
I undersökningen Bibliotekarier i privat sektor konstateras det genom intervjuer med 
bibliotekarier arbetande inom näringslivet, att dessa ofta har antagit nya yrkestitlar som 
de anser bättre speglar deras yrkesroll. Titlarna kan t ex vara informationsarkitekt, 
informationsspecialist eller informationsmäklare. Samtliga respondenter i 
undersökningen ser det som naturligt att anta en annan yrkestitel än bibliotekarie, när de 
arbetar på den privata marknaden. Arbetsmarknaden kanske inte vid en första anblick 
anser sig ha behov av en person med ”genomgången bibliotekshögskola”, men däremot 
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kanske näringslivet har ett stort behov av personer med kompetens i 
informationshantering? Yrkestitlar hos respondenterna är informationsarkitekt, 
informationsspecialist med undertitlar som webbkonsult eller systemkonstruktör. Det 
man ser som viktigt i sammanhanget är att titeln speglar vad man gör för 
arbetsuppgifter, inte vilken utbildning man har. Bibliotekarierna som intervjuas menar 
att det inte skulle fungera att som företagsarbetande informationsspecialist kalla sig 
bibliotekarie. Ordet bibliotekarie härleds av allt för många till biblioteksbyggnader och 
böcker, vilket gör att man inte ser vilken funktion denna skulle kunna ha på ett företag. 
Vid t ex kundmöten väljer därefter en av respondenterna att inte benämna sig 
bibliotekarie utan att istället säga att hon är utbildad i ämnet informationsvetenskap. 118  
 
Undersökningen Bibliotekarier i privat sektor konstaterar vidare genom sina 
intervjusvar att bibliotekariernas kompetens tydligt behövs inom den privata sektorn. 
Författaren menar att bibliotekarierna går en intressant framtid till mötes, förutsatt att 
privata sektorn får en bättre inblick i den moderna bibliotekariens kompetens. Att 
ersätta bibliotekarietiteln mot en annan som riktar sig mot arbete inom privata sektorn, 
och som associeras med informationsarbete före arbete med litteratur, kan enligt 
författaren underlätta detta. 119  
 
Det finns fördelar såväl som nackdelar med en generalistutbildning som biblioteks- och 
informationskunskap. Första delen i namnet på utbildningen biblioteks- och 
informationsvetenskap associeras i första hand till bibliotek och biblioteksarbete och 
kan därför vara missvisande, eftersom bredden i utbildningen idag kan leda till så 
många mer typer av arbeten inom informationssektorn. Betonas dock informationsdelen 
starkare så förknippas utbildningen med informationsarbeten i första hand, och 
biblioteksarbete som en mindre del av detta. Alfredsson exemplifierar detta genom att 
ställa frågan hur andra professioner skulle påverkas om t ex sjuksköterskor läste 
sjukhusvetenskap, eller om ekonomiutbildningen bytte namn till 
banktjänstemannautbildningen. Man kan enkelt förmoda att detta inte skulle öka 
bredden i deras möjligheter på arbetsmarknaden! 120 
 
Dagens biblioteks- och informationsvetare har bred kompetens och kan arbeta på fler 
platser än i det traditionella biblioteket. Men så länge som yrkestiteln oförändrat är 
bibliotekarie beskrivs det av många biblioteksforskare som svårt att marknadsföra 
biblioteks- och informationsvetare på arbetsmarknaden. Ordet bibliotekarie hänvisar till 
bibliotek och detta kan göra att den arbetssökande i det allmänna medvetandet hänvisas 
enbart till biblioteksarbete, trots att yrkesrollen idag har vidgats till att omfatta så 
mycket mer än vad som ursprungligen utgjorde det traditionella biblioteksarbetet. Titeln 
bibliotekarie blir i detta fall avgränsande och markerar ett snävt kompetensfält som gör 
att den arbetssökande får svårt att hävda sig på arbetsmarknaden jämfört med andra 
professionellt utbildade IT och informationsexperter. En avgränsande yrkestitel kan 
göra att arbetsgivaren bara ser dem som bibliotekarier i traditionell mening och inte som 
tänkbara webbmasters, kunskapsingenjörer, utvecklare av informationskunskap, 
teknologiövervakare, omvärldsbevakare och liknande. 121 
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En lösning som förespråkas är att man gör sig av med ordet bibliotek, både på ett 
mentalt plan och i utbildningens och yrkets titel. Att förändra yrkestiteln kan vara ett bra 
sätt att lyfta fram bibliotekariens förändrade kompetens. Ordet bibliotekarie bör ersättas 
med en mer adekvat, tidsenlig benämning som trycker mer på information än på 
bibliotek. Då kan också synen på bibliotekarien förändras och yrkesgruppen 
uppmärksammas bättre på arbetsmarknaden. 122 Förslag till alternativa yrkestitlar som 
betonar information mer än bibliotek är bland andra informationsspecialist eller 
information manager.123  
 
Phil Teece diskuterar frågan om man bör ta bort yrkestiteln bibliotekarie och ersätta det 
med en eller flera nya professionbenämningar. Han ser detta som ett försök inom 
bibliotekarieförbunden att utöka arbetsmarknaden för professionen. Han förstår 
ståndpunkterna för detta, men menar att det inte är en nödvändighet att bibliotekarierna 
för att bättre följa med i samhället ska överge sin ursprungliga grund genom att stryka 
biblioteks-ordet i namnet, för att istället fokusera enbart på information. I: et i 
information menar han står för utveckling och expansion av professionens gränser. 
Samtidigt är L: et i Library lika viktigt då det står för kärnan, navet i verksamheten och 
skär man ner på ”bibliotek” till förmån för ”information” tror Teece att man kommer att 
ångra sig i framtiden. 124 
 
Även Joacim Hansson är inne på samma tankegångar som Teece då han menar att man 
bör ifrågasätta och diskutera placerandet av alla biblioteks- och informationsvetare, 
oavsett verksamhet eller biblioteksområde, inom samma professionsbegrepp. Hansson 
gör i sina teser en stark distinktion mellan folkbibliotekarier och 
forskningsbibliotekarier och menar att skillnaden i yrkesrollerna är stor dem emellan. 
Hansson förespråkar hellre flera olika nya yrkestitlar än en samlingstitel för samtliga 
som arbetar inom bibliotekarieyrket. 125 
 
   

5.4.1    Sammanfattning 
 
En bibliotekarie var för något tiotal år sedan enbart en person som arbetade på ett 
bibliotek eller hade genomgått en bibliotekarieutbildning och därefter var utbildad 
bibliotekarie. Men vad är man idag? Begreppet ”genomgången bibliotekshögskola” 
framstår som väldigt vagt i sammanhanget och bibliotekarien är idag inte längre 
hänvisad enbart till biblioteksarbete. Det framstår som förvirrande för yrkesidentiteten 
att det inte finns någon annan benämning för de olika typer av arbete med 
informationshantering som en utbildad biblioteks- och informationsvetare idag kan 
arbeta med.  
 
Idag är tyngdpunkten inom utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap förlagd 
till begreppet information före bibliotek. Så är även fallet i yrket som bibliotekarie. 
Yrkestiteln bibliotekarie är möjligen inte längre lika relevant då yrkets fokus ligger på 
informationshantering. Fokus inom utbildningen och yrket har förflyttats men den 
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tidigare inställningen och den tidigare fokuseringen avspeglas fortfarande i den 
oförändrade yrkestiteln. Bland andra Irene Wormell menar att yrkestiteln borde ändras i 
enlighet med den förändrade utbildningen och yrkesrollen som bibliotekarie. Som 
möjliga alternativa yrkestitlar för bibliotekarien föreslås titlar där begreppet information 
betonas mer än bibliotekskunskapen, t ex informationsspecialist eller information 
manager.  
 
Bibliotekariens yrkesroll har vidgats och kompetensgrunden breddats. Men då 
yrkestiteln fortfarande är densamma visar det inte på någon förändring utåt. Titeln 
bibliotekarie kan ses som avgränsande, och markerar ett snävt kompetensfält som gör 
att den arbetssökande får svårt att hävda sig på arbetsmarknaden jämfört med andra 
professionellt utbildade IT och informationsexperter. En förändrad titel kan göra att 
arbetsgivarna uppmärksammar bibliotekarien bättre på arbetsmarknaden.  
 
Då bland andra Irene Wormell är för en ersättning av yrkestiteln bibliotekarie vill andra 
gå mer försiktigt tillväga. En ersättning för yrkestiteln bibliotekarie kanske skulle 
fungera minst lika otillfredsställande som nu om man placerar alla med utbildningen 
biblioteks- och informationsvetenskap under samma yrkestitel. Skillnaderna i 
yrkesroller är stor beroende på vilken arbetsplats man kommer att arbeta på framöver, 
och i det perspektivet framställs det som lämpligare med flera nya yrkestitlar än en 
samlingstitel för alla som är som är utbildade inom B-I.  
 

 

5.5    Bibliotekarien och bibliotekets användare  
 
Ofta när man talar om bibliotekariens relation till biblioteksanvändarna, talar man om 
bibliotekariens olika funktioner eller roller, som i sin tur kan kopplas till bibliotekariens 
kunskapsbas. Resonemanget innebär att bibliotekarien gentemot användarna kan inta 
olika roller, beroende på vilken service som användaren efterfrågar. En bibliotekarie har 
inte en och samma roll hela tiden, utan rollerna används växelvis av bibliotekarien i 
yrkesutövandet. Enligt samma mönster kan olika bibliotekarier på ett och samma 
bibliotek ha helt olika roller. Snarare än man kan hänvisa bibliotekarien till en enda 
yrkesroll finns det idag minst 10-15 olikartade roller en bibliotekarie kan växla mellan 
inom sin yrkesutövning. Med detta i åtanke har vi valt att lägga upp kapitel 5.5 som en 
studie av de bibliotekarieroller som vi uppfattat som mest framträdande inom 
bibliotekarieyrket de senaste tio åren: bibliotekarien som kulturbevarare, folkbildare, 
pedagog, informationsförmedlare och kommunikatör.  
 
Det senaste decenniet har medfört stora förändringar inom yrket som har bidragit till att 
fokuseringen på bibliotekariens olika yrkesroller har förflyttats. Roller som ansågs 
viktiga tidigare, återfinns idag i periferin till förmån för andra.  
Förändringarna kring bibliotekariens olika yrkesroller hänförs till fundamentala 
förändringar som skett i samhället, organisationen och inom teknologin.126 Datorisering 
och informationsteknologi framstår som en av de störst bidragande orsakerna till 
förändringarna inom yrket. Förutom IT har det konstaterats att pedagogik, undervisning 
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och marknadsföring är andra faktorer som bidragit till förändringar av 
bibliotekarierollen gentemot användarna.127  
 
År 1992 presenterade Lena Olsson en tänkbar framtidsutveckling av bibliotekarieyrket 
som beskrivs i tre steg: 
 

1. Gårdagens bibliotekarie som hade kontroll över litteratursamlingarna och utifrån 
det kunde besvara kundens frågor. 

2. Dagens bibliotekarie som med hjälp av teknik och samarbete försöker att hantera 
och ge tillgång till information från t ex bibliografiska databaser. 

3. Morgondagens bibliotekarie som agerar som pedagoger. Kunden skaffar sig 
själv informationen via sin persondator. De uppgifter som bibliotekarien kan 
vara behjälpliga med kan vara att rikta sig mot specifika grupper och hjälpa 
dessa med exempelvis informationsstrategier och utvärdering av den funna 
informationen. 128 

 
Olssons tankar om yrkets utveckling skrevs 1992 och idag, tolv år senare, kan vi tydligt 
se att hennes framtidsvision stämmer väl överens med den faktiska utvecklingen av 
yrket. Den traditionella bibliotekarien arbetade mest som kulturbevarare och 
kulturförmedlare. 1992 betonades bibliotekariens funktion som informationsförmedlare 
starkast. Nya medier hade uppkommit och bibliotekets bestånd sträckte sig helt plötsligt 
långt utanför bibliotekets lokaler. Idag lyfts bibliotekariens pedagogiska roll, och 
användarens delaktighet i informationssökningsprocessen, fram allt mer.  
 
Teece menar att bibliotekarieyrket kommer att fortsätta förändras, och på samma sätt 
som gamla yrkesroller har förändrats till förmån för nya, kommer dessa att fortsätta 
förändras i framtiden, för att anpassa sig efter samhällets behov. De traditionella 
gränserna för bibliotekarierollen kommer att vidgas i takt med att samhället skapar nya 
möjligheter för förändring och expansion av yrket.129 
 
Målet med relationen bibliotekarie – biblioteksanvändare som den ser ut idag är att 
förmedla kunskaper i informationssökning. Bibliotekariens strävan är att öka 
användarnas informationskompetens så att de själva kommer att kunna söka, ta fram 
och kritiskt bedöma information. Genom kontakten med bibliotekarien som 
informationsförmedlare och undervisningen i informationshantering utvecklar 
användarna sitt livslånga lärande. Genom att lära för livet kan man fortsättningsvis själv 
komma till rätta med sitt informationsbehov. 130  
 
 

5.5.1    Bibliotekarien som kulturbevarare 
 
I en artikel skriven av Maj Klasson år 1996 diskuteras olika perspektiv på 
bibliotekarierollen, och det fastslås att bibliotekarien eller informationsförmedlaren har 
fyra olika roller på kulturens område: kulturbevarare, kulturförnyare, kulturbärare och 
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kulturbyggare.  Som bibliotekariens uppgift inom kulturområdet räknas att bevara och 
lyfta fram kulturarvet och god kultur, samt att verka för att alla medborgare ska få bättre 
tillgång till detta. I rollen som kulturbevarare kämpar bibliotekarien för att kunna ha ett 
utbud av god litteratur och finkultur. Biblioteken ses som en symbol för samhällets 
kollektiva minne och som kulturbevarare fungerar bibliotekarien som mellanhand 
mellan biblioteksanvändarna och samhällets kulturella skatter. Kulturbäraren är nära 
knuten till kulturbevararen men har sitt fokus på en folkbildande roll. Kulturförnyaren 
arbetar med att anpassa bibliotekens verksamhet till samhället så att det blir mer 
användarvänligt och att samarbetet med skolor och andra instanser fungerar så smidigt 
som möjligt. Kulturförnyaren och kulturbyggarens roller är väldigt likartade. 
Kulturbyggarens huvudsakliga sysslor handlar om att arbeta med förnyelse och 
anpassning till förändringar. Idag utgörs detta mestadels av arbete med information eller 
Internet. Enskilda bibliotekarier kan inte placeras in under en enda av dessa rubriker, 
eftersom gränserna mellan dem är flytande på samma sätt som en bibliotekarie flyter 
mellan dessa fyra olika roller i sitt arbete.131 
 
En stor fördel för folkbiblioteken anses vara att de har en position som befinner sig mitt 
i det kulturella samtidigt som de står i centrum av IT-utvecklingen. Denna koppling och 
starka anknytning mellan informationsteknologi och kultur är utmärkande för 
bibliotekarierna som yrkesgrupp, vilket skiljer dem ur mängden av andra institutioner 
på kulturens och teknologins områden. 132  
 
En generell tendens i yrket som bibliotekarie på senare år är att den pedagogiska rollen 
har betonats mer och mer medan den kulturförmedlande rollen delvis har försvagats. I 
dagens informationssamhälle tycks man, på folkbibliotek såväl som på 
forskningsbibliotek, ha större behov av bibliotekarien som vägledare i de mängder av 
information som finns att tillgå, och förmedlare av den information som kan anses vara 
relevant och viktig för den fråga man som användare söker svar på. 133 
  
Statistik från Statens kulturråd visar att den totala utlåningen av böcker och andra 
medier har minskat drastiskt på kommunala bibliotek under de senaste fem åren. 134 
Samtidigt pekar en tidningsartikel på det faktum att svenskarna nu köper mer böcker än 
någonsin tidigare. Detta anses vara effekter av en sänkning av bokmomsen år 2002. 135 
Möjligen skulle dessa siffror kunna tyda på att människor idag i första hand använder 
sig av biblioteken i andra syften än för att låna böcker eller använder sig av 
bibliotekarien som kulturförmedlare. Det tycks som att många idag snarare ser 
biblioteken som en informationscentral där man använder sig av bibliotekens tillgångar 
för att finna information och vänder sig till bibliotekarien i egenskap av 
informationsförmedlare.  
 
 

5.5.2    Bibliotekarien som folkbildare 
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132 Audunson, Ragnar 2000. Fem teser om folkebibliotekpolitik, s. 14-16. 

133 Ducander 1999, s. 100.  

134 Kirkegaard, Mårten 2003, Färre bibliotek och minskad utlåning.  

135 Böcker säljer som aldrig förr 2004. 



 

 44 

Begreppet folkbildning är inte helt enkelt att definiera. I Maj Klassons text Temat 
bibliotek, folkbildning och livslångt lärande definieras begreppet enligt följande:  
 

• Folkbildningen ingår alltid i någon form av mobilisering. 
• Folkbildningen syftar till att förändra, kulturellt eller socialt. 
• Folkbildningen bygger på ett självständigt sökande efter kunskap 
• Folkbildningen har ofta en kollektivistisk inriktning. 136 

 
När begreppet folkbildning kopplas till biblioteksvärlden så avses folkbibliotek i första 
hand.  
 
Dagens biblioteksverksamhet är betydligt mer inrik tad på information, och mindre på 
skönlitteratur och folkbildning. Samtidigt pågår en rad olika skönlitterära läslustprojekt 
runt om i landet. I den biblioteksideologiska debatten framstår folkbildningsidealet 
inom folkbiblioteken inte som något odelat positivt. Begreppet är laddat, både politiskt 
och ideologiskt. Man menar bland annat att folkbildningstänkandet kan komma att sätta 
käppar i hjulet för yrkets professionaliseringssträvanden. Begreppet folkbildning ser 
kritikerna som något förlegat och otidsenligt som står för vänsterns, 
teknologimotståndarnas och den äldre generationens syn på biblioteken. Motpolen till 
detta skulle vara den yngre generationen som sägs lovorda den nya tekniken, 
datoriseringen och Internet samtidigt som de förespråkar nya former av 
bibliotekariearbete.137 
 
Hansson konstaterar att det i biblioteksverksamheten riktas starkast fokusering på 
användarverksamhet, och då på s k informationssvaga grupper som inte har tillgång till, 
eller klarar av, Internet och datorer utan hjälp. Enligt honom är det i detta sammanhang 
som folkbildningstanken lever kvar och har sin roll idag inom 
biblioteksverksamheten. 138 
 
Angela Zetterlund har genom en studie av artiklar kring ämnet folkbildning som 
publicerats i olika facktidskrifter konstaterat det att folkbildning ofta diskuteras, 
debatteras och kopplas till andra ämnen. Även inom bibliotekssektorn är 
folkbildningens roll fortfarande angelägen och aktuell. Ofta kopplades folkbildandet i 
dessa debatter samman med den nya teknikutvecklingen och Internet. Eftersom 
informationshantering och informationsförmedling betonas allt starkare inom 
biblioteken blir den folkbildande tanken i sammanhanget att genom 
folkbildningsansvaret borga för alla medborgares lika möjligheter och rättigheter till att 
nå information. Alla kanske inte har tillgång till dator eller Internet, men genom 
biblioteket och bibliotekariernas professionella vägledning kan även dessa personer 
garanteras samma tillgång till information. Kopplat till datoriseringen kommer 
bibliotekariernas roll som folkbildare inte bara kvarstå utan även stärkas. 
Folkbildningsansvaret i sin traditionella form, att förmedla god litteratur och värna om 
god kultur för alla samhällsmedborgare, håller på att försvagas, men kan för att 
aktualiseras omformas och anpassas i enlighet med samhällsutvecklingen. 139 
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Folkbildningen kan uppfattas som motpolen till samhällsutvecklingen som den ser ut 
idag, med ökat marknadstänkande och det individuella som utgångspunkt. Vissa kritiker 
anser att folkbildningen kan ses som en metod att kämpa mot den växande 
marknadskulturen. Detta – att ställa folkbildningsidealet som motpol till 
samhällsutvecklingen – skulle kunna förklara folkbildningens försvagade ställning 
idag. 140 
 
Folkbildningen ses ibland som en generationsfråga. I en undersökning visade det sig att 
bibliotekarier födda på fyrtiotalet eller tidigare hade en stark folkbildningssträvan, 
medan det inte framstod som lika viktigt för den yngre generationen bibliotekarier. 
Ytterligare en undersökning säger sig märka av samma tendenser bland yngre och äldre 
bibliotekarier. I en text av Angela Zetterlund diskuteras just debatten om folkbildning 
och bibliotekarier i olika åldrar. Den slutsats som nås av Zetterlund är att folkbildningen 
ses som otidsenlig och illa anpassad efter moderna förhå llanden av den yngre 
generationen bibliotekarier. Som en följd av detta blir folkbildningsambitionen inte 
central i den moderna bibliotekariens yrkesroll. För den äldre generationen 
bibliotekarier, som vuxit upp med folkbildningssträvandet framstår det däremot som 
självklart att försöka omarbeta och anpassa folkbildningsbegreppet så att det kommer att 
kvarstå som en arbetsuppgift i den moderna bibliotekariens yrkesroll. 141 
 
1999 meddelades i ett utskick från SAB att man under detta år skulle lägga starkt fokus 
på folkbildningsfrågor. Resultatet av satsningarna presenterades bland annat i ett 
temanummer av Biblioteksbladet. Man ställde frågan om folkbildningsbegreppet blivit 
omodernt idag och om det behövde omdefinieras för att få ny giltighet under det nya 
millenniet. En enkät skickades ut där olika personer med kulturanknytning tillfrågades 
om sin syn på folkbildning. Det visade sig att alla såg positivt på folkbildningens plats i 
informationssamhället, men i omformad skepnad. De intervjuade menade också att de 
diskussioner som fördes bidrog till att göra folkbildningsbegreppet fortsatt levande och 
aktuellt.142 
  
Bibliotekariens roll som folkbildare lever således fortfarande kvar, men 
folkbildningstanken är inte lika central som tidigare; den har försvagats på senare år. 
Yngre bibliotekarier talar hellre om livslångt lärande och bildning, än om begreppet 
folkbildning, som de ser som förlegat. Folkbildningsbegreppet är idag snarast under 
något som kan liknas vid modifiering, och med detta kommer det att kvarstå, fast i 
omarbetat form. Begreppet måste omtolkas som en anpassning till 2000-talet och 
dagens samhälle, om det ska kunna leva vidare. 143  
 
Möjligen kan bibliotekariens olika yrkesroller ha hamnat i obalans i och med den 
snabba utvecklingen inom informationsteknologin som krävs större fokus på kunskaper 
kring informationshantering och informationsförmedling. I utformandet av 
bibliotekariens framtida yrkesroller är det möjligt att fördelningen blir mer balanserad. 
Det beskrivs som att rollen som folkbildare och förmedlare av litteratur, samt 
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bibliotekariens roll som informatör kommer att få mer jämbördiga ställningar inom 
loppet av några år.144 
 
 

5.5.3    Bibliotekarien som pedagog  
 

Det finns en hel del forskning och kunskapsöversikter gjorda kring bibliotekarien och 
den pedagogiska rollen. En stor del av forskningen är riktad mot universitets- och 
skolbibliotekarien som för ett tiotal år sedan var den med störst användning av en 
pedagogisk roll. Idag kan man dock se att den pedagogiska rollen har utökats och idag 
används av alla bibliotekarier arbetande på alla bibliotek. Detta kan ses som en följd av 
att studerande numera inte bara söker sig till sitt skolbibliotek eftersom antalet 
vuxenstuderande har ökat markant på senare år. Dessa återfinns t ex som 
komvuxstuderande eller distansstuderande och vänder sig vanligtvis till sitt 
folkbibliotek eller stadsbibliotek. 145  
 
I dag bedrivs det pedagogiska verksamheter vid alla svenska högskole- och 
universitetsbibliotek. 
I en rapport från Högskoleverket konstateras att biblioteken sedan 1995 tagit på sig ett 
utbildningsuppdrag vad det gäller generell informationskompetens, men detta 
uppmärksammas ofta dåligt av andra inom lärosätena.146 
 
Samhällets ökade krav på bibliotekarien i rollen som pedagog har gjort att rollen som 
informationspedagog är av avgörande betydelse för yrkets framtida utveckling. Som 
bibliotekarie måste man vara serviceinriktad och lyhörd för biblioteksanvändarnas 
behov och olika kunskapsnivåer. Bibliotekarien bör därför sträva efter att förbättra sin 
kompetens kring att pedagogiskt utveckla biblioteksanvändarnas 
informationskompetens.147  
 
En undersökning av nordiska bibliotekarier betonar den pedagogiska funktionen. Det 
konstateras att bibliotekarierollen i detta avseende blir allt mer lik lärarens. Det är 
vanligt att bibliotekarier ofta valt mellan en lärarutbildning eller en 
bibliotekarieutbildning. Hela två av fem bibliotekarier som deltagit i undersökningen 
visar sig ha en lärarutbildning i grunden. Redan nu finns dock önskemål från 
arbetsledare att pedagogik ska ingå som en obligatorisk del inom utbildningen i 
biblioteks- och informationsvetenskap, och även bibliotekarierna själva önskar sig 
generellt mer kunskaper i användarundervisning och pedagogik.148 
 
I en forskningsöversikt utgiven av Skolverket talas det om att undervisningsperspektivet 
på lärande måste flyttas från den som undervisar till den lärande. Med de undervisande 
avses lärare eller bibliotekarier. Studier visar på att om undervisningen i 
informationssökning ska lyckas måste man se det ur den lä randes perspektiv. Inom 
dagens bibliotekarieyrke bör alltså användarnas kunskapsbehov ställas i centrum och 
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inte bibliotekariens. Forskare hävdar att elevernas inlärningsmöjligheter har ökat i och 
med bibliotekariernas förändrade syn på lärande. Tyvärr har bibliotekarierna ofta en för 
teknisk syn på informationssökning och man efterlyser en förståelse för hur lärandet går 
till både praktiskt och teoretiskt.149                 
 
Olof Sundin menar att vissa delar av bibliotekariers yrkespraktiker lyfts fram när frågor 
om människors lärande sätts ihop med informationssökning. Idag är det bibliotekariens 
pedagogiska funktion som lyfts fram, medan andra, som t ex bibliotekslagerhållning och 
organisering av media, har fått stiga åt sidan. I diskussioner om det ökade antalet 
studerande och informationskompetensutveckling har bibliotekens 
användarundervisning kommit i centrum och blivit en viktig del av bibliotekens 
verksamhet. I samband med detta betonas de pedagogiska aspekterna av 
biblioteksverksamheten starkare inom de biblioteks- och informationsvetenskapliga 
utbildningarna liksom inom forskningen i biblioteks- och informationsvetenskap.150 
 
 

5.5.4    Bibliotekarien som informationsförmedlare 
 
Bibliotekariens roll som informatör, informationsexpert eller informationsarkitekt 
grundar sig på bibliotekariens kunskapsbas. Rollen som informationsexpert i betydelsen 
att strukturera och organisera relevant information till olika användare, kan ses som 
traditionell för en bibliotekarie. 151 
 
Det som har förändrats i och med datoriseringen och Internets framväxt är mängden 
information. För att finna den information som eftersöks i informationsöverflödet krävs 
goda kunskaper i detta. För att leda och lära användaren att utvecklas till en självständig 
informationssökare krävs dessutom att rollen som informationsexpert kopplas samman 
med rollen som pedagog. 152 
 
I början av nittiotalet fick informationsteknologin fäste i biblioteksverksamheten. Man 
kan se en viss förändring av bibliotekarieyrket som en följd av datoriseringen, men 
förändringarna har mest resulterat i nya arbetsverktyg och arbetsmetoder. 
Biblioteksverksamheten i sig bedrivs fortfarande på traditionellt vis. 153 
 
I och med informationssamhället framväxt har förändringar inom biblioteksvärlden 
uppkommit vilket i sin tur ger upphov till att yrket som bibliotekarie också förändrats. 
Bibliotekarien måste kontinuerligt uppdatera sina kunskaper i den nya tekniken och 
informationsteknologin. Biblioteken har automatiserats och datoriserats; det är numera 
möjligt för en biblioteksanvändare att låna och returnera böcker utan att komma i 
kontakt med bibliotekarierna personligen. Internet kan användas för att undersöka 
bibliotekens bokbestånd hemifrån, och därefter kan böcker lånas, omlånas eller 
reserveras på elektronisk väg. Utvecklingen av Internet och datoriseringen har gjort att 
information och informationssökning numera inte behöver hänvisas till något som sker 
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inom biblioteksbyggnaderna. Information och informationshantering utanför biblioteken 
kan i sin tur motivera för en breddning av bibliotekariens yrkesroll, så att 
bibliotekariens huvudsakliga uppgift är att hantera information, oavsett arbetsplats. 154 
 
Enligt en artikel som behandlar en nyutgiven avhandling där bibliotekarier, 
bibliotekschefer och politiker intervjuats angående folkbibliotekens roll i dagens 
samhälle, menar de flesta informanterna att folkbibliotekens viktigaste uppgift idag är 
att kunna erbjuda alla biblioteksanvändare vad de frågar efter. Förhoppningen är att 
användarna genom att få möjligheter till information, kultur och upplysning kommer att 
utvecklas till allt mer kompetenta samhällsmedborgare. Ett mål som anges av 
politikerna är därefter att så mycket som möjligt av bibliotekens inköpta bestånd ska 
vara i kontinuerlig användning. Beståndet ska vara av den art att det ständigt efterfrågas 
av användarna. En intervjuad bibliotekschef säger att det är demokratiska tider, och att 
man därefter köper in vad användarna vill ha, oavsett kvaliteten på detta. En annan 
bibliotekschef konstaterar att diskussioner om kvalitetslitteratur eller kvalitetsurval är 
något som inte förekommit på många år, där han arbetar. I och med dessa intervjusvar 
dras slutsatsen att bibliotekariernas roll har förändrats. Då rollen som förmedlare och 
bevarare av finkultur förr betonades starkt, är man som bibliotekarie idag snarare 
informationsförmedlare och biblioteken informationscentraler. Orsaken tros vara en ren 
överlevnadsstrategi. Ett populärt urval som ökar antalet låntagare eller 
biblioteksbesökare kan göra att politikerna låter biblioteket behålla sitt nuvarande anslag 
eller åtminstone slipper nedskärningar.155 
 
En person som intervjuas i texten Kunskap, kompetens och utbildning menar att 
bibliotekarievärlden är känslig för förändringar och trender. Många av de debatter och 
diskussioner som förts inom biblioteks- och informationsvetenskapen har berört 
bibliotekariens förändrade yrkesroll i samband med datoriseringen. Informanten menar 
att fokuseringen kring detta i diskussionerna får det att verka som att bibliotekariens roll 
som informationssökare är en expansiv yrkesroll, något i utveckling och som man bör 
satsa på. Detta jämfört med skolbibliotek eller arbetsplatsbibliotek som framstår som 
färdigutvecklade och oföränderliga i sammanhanget. 156 
 
Joacim Hansson menar att den ökade datoriseringen och IT-anpassningen av biblioteken 
har lett till att folkbibliotekariens självbild blivit försvagad. Dessa förändringar skulle 
ha gjort att bibliotekariens naturliga folkbildarroll fått stiga åt sidan för så många andra 
arbetsuppgifter som har med Internet och datorisering att göra, och numera upplevs den 
inte längre som en lika naturlig del av bibliotekarieyrket. Utvecklingen ser ut som att 
det blir allt vanligare att vända verksamhetsinriktningen bort från det tidigare 
folkbildningsidealet, till fördel för roller som den nya tekniken medför. 157 
 
Vissa av de intervjuade bibliotekarierna i Lina Malms magisteruppsats Yrkesroll i 
förändring ansåg att datoriseringen och kunskaperna kring teknik kommer att leda till 
en statushöjning av yrket. De menar inte att detta är något tänkbart framtidsscenario 
utan något som sker gradvis och kontinuerligt redan nu. En bibliotekarie säger ”vår 
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status stärks hela tiden bl a genom att vi ligger så långt framme inom IT –området och 
har tillgång till så stora informationsresurser som vi behärskar.”. Någon av de 
tillfrågade bibliotekarierna menar också att kontakten mellan 
bibliotekarieyrket/biblioteken och näringslivet har ökat tack vare datoriseringen. 158 
  
Många av de traditionella biblioteksuppgifterna har förändrats i och med 
informationsteknologins utveckling. Bibliotekarien har hamnat i en helt annan kontext 
där man bör behärska både mjukvara och hårdvara. Bibliotekarievärdena kan sägas ha 
utvecklats till att vara teknologisktorienterade från att mer ha kretsat runt innehållet. Det 
har skapat en bild av att om det finns ett problem med att förmedla kunskap så kan det 
lösas med hjälp av teknologi. En förskjutning har skett i yrkesidentiteten, från att ha 
behärskat kunskap, kultur och kommunikation till att behärska elektroniska 
informationsförmedlingssystem. I korta drag kan man säga att det centrala är att 
effektivt göra information tillgängligt både på det tekniska och fysiska planet. Från att 
tidigare ha ingått i idealtypen kulturförmedlaridentiet har en förskjutning skett mot 
informationsförmedlaridentiteten vad det gäller bibliotekarierna.159 
 
En annan typ av tjänst som har med rollen som informationsförmedlare att göra är den 
som informationsmäklaren tillhandahåller. Bibliotekarien som informationsmäklare 
arbetar inom privata sektorn med att finna relevant information från databaser och 
Internet. Syftet är att företaget med hjälp av informationen ska kunna fatta rätt beslut 
som genererar vinst åt dem. I dag är det många som anser att biblioteken kan ta denna 
roll i samhället och också börja ta betalt för tjänsterna. Detta kan också vara ett sätt att 
framhäva sin status och kompetens gentemot de som sköter budgeteringen av 
biblioteken. Irene Wormell är en av dem som pläderar för ett affärsdrivande bibliotek. 
Hon menar att kan man inte inom biblioteksvärlden lära sig göra förtjänster och idka 
vissa grundläggande affärsprinciper så hamnar biblioteken på sikt i en mycket svår 
situation. 160 
 
 

5.5.5    Bibliotekarien som kommunikatör 
 
På de tidiga forsknings-, eller universitetsbiblioteken rådde ett ideal där de anställda 
bibliotekarierna arbetade på biblioteket vid sidan om sitt huvudsakliga arbete som t ex 
professor eller docent. Bibliotekarien var en kunskapsgigant, beläst och kunnig.  Sedd 
som sådan i biblioteksanvändarnas ögon var bibliotekariens status hög och som forskare 
kunde man rådfråga bibliotekarien som en jämlike eftersom han var lika insatt i 
forskningsbibliotekets ämnen som forskaren själv. 161 Att på detta sätt, som 
förhållandena var förr, kunna diskutera med och bemöta forskarna på deras egen 
kunskapsnivå, är enligt Harry Järv den bästa grunden för god service.162 
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161 Hagerlid, Jan 2003. När användarna tar kontrollen – bibliotekarierna som medaktörer i högskolornas lärande och 

forskningsprocesser snarare än väktare och tjänare , s. 7 -8.  

162 Järv, Harry  1991. Bibliotekarierollen är sig evigt lik, s. 67.  
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Idag är förhållandena annorlunda. Bibliotekarien är numera utbildad för arbete med 
informationshantering eller informationsförmedling men är allt mer sällan på samma 
kunskapsnivå eller med samma ämnesbakgrund som sina användare. 163 
 
Som en följd av att dagens bibliotekarier sällan kan diskutera med användarna på deras 
egen kunskapsnivå inom specifika ämnesområden, och i samband med 
informationssamhällets framväxt uppkom en ny bibliotekarieroll: bibliotekarien som 
informationsingenjör. Som sådan kunde bibliotekariens kompetens innebära att han 
eller hon behärskade bibliotekets tillgängliga verktyg för att organisera och 
tillgängliggöra information. Därmed behövde de inte vara kunskapsgiganter på olika 
ämnesområden som biblioteksanvändarna var insatta i.  164 
 
Bibliotekariens nya position som informationsingenjör blev att vägleda användaren till 
adekvat information, eller att förmedla information till användaren. Lars Erik Sanner 
menar att bibliotekariens kontakt med användarna inte har förändrats avsevärt som följd 
av datoriseringen och den nya tekniken. Sanner menar att bibliotekarierollen kan 
förändras om förhållandet till användarna omformas.  Om förmedlarrollen utvecklas i 
någon riktning kan också rollen som bibliotekarie förändras till att bli en helt annan. 165  
 
Det har visat sig att en generalistisk informationsförmedlare, t ex en folkbibliotekarie, 
har svårare än en specialiserad informationsförmedlare som t ex arbetar på ett 
specialbibliotek, när de ska definiera en användares informationsbehov.  På ett special-  
eller forskningsbibliotek är det tänkbart att biblioteksanvändaren kontaktar 
bibliotekarien ett flertal gånger i ett och samma ärende, eller i flera olika ärenden inom 
samma forskningsområde, och på detta sätt skapar en relation till bibliotekarien. Den 
sociala kontexten blir då mer avslappnad och bibliotekarien kan i 
informationsförmedlandet ta vid där man slutade förra gången användaren konsulterade 
bibliotekarien. Genom denna relation blir det ofta ett ”vi”-förhållande mellan 
användaren och bibliotekarien, där man löser ett problem tillsammans. 166  
 
Det ökande informationsflödet i dagens samhälle skapar också ändrade behov av 
bibliotekets service. Förr handlade det mest om att finna relevant information genom att 
lokalisera informationens källor men idag är bibliotekariens uppgift inte enbart att skapa 
tillgänglighet av information till alla bibliotekets användare.  
 
Informationssökning ses idag som en process. Att ta emot och förstå information är en 
aktiv handling och informationen tolkas i enlighet med individens tidigare erfarenheter, 
kunskapsnivå och förförståelse i ämnet. Som informationsförmedlare är därför 
referenssamtalet med biblioteksanvändaren av högsta vikt för att bibliotekarien ska 
kunna förstå användarens informationsbehov. 167 
 
Bibliotekarien som kommunikatör måste iaktta användarnas känslor, tankar och 
handlingar för att kunna följa med dem i deras individuella 
informationssökningsprocess. Den service bibliotekarien kan bistå med måste grunda 

                                                 
163 Sanner, Lars-Erik 1991. Bibliotekarien – bokmal eller skärmsvärmare?  s. 122.   

164 Sanner, Lars-Erik 1991. Bibliotekarien – bokmal eller skärmsvärmare?  s. 122.   

165 Sanner, Lars-Erik 1991. Bibliotekarien – bokmal eller skärmsvärmare?  s. 122.   

166  Ingwersen, Peter & Wormell, Irene 1990. Informationsformedling i teori og praksis, s. 39  ff. 
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 51 

sig på var i denna process som de olika biblioteksanvändarna befinner sig, och 
bibliotekariens roll i informationssökningsprocessen ska framförallt vara rollen som 
rådgivare. 168 
 
Bibliotekariens referensarbete är något som man inom biblioteksvärlden idag menar kan 
vidareutvecklas för att bidra till yrkets professionalisering. Under referenssamtalet är 
bibliotekariens kunskap och bemötande av stor betydelse för vilket resultat användaren 
ska nå i in sökprocess. Vid referenssamtalet är det viktigt att vara flexibel och öppen för 
att kunna följa med i biblioteksanvändarens tankegångar. De frågor man ställer till 
användaren är en metod för att nå fram till biblioteksanvändarens bakomliggande 
kognitiva strukturer. Genom att förstå sammanhangen kan man också definiera 
informationsbehovet.169  
 
Vid studier av bibliotekariens eller informationsförmedlarens referenssamtal skiljer man 
på öppna och slutna frågor. De öppna frågorna som vanligen inleds med orden vem, 
vad, hur, varför, kan ge bibliotekarien värdefull information från användaren. Stängda 
frågor formuleras istället med ord som ”är det…”? , ”i vilket sammanhang…”?  eller 
”har (ämnet) något att göra med…?”. Ett vanligt referenssamtal inleds med öppna 
frågor och avrundas med allt mer slutna frågor i takt med att bibliotekarien ringar in och 
avgränsar användarens problemområde. Genom detta kommer man närmare förståelsen 
för användarens informationsbehov. En bibliotekarie som inte har kännedom om 
ämnesområdet använder sig oftare av fler öppna frågor än den som har ämnesmässig 
kompetens. Det betonas att de olika frågesätten har olika funktioner. Bibliotekarien vill 
dels få fram information för att kunna ringa in användarens problem och 
informationsbehov, och dels vill denne genom dialogen få feedback från användaren 
som man kan använda sig av för att komma framåt i informationssökningsprocessen. 170 
 
Om referensarbetet ska kunna ses som professionellt måste det kunna bedrivas på en 
högre nivå än idag. Bibliotekarien måste därefter ges mer tid att ägna sig åt de 
kvalificerade frågorna. För att nå dit krävs åtgärder som tydlig skylting och en 
uppdelning av expeditionsfrågor och referensfrågor. Om man når den höga kvalitet som 
eftersträvas så krävs även en marknadsföring av denna för att öka professionsgraden. 171 
 
 

5.5.6    Sammanfattning 
 
I kapitel 5.5 utgår vi från att bibliotekariens relation till biblioteksanvändarna baserar 
sig på olika funktioner eller roller som alla är delar av bibliotekariens yrkesutövande. På 
ett bibliotek kan en bibliotekarie ha åtminstone 10-15 olika roller gentemot användarna, 
beroende på vilken tjänst som efterfrågas. Bibliotekarien på ett bibliotek kan under en 
arbetsdag växelvis variera t ex mellan rollerna som kulturbevarare, folkbildare, 
pedagog, informationsförmedlare och kommunikatör.  
 

                                                 
168 Kulthau 1993, s. 42 ff. 

169  Ingwersen & Wormell 1990,  s. 31.  

170 Ingwersen & Wormell 1990, s. 39 ff.  

171 Sundberg & Söderqvist  1999, s. 72f. 
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Vilken roll bibliotekarien än har inför användarna är målet med relationen bibliotekarie 
– biblioteksanvändare att förmedla kunskaper i informationssökning. Bibliotekariens 
strävan är att öka användarnas informationskompetens så att de själva kommer att kunna 
söka, ta fram och kritiskt bedöma information.  
 
Bibliotekarien som kulturförmedlare och kulturbevarare ska bevara och lyfta fram 
kulturarvet och god kultur, samt att verka för att alla medborgare ska få bättre tillgång 
till detta. Idag är rollen som kulturförmedlare ganska nedtonad, men anses fortfarande 
vara värdefull och viktig.  
 
Rollen som folkbildare i sin traditionella form gick ut på att förmedla god litteratur och 
värna om god kultur för alla samhällsmedborgare. Idag ses folkbildningstanken som 
omodern av många, medan andra talar för att man bör omforma begreppet till 
informationssamhället, för att det ska behålla sin aktualitet. Idag kopplas folkbildning 
ofta ihop med informationssamhället. Man menar att folkbildningen idag skulle kunna 
fokuseras på att borga för alla medborgares lika möjligheter och rättigheter till att nå 
information. Kopplat till datoriseringen kommer bibliotekariernas roll som folkbildare 
inte bara att kvarstå utan även stärkas. 
 
Idag har bibliotekarien en pedagogisk roll på alla sorters bibliotek, inte som förr bara på 
skolbiblioteken. Detta har ett samband med det ökade antalet distans- och 
vuxenstuderande, och skolornas nya inlärningsmetoder där eleverna själva ska söka 
information aktivt. Bibliotekarien agerar i detta sammanhang som pedagog, genom att 
lära användarna hur de ska formulera sitt informationsbehov och finna relevant 
information förknippat till frågan de söker svar på. Det påpekas ofta att 
bibliotekarieyrket blir allt mer likt lärarens, och därför har det börjat ställas krav på att 
pedagogik ska ingå som en obligatorisk del i utbildningen i B-I.  
 
Rollen som informationsexpert är nära knuten till den pedagogiska rollen. Denna roll är 
också nära förknippad med informationssamhällets framväxt och den nya 
informationsteknologin. För att behålla denna roll på biblioteken måste bibliotekarien 
ständigt uppdatera sina kunskaper om informationssökning på elektronisk väg. Det är i 
rollen som informationsexpert som bibliotekariens arbetsmarknad har vidgats. 
 
I bibliotekarieyrket är rollen som kommunikatör av högsta vikt. Bibliotekarien som 
kommunikatör verkar under referensarbetet med att iaktta användarnas känslor, tankar 
och handlingar för att kunna följa med dem i deras individuella 
informationssökningsprocess. Bibliotekariens referensarbete är något som man inom 
biblioteksvärlden idag menar kan vidareutvecklas för att bidra till yrkets 
professionalisering. Om referensarbetet ska kunna ses som professionellt måste det dock 
kunna bedrivas på en högre nivå än idag. Bibliotekarien måste därefter ges mer tid att 
ägna sig åt de kvalificerade frågorna.  
 
 

5.6    Bibliotekariens yrkesetik  
 
Yrkesetik kan definieras som en uppsättning riktlinjer som beskriver hur en viss 
yrkesgrupp ska agera inom sitt yrke. Ordet riktlinjer vill visa på en friare tolkning än 
ordet regler hade inneburit. Syftet med yrkesetik är att ”skydda allmänheten från 
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missbruk av professionellt monopol genom att reglera yrkesutövarnas verksamhet” och 
att visa yrkesgruppens ansvarskännande. Det kan också vara att markera yrkeskårens 
professionella ansvar. En fastställd etisk grund för ett yrke är inte något som en gång 
kan formuleras och därefter alltid anses vara gällande. Samhället liksom de flesta yrken 
är föränderliga och därför måste varje specifik yrkesetik vara under kontinuerlig 
utveckling.172 
 
Idag för många yrkesgrupper en strävan att arbeta fram och sammanställa speciellt 
anpassade yrkesetiska regler. En yrkeskår får bättre anseende om den visar en ambition 
att ta samhällsansvar, och reflekterar över sitt yrkesutövande ur ett etiskt perspektiv. För 
att få kalla sig en profession måste man arbeta för samhällets bästa, inte för egen 
välgångs skull. Detta kan göras genom att man ansluter sig till en slags hederskodex. 
Yrkesgrupper som dag har specifikt anpassade yrkesetiska regler är t ex läkare, 
journalister och socionomer. 173 
 
Inom fackförbundet DIK och delföreningen BF (Bibliotekarieförbundet) förs ständigt 
diskussioner om bibliotekariens professionalism och i detta är yrkesetiken en viktig del. 
Man menar att en bibliotekarie i sitt dagliga arbete gör bedömningar som utgår från 
professionella och etiska överväganden. 174  
 
Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier har möjligen funnits i enskilda bibliotekariers 
tankar genom tiderna, men någon nationellt gällande sammanställning över etiska 
normer som ska gälla inom yrket, har inte funnits i så många år. I Bibliotekslagen 
nämns inget om yrkesetik. Avsaknaden av en gemensam etik för yrkesgruppen är något 
som angivits av den traditionella professionsforskningen som ett skäl till att 
bibliotekarieyrket inte är en professionell yrkesgrupp. 175 
 
Diskussioner kring yrkesetik inom biblioteksvärlden gav upphov till att man under ett 
styrelsemöte 1992 mellan Svenska Folkbibliotekarieförbundet (SFF) och De 
vetenskapliga Bibliotekens Tjänstemannaförening (VBT) antog yrkesetiska riktlinjer. 
Under mötet betonades det att riktlinjerna inte skulle ses som oföränderliga och fasta 
utan snarare som ett första steg i den vidare utvecklingen kring bibliotekariernas 
yrkesetik. De yrkesetiska reglerna som fastställts 1992 reviderades 1998 av DIK-
förbundet och underavdelningen BF.176 Den yrkesetik som är gällande idag är 
sammanställd av BF och består av sju punkter som ska gälla för den svenska 
bibliotekariekåren.  Dessa citeras nedan:  
 

• Bibliotekarien skall utifrån det enskilda bibliotekets mål och dess användares behov, arbeta för att 
bibliotekets tjänster är mångsidiga, välorganiserade, av hög kvalitet och lättillgängliga.  
• Bibliotekarien skall värna om de demokratiska värdena.  
• Bibliotekarien skall bemöta sina användare med respekt och omdöme, opartiskt och jämlikt. Den 
enskildes rätt till integritet skall skyddas såväl vad det gäller personliga förhållanden och erhållen 
information, som lånat material.  
• Bibliotekarien skall verka för tillgång till det samlade kulturarvet och till information, oavsett 
medium.  

                                                 
172 Collste 1993, s.77 f.  
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• Bibliotekarien skall vara tydlig i sin professionella roll och vidmakthålla samt utveckla sin 
yrkesskicklighet.  
• Bibliotekarien skall visa respekt för andra yrkesgruppers etiska regler och deras professionella 
kompetens.  
• Bibliotekarien skall på ett opartiskt sätt arbeta för att förverkliga verksamhetens mål.177 

De etiska riktlinjerna i denna utformning har inte funnits i så många år och det kan 
upplevas att medvetenheten om dem är liten hos bibliotekarier, liksom omvärlden sällan 
har kännedom om en bibliotekaries etiska grund. Denna slutsats har bland annat dragits 
i uppsatserna Etik på bibliotek från 1997 och Internetetik på bibliotek från 2002. I den 
förstnämnda uppsatsen sägs det dessutom att bibliotekarier inte tycks uppleva något 
behov av en särskilt anpassad yrkesetik då informanterna i undersökningen ansåg att de 
etiska avväganden som förekom inom yrket var generella för alla serviceyrken. Trots att 
det förekom etiska diskussioner på samtliga bibliotek, oftast i samband med 
bemötandefrågor hade respondenterna överlag en vag uppfattning om vad de etiska 
ställningstagandena inom bibliotekarieyrket innebar. Vissa respondenter ansåg att de 
etiska riktlinjerna borde bestämmas lokalt för varje enskilt bibliotek.178 
 
De yrkesverksamma bibliotekariernas bristande medvetenheten kring yrkets etiska 
grund har vid olika tillfällen tagits upp till diskussion inom DIK men oftast perifert. 
DIK: s ordförande Britt-Marie Häggström pekar på vikten för en profession att ha 
yrkesanpassade etiska regler och menar att en nationellt gemensam etikgrund innebär 
trygghet och är en hjälp för allmänheten att värdera yrket. Etiska riktlinjer för 
biblioteksverksamheten kan bidra till en statusökning inom yrket. En översyn av de sju 
etiska regler som sammanställts av BF kommer att prioriteras starkt av DIK inom den 
närmaste framtiden. Som en följd kommer det också att bli mer diskussioner, artiklar 
och seminarier kring detta.179   
 
Olsson framför två stora anledningar till att bibliotekarien bör utforma en specifik 
yrkesetik. Det första är att skydda allmänheten som biblioteksbesökare, och sätta dem 
istället för verksamheten i centrum. Den andra orsaken är att kunna avgränsa 
bibliotekarieyrket gentemot andra yrkesgrupper, för att stärka yrkesgruppens 
professionalism och öka dess status. Genom att utforma en yrkesetik inom 
bibliotekarieyrket förbättras villkoren för professionella och kompetenta 
bibliotekarier.180 
 
Situationer där man som bibliotekarie kan vara i behov av en tydligt uttalad yrkesetik är 
i samband med möten med biblioteksanvändare, vid inköp av olika medier och i 
situationer där bibliotekets regler upplevs tvetydiga. En bibliotekarie har t ex makten 
och friheten att efter egna intressen besluta vilket material som ska köpas in till 
bibliotekets samlingar. Genom detta kan de prioritera olika verksamhetsområden, 
ideologier eller sin egen skönlitterära smak. Genom att förbättra yrkesverksamma 
bibliotekariers kunskaper kring yrkets etiska grund kan de få bättre insikt i 
förhållandena kring detta, och förhoppningsvis kunna förvalta denna makt på ett etiskt 
bra sätt. 181 
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Bibliotekariernas maktförhållande som beskrivs ovan har dock förändrats till viss del i 
och med Internet och datoriseringen. Genom att erbjuda användaren tillgång till Internet 
kan denne själv avgöra vilken information som är aktuell och relevant i sammanhanget, 
och därefter har bibliotekarien inte längre samma möjlighet att verka som ”kulturens 
väktare” och borga för god kvalitet på den information och det litteraturutbud som 
erbjuds. Den fria tillgången till information på Internet via bibliotekens datorer kan 
således innebära att bibliotekarier ofrivilligt eller ovetande underlättar för användaren 
att hitta information kring rasism, våldsideologier, knarkhandel eller pornografi.  
 
Även när en bibliotekarie ställs inför detta kan det underlätta att ha en fastställd 
yrkesetisk grund att stå på. Men i dessa lägen kan bibliotekariens yrkesetik komma att 
ställas mot lagar om yttrandefrihet och informationsfrihet. Diskussioner som pågår 
kring denna problematik handlar t ex om bibliotekens rätt att begränsa 
informationsutbudet för användaren, genom anpassade regler eller införande av selektiv 
censur.182  
 
 

5.6.1    Sammanfattning 
 
Att ha en speciellt utformad yrkesetik är värdefullt för yrkets professionalism. Syftet är 
att markera yrkesgruppens ansvar som profession. En profession får t ex inte verka för 
egen vinnings skull eller för att nå egna fördelar, utan ska arbeta för samhällets bästa. 
En yrkesetisk grund måste ständigt omarbetas för att följa med i yrkets och samhällets 
förändringar. 
 
Tidigare har nationella eller internationella sammanställningar av etiska riktlinjer för 
bibliotekarier saknats. Avsaknaden av en gemensam etik för yrkesgruppen är något som 
tidigare angetts som ett skäl till att bibliotekarieyrket inte är en professionell 
yrkesgrupp.  
  
Undersökningar från senare år har visat att trots att en specifik yrkesetisk grund numera 
finns för bibliotekarie rna, är de yrkesverksammas medvetenhet om dem låg. Även inom 
omvärlden känner få till vad som utgör bibliotekariernas speciella hederskodex. Vissa 
bibliotekarier ansåg att de etiska riktlinjerna, som de inte såg som speciella för just 
bibliotekarier utan gemensamma för alla serviceyrken, borde bestämmas på varje enskilt 
bibliotek.   
  
De etiska frågorna en bibliotekarie kan ställas inför har tidigare varit i samband med 
möten med biblioteksanvändare, vid inköp av olika medier och i situationer där 
bibliotekets regler upplevs tvetydiga. Idag ställs bibliotekarien inför ännu fler etiska 
bedömningar som uppkommit i samband med Internet. Genom att användaren själv kan 
finna aktuell information via Internet kan bibliotekarien inte kontrollera bibliotekets 
utbud av information och litteratur. Bibliotekarien kan därefter hamna i situationer där 
han eller hon underlättat för användare att finna information kring t ex knarkhandel eller 
rasism.  
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6    Teoretisk diskussion  
 
Efter att genom litteraturstudier skapat en bild av hur bibliotekariens yrkesroll har 
förändrats och utvecklats under det senaste decenniet, vill vi med detta kapitel analysera 
och diskutera frågan om bibliotekariens förändrade yrkesroll som den ser ut på 2000-
talet, har förändrat förutsättningarna för bibliotekarieyrkets professionalism.  
 
Diskussionen kommer att utgå från Per Tengblads analysmodell och ta fasta på det som 
tidigare framförts i undersökningen. Detta innebär att texten till viss del blir 
sammanfattande. Av den orsaken har vi valt att inte avsluta kapitlet med ytterligare en 
sammanfattning.  
 
Kopplingar kommer att göras mellan undersökningens olika kapitel och den teoretiska 
ramen. I anslutning till diskussionen framförs även egna tankar och åsikter.  
 
 

6.1    Den förändrade bibliotekarieutbildningen 
 
Ett ofrånkomligt kriterium för att ett yrke ska få kalla sig en profession är att 
utbildningen till yrket är akademisk, och således inte består av kunskaper som vem som 
helst kan tillägna sig genom praktiska erfarenheter.  
 
Sedan 1993 har bibliotekarieutbildningen som begrepp försvunnit och idag utbildas i 
Sverige magistrar och kandidater i biblioteks- och informationsvetenskap, för arbete på 
bibliotek, eller inom den privata sektorn. Sedan dess har det kontinuerligt arbetats för att 
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap ska bli offentligt accepterat som ett 
akademiskt ämne och för att yrkesutbildningen ska bli en erkänd akademisk utbildning. 
Akademiseringen av en utbildning kan ses som ett steg för att på sikt uppnå en 
professionalisering och därigenom öka yrkesgruppens lön och samhällsposition.  
 
Fler utbildningar läggs i dag på högskolenivå och det leder till att yrken 
förvetenskapligas. Detta gäller ju också bibliotekarieprofessionen. Selander menar att 
detta förvetenskapligande inte nödvändigtvis måste leda till en professionalisering. 
Vidare menar han att det i dagens samhälle finns många grupper i mellanpositioner som 
arbetar med professionaliseringsstrategier som inte kommer att nå sitt mål för dessa 
strategier.183  
 
Sundin konstaterar att utvecklingen inom biblioteks- och informationsvetenskapen har 
förändrat såväl som förbättrat förutsättningarna att bedriva en mer teoretiskt inriktad 
och akademiserad utbildning än tidigare. Att utbildningen med dagens utformning är 
placerad mitt mellan krav på teoretisering och kritik mot minskad praktik, och för 
bristen på praktik fått utstå en del kritik, ser han som en nödvändighet, en 
”utbildningarnas lott”. Han menar dock att behovet finns av ett ökat samarbete mellan 
teori/akademi och praktik. 184 
                                                 
183 Selander, Staffan  1989. Kampen om yrkesutövning, status och kunskap- professionaliseringens sociala grund ,  s. 116.  
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 57 

 
Det kan konstateras att utvecklingen inom utbildningen biblioteks- och 
informationsvetenskap på senare tid beträffande institutionaliseringen av ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap och akademiseringen av utbildningen, har 
förändrat yrkesidentiteten hos dagens biblioteks- och informationsvetare. Att yrket är 
akademiskt och att man har en forskningsanknytning är faktorer som framhålls av 
företrädare för yrket när man ska påvisa en förändring av yrkesgruppens status. 185 Detta 
kan hänföras till Abbott när han talar om den legitimeringskamp som pågår på den 
offentliga arenan, som bidrar till att fastställa en yrkesgrupps status. 186   
 
På den formellt juridiska arenan bedrivs bland annat frågan om hur kunskap och 
utbildning kan kopplas till den ändrade utbildningen. På denna arena bedrivs 
konkurrensen genom att man påverkar lagstiftningen. 187 Vi förmodar att DIK- 
förbundet tillsammans med fackförbund i liknande situation idkade påtryckningar för att 
få till stånd en teoretisk utbildning med forskningsmöjligheter, detta för att genom 
utbildningen påverka lagstiftningen för att i förlängningen öka yrkets status. Tengblad 
är inne på precis samma linje och menar att utbildningens längd och att den är 
akademisk kan vara avgörande för en högre status i framtiden.   
 
Tyvärr verkar det som om kännedomen om utbildningen är låg utanför den traditionella 
arbetsmarknaden. De arbetsgivare som i en nyskriven magisteruppsats tillfrågats menar 
just detta och tillägger att bibliotekarien inte har den kompetens de söker. Självklart 
menar vi att man måste profilera en utbildning mer gentemot näringslivet. Trots att man 
från BHS: s håll säger att man arbetar med kontakter mellan utbildning och näringsliv 
så verkar det trots allt var i väldigt liten skala eller på fel sätt eftersom det inte fått något 
större genomslag. Vikten av symbolvärdet kan också kopplas till en ”osynlig” 
utbildning. Vet inte allmänheten vad man egentligen har för kunskap så är det svårt att 
öka sitt anseende som yrkesgrupp. 
 
Respondenterna i Bibliotekarier i privat sektor ser samtliga en stor brist i utbildningen i 
det att den inte fokuserar mer på den privata marknaden. Det konstateras att det inom 
utbildningen finns en strävan att få fler och fler bibliotekarier att intressera sig för arbete 
inom privata sektorn, men genom att utbildningen inte erbjuder specifika inriktningar 
mot detta når man inte ända fram i sin ambition. Som förslag till förändringar inom 
utbildningen anges valbara kurser vid sidan om basutbildningen. 188 
 
Johan Olaisen menar att det är utmärkande för en semiprofession att utbildningen, om 
universitetsbaserad, är kortare än fem år.189 Idag är utbildningen till bibliotekarie 
fyraårig. Själva utbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap är tvåårig men 
utöver detta krävs studier i valfria akademiska ämnen under ytterligare två år. Studier på 
fyra år ses i professionssammanhang som en relativt kort utbildningstid. Detta talar för 
att bibliotekarieyrket, trots breddad och akademiserad utbildning, fortfarande inte skulle 
ha uppnått professionskriteriet vad det gäller utbildningen.  
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En teoretisk utbildning behöver enligt Abbott inte vara relevant i praktiken men det kan 
vara ett led i professionens legitimitetsarbete. 190 Detta ger bibliotekarien professionell 
auktoritet i frågan som gäller problemlösning. I samband med detta är kvalifikationer 
och konkurrensen med andra grupper avgörande. I och med den förändrade utbildningen 
och kravet att den avslutas med en magister eller kandidatuppsats kan studenten 
fördjupa sina kvalifikationer och därmed konkurrera med andra yrkesgrupper. 
 
 

6.1.2    Forskningsanknytning och karriärmöjligheter  
 
Möjligheten för en person som funderar på att söka till utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap att kunna studera upp till forskarnivå, liksom möjligheten att 
som nyutexaminerad göra karriär, är en viktig del för att höja yrkets status. Det är 
vanligt att yrken med karriärmöjligheter attraherar fler sökande, och dessutom fler 
manliga sökande. Det har konstaterats att kvinnodominerade yrken traditionellt sett är 
lågstatusyrken.   
 
I undersökningen har vi konstaterat att det har arbetats aktivt under det senaste 
decenniet, både inom biblioteks- och informationsvetenskapen och inom fackförbundet 
DIK, för att öka forskningsanknytningen till ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. På BHS kan man numera studera vidare ända upp till 
professorsnivå och vid högskolan finns både professorer och doktorander. Ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap har idag således en stark forskningsanknytning 
med möjlighet till forskarutbildning. Med tanke på att biblioteks- och 
informationsvetenskapen fortfarande är ett ungt ämne på tillväxt i Sverige, är det en 
trolig framtidsutveckling att forskningsanknytningen kommer att växa sig starkare.   
Bo Westas (DIK-förbundet) bekräftar detta när han säger att det lagts ned mycket 
resurser under 1990-talet för att förstärka forskningsanknytningen inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen 
 
En akademisk examen och en genomförd magisteruppsats ses på arbetsmarknaden som 
en garanti för att den utbildade har en viss kvalitet och kompetens. Att bibliotekarierna 
numera inte är yrkesutbildade utan har en examen i biblioteks- och 
informationsvetenskap kan göra att fler arbetsgivare får upp ögonen för den kompetens 
som bibliotekarien fått genom sin utbildning, vilket i sin tur möjligen kan öppna för nya 
möjliga yrkesroller på arbetsmarknaden.   
 
En trög karriärpotential är enligt Tengström inget som kan ses som statushöjande för ett 
yrke. Man bör kunna erbjuda bra utbildningar i chefskap och projektledning, och även 
kunna erbjuda yngre generationer möjliga karriärvägar. En stark forskningsanknytning 
ses som ett bra sätt att öka ett yrkes status och professionalism.191 
 
Före 1993 studerade man på bibliotekshögskolan för att bli bibliotekarie; yrkestiteln 
använt i traditionell betydelse och syftande på arbete på bibliotek. Många har genom 
tiderna haft detta som deltidsjobb och arbetat utifrån intresse snarare än av 
försörjningsbehov. Faktorer som lön och karriärmöjligheter var då av lägre betydelse, 
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och till yrket lockades flest kvinnor. Det fanns ingen forskningsanknytning och 
utbildningen sågs inte som akademisk. Möjligheterna att göra karriär som bibliotekarie 
var före 1993 väldigt begränsade. Den förändrade utbildningen och bibliotekariens 
breddade kompetens sägs kunna öppna för nya möjligheter på arbetsmarknaden, inom 
informationshanteringsyrken i privata sektorn. I dessa yrken framstår lönen som högre 
än inom det traditionella bibliotekarieyrket, och karriärmöjligheterna som många. 192 
 
Respondenterna i magisteruppsatsen Bibliotekarier i privat sektor är dock skeptiska till 
bibliotekariernas karriärmöjligheter inom biblioteksbyggnaderna. Biblioteksmiljön 
beskrivs som konserverande och rutinartad, vilket de anser kan hämma 
karriärutvecklingen. Samtidigt menar man att arbetet med informationshantering på 
företag har en annan drivkraft i och med företagens strävan att vara vinstdrivande. Detta 
ger enligt respondenterna intressantare arbetsuppgifter, mer variation och ett tydligare 
moderniseringstänkande. Bibliotekarierna som intervjuas ser lönen och de ökade 
karriärmöjligheterna som en stor morot till att arbeta inom näringslivet. 
Respondenternas löner ligger mellan 25- 30 000 i månaden, medan medellönen för en 
bibliotekarie arbetande på bibliotek befinner sig på den betydligt lägre siffran 19 956 kr. 
Respondenterna menar att man på ett företag i större utsträckning kan ge en lön som 
motsvarar utbildningens längd, än som är fallet inom offentliga sektorn. 193  
 
När Olaisen talar om att bibliotekarieyrket har potential att utvecklas till en profession, 
grundar han sitt resonemang på det faktum att forskningsanknytningen till ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap har stärkts avsevärt på senare år. 194 
 
Abbott menar att om en profession är stark och välorganiserad står den emot 
konkurrensen. Han menar också att svaga professioner är bundna till institutioner. 195 I 
och med förändringarna inom utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap har 
arbetsmarknaden vidgats från att tidigare varit en yrkesutbildning där det egentligen inte 
fanns mer än en väg att gå i sitt fortsatta arbetsliv. Det faktum att en magister eller 
kandidat i biblioteks- och informationsvetenskap idag kan göra olika yrkesval, gör inte 
yrkesrollen lika institutionsbunden. Detta tror vi kan stärka bibliotekariekårens 
möjligheter att utvecklas till en profession.  
 
 

6.3    Bibliotekariens kompetens 
 
Abbott menar att skillnaden mellan ett yrke och en profession är att det sistnämnda vilar 
på en kunskapsbas som inte kan tillägnas av vem som helst utan det krävs 
fackutbildning och inte enbart praktisk träning. 196   
 
Ett vanligt kriterium som ofta angivits i tidigare forskning för att bibliotekarien inte kan 
kalla sig en profession, är att yrkesgruppen inte har någon fastställd och för 
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yrkesgruppen specifik kunskapsbas, yrkesstuderande kan tillgodogöra sig genom en 
speciell, akademisk utbildning.  
 
Det har genom tiderna funnits uppenbara svårigheter med att definiera 
bibliotekarieyrkets kärna och kunskapsbas. Efter 1993 då utbildningen akademiserades 
och ämnet biblioteks- och informationsvetenskap blev ett akademiskt ämne, tycks det 
ha blivit allt viktigare att kunna ge en tydlig beskrivning av kärnan i bibliotekarieyrket 
och vilken kompetens en bibliotekarie har. Frågan har diskuterats och debatterats många 
gånger inom biblioteksvärlden men svaret är fortfarande diffust. 197 
 
Undersökningen har konstaterat att dagens bibliotekarier anser sig ha en kunskapsbas, i 
det som kallas Kunskapsorganisation, d v s kunskaper kring hur man söker, finner, 
strukturerar, organiserar och förmedlar information och kunskap. Respondenterna i 
Bibliotekarie sökes upplevde dock kunskapsbasen som väldigt vid och abstrakt, då 
information kan struktureras och förmedlas på så många olika sätt beroende på inom 
vilket informationsyrke man arbetar. 198 
 
Bibliotekariens kunskapsbas är således inringad idag, men den är fortfarande väldigt 
vagt uttryckt och dåligt formulerad. Enligt Olaisens teorier är det vanligt att 
semiprofessioner möter svårigheter i konkurrensen med närliggande yrkesgrupper 
eftersom definitionen av deras kunskapsbas är så vagt formulerad. 199 Även Abbott är 
inne på liknande tankegångar då han talar om hur olika yrkesgrupper konkurrerar med 
varandra inom sina yrkesfält. Den yrkesgrupp som har svag jurisdiktion får också svårt 
att behålla sitt monopol på området, och kan lätt konkurreras ut av andra yrkesgrupper 
med närliggande verksamhetsområde. 200 
 
Abbott menar att bibliotekariens expertroll ligger i kunskapsbasens öppna karaktär. Till 
skillnad från sk slutna professioner som jurister och läkare, där expertkunskaperna är 
otillgängliga för de som inte utbildad sig inom professionerna, menar Abbott att 
bibliotekariens expertkunskap går ut på att vara öppen och upprepningsbar i syfte att 
genom pedagogiska mönster vidareförmedlas till biblioteksanvändarna. 201 Vi tror att 
det är viktigt att skilja på olikartade professioner och syftet med deras verksamhet. 
Läkarens kunskap är professionell för att den är sluten och otillgänglig, ingen som inte 
är insatt i verksamheten ska kunna genomföra en operation på en patient. Jämfört med 
detta innebär bibliotekariens pedagogiska funktion att professionens kunskap måste 
kunna vara öppen för att komma till användning. Som vi ser det gör inte detta 
bibliotekariens kunskapsbas eller yrkets karaktär mindre professionellt. 
 
Flera andra forskare tar upp yrkens symbolvärden och dess påverkan på hur samhället 
uppfattar olika yrken. Selander menar att symbolvärdet, vilket i sammanhanget innebär 
den bild som allmänheten har av ett yrke, inte kan underskattas. Bibliotekarien måste 
visa omvärlden att yrkeskåren verkligen besitter den kompetens och kunskap som man 
vill marknadsföra. Otydligheten kring detta kan leda till att man tycker att uppgiften 

                                                 
197 Enmark 1991, s. 148 - 150.  

198 Sporrenstrand  2001, s. 49 - 50.  

199 Olaisen  1982, s. 65.  
200 Abbott 1988, s. 80 f.  

201 Abbott 1988, s. 218. 



 

 61 

man sysslar med är lätt och till och med oviktig. Ett lågt symbolvärde skadar även 
rekrytering och löneutveckling.202 
 
För att en yrkesgrupp ska erkännas som en profession i samhällets ögon måste den 
enligt Abbott uppnå jurisdiktion på sitt verksamhetsområde. 203  Bibliotekarierna som 
yrkeskår måste inför samhället, politiker, arbetsmarknaden och biblioteksanvändarna 
lyfta fram sig själva genom bättre marknadsföring och visa vilken kompetens en 
modern bibliotekarie har. Först då kan den traditionella bilden av bibliotekarien som 
levt kvar i samhällets allmänna uppfattning, bli tidsenligt och adekvat uppfattad. Först 
då samhället korrekt uppfattat den kompetens som 2000-talets bibliotekarie har kan det 
också bli tal om en ökad efterfrågan av bibliotekariens som arbetskraft. Eftersom många 
människor idag ser bibliotekarien som utbytbar med andra yrkesgrupper, som t ex 
systemvetare och informatörer, är jurisdiktionen i fara. 
 
Abbott talar om arbetsplatsarenan och den offentliga arenan. När det gäller den 
förstnämnda så driver man frågor som handlar om vilken kontroll den egna 
yrkesgruppen har i det vardagliga mötet mellan personer från andra yrkesgrupper. 
På den offentliga arenan kan man påverka och driva frågor som förändrar bilden av 
professionen, t ex genom att marknadsföra en yrkesgrupp eller en utbildning via media.  

204  
 
Vi, i likhet med många av de undersökningar som uppsatsen refererat till, menar att 
bibliotekariernas kompetens inte framhävs tillräckligt, varken i massmedia eller 
gentemot andra yrkesgrupper. Ofta hänförs resonemangen till att bibliotekarier som 
personligheter är alldeles för försiktiga och alldeles för dåliga på att framhäva sig själva 
och sina kunskaper. Här tror vi att en förändring har skett på senare år. Då bibliotekarier 
får arbete inom privata sektorn tycks det mest bero på personliga initiativ, personliga 
förmågor, kontakter och att den sökande har kompletterat sin utbildning i B-I med 
exempelvis kurser i omvärldsbevakning eller marknadsföring. Vi får känslan av att 
bibliotekarien på 2000-talet inte är lika försiktig och tillbakadragen som förr. Dagens 
bibliotekarier, eller åtminstone sju procent av dem!, verkar kämpa för att på alla vis 
stärka sina karriärmöjligheter inom den privata sektorn. Som vi ser det borde det dock 
inte vara upp till varje enskild bibliotekarie att profilera sig och lyfta fram sin 
kompetens som biblioteks- och informationsvetare på arbetsmarknaden. Istället borde 
förändringarna inom utbildningen och bibliotekariens breddade kompetens vara något 
som man inom utbildningen B-I medvetet arbetar för att profilera och marknadsföra, för 
att öka arbetsmarknadens inblick i vad en bibliotekarie på 2000-talet är och kan arbeta 
med. Om så sker tror vi att den privata sektorn skulle öppnas för fler än sju procent av 
de utbildade biblioteks- och informationsvetarna.  
 
För att stärka bibliotekarieyrkets position, bli mer konkurrenskraftig som yrkeskår och 
samtidigt uppnå ett större oberoende av andra yrkesgrupper har vi i många uppsatser 
och texter stött på förslag om att man inom utbildningen ska kunna specialisera sig 
genom valbara kurser, för arbete inom eller utanför biblioteken. Ett annat förslag är att 
man ska få en grundexamen på basnivå där man efter några år i yrket ska man sedan 
kunna specialisera sig för att kunna klättra i karriären. Att förändra utbildningen på detta 
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sätt, kan fungera som ett sätt att stå emot konkurrensen från andra yrkesgrupper. Men 
oavsett om man gör så eller inte, måste förändringarna av bibliotekarierollen 
marknadsföras och profileras utåt, så att omvärlden uppfattar och uppmärksammar 
bibliotekarien som arbetskraft!  
 
Bibliotekarieyrket som det ser ut idag uppfattar vi inte som väldefinierat, välorganiserat 
eller väl avgränsat från andra yrkesgrupper med likartad kompetens. Därmed blir 
bibliotekarierna som informationsspecialister lätt förbigångna av andra yrkesgrupper i 
konkurrensen på arbetsmarknaden.  

 
 

6.4    Tillgång och efterfrågan 
 
En yrkesgrupps möjligheter att öka sitt anseende i samhället och bli erkänd som 
profession är nära sammankopplat med tillgång och efterfrågan. Man måste visa sig 
som en tillgång på arbetsmarknaden, visa hur viktig man är och var den kompetens man 
besitter kan komma till användning. Finns ingen efterfrågan av professionen på 
arbetsmarknaden så har man heller inte något behov av den. 
 
Abbott behandlar termen revir i sin forskning. I professionella sammanhang ska 
bibliotekarien inte bara ha full tillgång till det område hon arbetar inom utan också 
utveckla och försvara det.205 Tankarna kan kopplas till bibliotekens 
marknadsanpassning. Dagens debatt handlar om två huvudlinjer som man menar inte 
utesluter varandra. Den ena tar upp frågan om biblioteken kan erbjuda tjänster på 
kommersiell basis och den andra sidan vill undersöka möjligheten att förbättra 
resultaten på de offentliga icke-kommersiella områdena, båda linjerna i syftet att 
utveckla framtida verksamhetsformer. Förbättrad informationstillgång, försämrade 
ekonomiska villkor och nya direktiv från beslutsfattare kommer att kräva dessa 
förändringar.206 Efterfrågan på bibliotekariekompetens är då beroende av hur väl man 
lyckats med denna anpassning. Lena Olsson har positiva tankar gällande den frågan. 
Hon tror att yrket kommer att utvecklas i professionell riktning med hjälp av 
informationsteknologin. 207 
 
Det är enligt Abbott svårt att försvara sitt revir om det inte är fullständigt markerat och 
avgränsat. 2000-talets bibliotekarieyrke beskrivs som föränderligt och med flytande 
gränser gentemot andra yrkesgrupper. 208 Man har inom yrkeskåren svårigheter med att 
definiera bibliotekarierollen, formulera bibliotekariens kunskapsbas eller redogöra för 
varför och i så fall på vilka sätt yrket är professionellt. En stor fråga är vad en 
bibliotekarie är idag; är det en person med en viss utbildning eller en person som arbetar 
på bibliotek? Är en utbildad biblioteks- och informationsvetare som arbetar inom 
näringslivet en bibliotekarie? Kring detta kan man spåra en viss oenighet och 
diskussionerna som följer på osäkerheten i frågan är om yrkestiteln bibliotekarie kanske 
har blivit otidsenlig, nu när man inte längre kan utbilda sig till bibliotekarie. Den 
traditionella yrkestiteln bibliotekarie associeras i dagens samhälle starkt till 
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biblioteksarbete, och kan därför enligt många vara ett hinder när biblioteks- och 
informationsvetarna söker arbete utanför biblioteken. Kanske skulle en ny yrkestitel, 
eller ett antal nya yrkestitlar som preciserar arbetsplats och arbetsuppgifter för 
bibliotekarierna, göra att de uppfattas som en starkare tillgång, vilket i sin tur ökar 
arbetsgivarnas efterfrågan på bibliotekarier?  
 
Att bibliotekarierna arbetande utanför offentliga sektorn skiljer sig från traditionella 
bibliotekarier genom högre lön, högre status, annan arbetsplats och behov av annan 
yrkestitel kan hänföras till Abbotts teorier kring begreppet abstraction.209 
Bibliotekarierna har avskilt sig från den traditionella bibliotekarierollen, sin egen 
profession, och därigenom breddat sin jurisdiktion. Detta avskiljande kan göra att yrket 
som bibliotekarie försvagas. Inom den privata sektorn arbetar bibliotekarierna vid sidan 
om personer med annan yrkesutbildning och som innehar andra kompetenser. 
Sammanförandet av dessa på samma arbetsplats kan tangera vad Abbott benämner 
amalgamation, sammanslagning, av olika kompetenser. 210 
 
Kopplat till Abbotts teorier framstår det inte som omöjligt att en förändrad yrkestitel 
som speglar arbetsuppgifterna på den privata sektorn, skulle höja bibliotekarieyrkets 
status. Avsaknaden av en yrkestitel som är användbar inom den privata sektorn kan 
bidra till en osäkerhet i yrkesrollen; respondenterna i Bibliotekarier i privat sektor valde 
t ex att inte nämna för sina klienter eller medarbetare att de var bibliotekarier eftersom 
de ansåg att detta kunde försämra förhållandet till dessa. Något som ytterligare bidrar 
till att göra yrkesrollen osäker är att det idag förekommer en ökad konkurrens mellan 
yrkesgrupper som arbetar med information. 
 
Av betydelse för hur efterfrågan inom yrket kommer att se ut i framtiden är också hur 
kulturpolitiken prioriteras i den kommunala budgeten. Kulturpolitiken på statlig nivå 
förankrar sina idéer på lokal, regional och central nivå, vilket leder till en samlad 
struktur på kulturområdet.211 Denna samlade struktur har på senare år bidragit till att 
kulturpolitiken inte följt med i omvärldens förändringar som t ex globalisering och den 
offentliga sektorns pressade budget. Den pressade budgeten kan handla om att man som 
chef hela tiden måste ställas mot t ex äldreomsorgens behov av pengar, och gentemot 
det försvara sin verksamhet. Detta leder till stagnation och brist på förnyelse inom 
verksamheten. 212 
 
Kulturen hamnar ofta under samma förvaltning som andra verksamheter. Kulturens 
vinster går inte att mätas kortsiktigt, på samma sätt som t ex en höftledsoperation och 
blir därför ofta åsidosatt när det är dags för nedskärningar eller besparingar.  
Att det finns få politiker med specialinriktning och kunskaper på kulturområdet är en 
missgynnande effekt för kulturpolitiken och för bibliotekarierna.213  
 
Något som kan försvåra för bibliotekarierna att uppnå en för yrkesgruppen gemensam 
professionalisering visar sig i Abbots studier av bibliotekarier som 
informationsprofession. Folkbiblioteken och universitetsbiblioteken vilar under olika 
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uppdragsgivare. Vi kan även se att det är en stor spännvidd mellan biblioteksarbetande 
bibliotekarier och bibliotekarier arbetande inom privata sektorn. Yrket som bibliotekarie 
är idag väldigt vidsträckt, styrs olika av olika uppdragsgivare och har olika mål 
beroende på verksamhetstyp. Det leder till att det blir en uppdelning mellan olika 
professionella grupper som i sin tur kan bidra till splittring och svårigheter att skapa en 
gemensam yrkeskår.214 
 
Enligt Abbott är strukturen på bibliotekariens arbete oförändrat idag jämfört med långt 
tillbaka i tiden. Det som ändrats är arbetsuppgifter, utförandet av dem och de 
hjälpmedel som används. 215 En drastisk förändring för bibliotekariekåren kom med 
Internets intåg på 1990-talet. Förhållandena i fråga om konkurrensen från andra 
yrkesgrupper som bl a informationsspecialister blev påtaglig. Vad kan då behövas för 
att öka efterfrågan på bibliotekarier? Att den traditionella bilden av bibliotekarien 
ersätts av en mer tidsenlig uppfattning av vad bibliotekarien är och har för kompetens är 
en faktor som kan bidra till att öka efterfrågan av bibliotekarier på arbetsmarknaden. 
Det faktum att bibliotekarien är utbildad till att ha stora kunskaper kring 
informationshantering, och att vi lever i ett samhälle där information är av högsta 
betydelse bör på sikt kunna förändra bibliotekariens samhällsposition och öka 
yrkesgruppens status – förutsatt att yrkesgruppen lyfter fram sig som tillgång och visar 
vad den kan. 
 
Abbott menar att de som i dag konkurrerar på bibliotekariernas arena i västvärlden inte 
utgjorde något hot innan informationsteknologins intåg. 216 Den konkurrens som då 
fanns var internt mellan olika biblioteksgrupper. I dag återfinns konkurrensen externt. I 
och med att bibliotekarieyrket räknas ha en svag jurisdiktion så hårdnar konkurrensen. 
Systemvetare, informatörer, webbutvecklare och kommunikatörer är några av de 
grupper som kan konkurrera ut bibliotekarien åtminstone utanför den traditionella 
arbetsmarknaden. Informationsmäklare kan också komma att utgöra en konkurrent till 
bibliotekariekåren i framtiden.  
 
Dessa externa grupper tror vi i många fall har lättare att framhålla sin kompetens inför 
arbetsgivaren och som även framkommit tidigare i undersökningen menar många att 
yrkestiteln bibliotekarie för informationshanterare anställda inom näringslivet har en 
negativ klang.  
 
Ett sätt att öka symbolvärdet och därmed yrkets status kan sättas i samband med 
högskolornas utvecklande av kontakter med företag. Syftet med det kan vara att visa för 
arbetsgivarna att den kompetens de söker är just vad en utbildad magister inom B-I har. 
En magisteruppsats som refererats till i undersökningen säger att man på Högskolan i 
Borås försökt att utveckla dessa kontakter men trots detta kan man inte peka på någon 
konkret marknadsföring eller kontakt knuten till företag. Ambitionen fanns, men 
försöken tycks ha runnit ut i sanden eller uteblivit. Ett lyckat samarbete mellan 
näringsliv och högskolor/universitet är enligt oss ett mycket angeläget i dagens samhälle 
för att profilera sig som yrkesgrupp och få högre status gentemot konkurrerande yrken. 
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Trots att forskningsdisciplinen vuxit sig starkare, den positiva propagandan från 
biblioteksvärlden beträffande bibliotekarier i privat sektor, och det faktum att de 
fackliga organisationerna som företräder bibliotekariekåren ser positivt på framtiden, så 
har vi inte fått intrycket av den privata sektorn som ett fält som med öppna armar 
välkomnar bibliotekarien som arbetskraft.  
 
Statistiken över hur många procent av utexaminerade studenter från B-I som får arbete 
inom den privata sektorn skiljer sig betydligt åt mellan olika undersökningar och år. Vi 
har pekat på två undersökningar från DIK åren 1999 och 2003 där det visas på en trend 
där allt färre bibliotekarier får arbete inom privata sektorn. Då siffrorna år 1999 uppgick 
till hela 15 % bibliotekarier arbetande inom näringslivet, visar statistiken nu på cirka 7 
%. Rasmussens undersökning från 2002 hänvisade till siffror enligt vilka 20 % av B-I 
studenterna får arbete inom den privata sektorn. Den senaste undersökningen från DIK 
visar att endast åtta procent av utexaminerade B-I studenter får arbete inom näringslivet 
idag. Undersökningarnas trovärdighet är något som inte behöver diskuteras, men vi 
ställer oss fundersamma till hur dessa undersökningar kan skilja sig så mycket åt?  
 
 

6.5    Förhållandet mellan bibliotekarien och 
biblioteksanvändaren 
 
Största delen av dagens bibliotekarier har en humanistisk bakgrund, och är därmed 
kanske inte alltid insatta i exempelvis tekniska eller naturvetenskapliga ämnen. När en 
informationsförmedlare saknar kunskaper i det efterfrågade ämnet kan problem uppstå. 
Då krävs förmågan att snabbt kunna sätta sig in i biblioteksanvändarens problem och 
ämnesområde. Har man inte tillräckliga ämneskunskaper får man använda sig av 
förmågan att intervjua användaren och därefter använda sig av sina kunskaper som 
informationsspecialist för att finna den aktuella informationen. 217 
 
Genom att bibliotekarien sällan står på en högre kunskapsnivå än biblioteksanvändarna  
uppstår ett konkurrensförhållande mellan bibliotekarien och användarna. 
Konkurrensförhållandet gör att bibliotekariens professionella kunskaper uppfattas som 
svaga. Detta är allra tydligast på specialbibliotek eller forskningsbibliotek där 
bibliotekarien sällan är lika beläst på de olika ämnesområdena som bibliotekets 
användare.218  Konkurrensförhållandet mellan bibliotekarien och biblioteksanvändarna, 
som grundar sig på att det är biblioteksanvändaren eller klienten som formulerar 
problemen, gör att bibliotekariens professionella kunskaper uppfattas som svaga. I 
enlighet med Abbotts terminologi innebär det att bibliotekariens jurisdiktion är svag. 219  
 
I professionsforskningen har konkurrensförhållandet mellan bibliotekarie och 
biblioteksanvändare framförts som ett hinder för yrkets professionalism. Man kan inte 
säga sig ha kunskapsmonopol på ett område, om användaren har mer ämneskunskaper 
än bibliotekarien. Enligt Abbotts definition på en profession, vilken inte grundar sig på 
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professionell auktoritet och totalt kunskapsmonopol, är dock konkurrensförhållandet 
inget hinder för bibliotekarieyrkets utvecklande av professionalism.  220   
 
Frågan har ställts om huruvida bibliotekariens arbete med referensfrågor, d v s att man 
söker information åt andra, kräver en sådan kompetens att det kan leda till yrkets 
professionalisering. Abbotts teorier ger stöd för tanken att bibliotekariens referensarbete 
skulle kunna bedömas som professionellt. Abbott framför en modell där han delar in 
professionellt arbete i tre delar: 
 
1) Diagnostisering. Igenkännande och klassificering av ett problem. 
2) Inferens. Uppkommer då problemet inte kan klassificeras. Här resonerar man logiskt 
kring problemet och dess natur.  
3) Behandling av problemet för att komma fram till en lösning. 
 
Att definiera problem, resonera logiskt kring dem och slutligen nå en lösning på 
problemet är således Abbotts beskrivning av ett professionellt arbete.221  
 
För bibliotekariens del kan det professionella arbetet som Abbott ringar in ovan anföras 
till referensarbetet. Under referenssamtalet klassificeras det angivna problemet, varefter 
man diskuterar kring det och slutligen behandlar det. Utgår man från punkterna skulle 
alltså bibliotekariens referensarbete kunna bedömas som professionellt. Problemet, som 
Abbott ser det, är att det inte är bibliotekarien som formulerar frågan som ska 
undersökas, utan användaren. Detta menar Abbott visar på en svag professione ll 
kunskap gentemot användaren, vilket i sin tur är ett tecken på en svag jurisdiktion.  222 
 
Undersökningar där frågan om referensarbetet kontra professionalism har diskuterats 
har dragit slutsatsen att referensarbetet skulle kunna bidra till yrkets professionalisering, 
förutsatt att det sker en kvalitetshöjning på arbetet som bibliotekarien utför inom 
referensarbetet. Bibliotekarien måste få lägga ner mer tid på detta arbete, för att det ska 
kunna utföras professionellt.    
 
Något som kan förstärka denna svaga jurisdiktion i användarens ögon kan vara 
svårigheten att urskilja de olika yrkesgrupper som arbetar på ett bibliotek. 
Bibliotekarien har ofta ett arbete bakom kulisserna som är osynligt för användaren. 
Användaren har heller oftast ingen uppfattning om den rådgivning han får kommer från 
en utbildad bibliotekarie eller någon annan anställd. 
 
I arbetet som bibliotekarie, och framförallt i samband med kontakten med 
biblioteksanvändarna under referensarbetet, är det viktigt att bibliotekarien utvecklar sin 
pedagogiska roll. Idag när bibliotekariens funktion som pedagog är viktigare än 
någonsin har det framförts som önskvärt av både studenter och arbetsgivare att 
pedagogik ska ingå som en obligatorisk del inom utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. 
 
Inom de traditionella professionerna talar man ofta om s k sluten kunskap för den 
yrkeskår som utbildat sig i ett speciellt ämne. Jämfört med etablerade professioner, som 
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t ex läkare eller jurister, kan en bibliotekaries yrkeskunskap inte definieras som en 
sluten expertkunskap som ska monopoliseras och otillgängliggöras för allmänheten 
genom utestängning. Mycket av bibliotekariens roll gentemot bibliotekets användare 
består i att på ett pedagogiskt vis vägleda användaren till att utveckla sin 
informationskompetens för att kunna finna för honom eller henne adekvat information. 
Vägledningen måste på grund av den pedagogiska inriktningen vara tydlig och enkel att 
upprepa för vem som helst.223 Detta arbetssätt kräver att bibliotekarien liksom läraren 
ska dela med sig av sina kunskaper. 
 
Enligt Maj Klasson är det viktigt att ha i åtanke att ett alltför centrerat tänkande kring en 
yrkesgrupps professionalisering kan orsaka att utvecklingen av yrkesrollerna 
konserveras, och att utvecklandet av framtida kompetenser då inte följer med i tiden. 
Hon ser en uppenbar risk för bibliotekarierna att yrkesrollens strävan att monopolisera 
sin kunskapsbas i konkurrensen på arbetsmarknaden, kommer på kollisionskurs med 
bibliotekariens pedagogiska roll och skyldigheter mot användaren. Det är svårt att 
omvandla en kunskap som går ut på att genom pedagogisk undervisning med tydligt 
upprepande utveckla användarnas informationskompetens, till en sluten kunskap endast 
tillgänglig för bibliotekarierna själva.224 I fallet med bibliotekarieyrkets 
professionssträvanden kan således försöken att monopolisera bibliotekariernas 
kunskaper göra att meningen med yrket som det ser ut idag, faller. För om 
bibliotekarien behåller sina kunskaper för sig själv, kan inte biblioteksanvändarna 
genom bibliotekariens hjälp till självhjälp utveckla sin informationskompetens, vilket är 
ett mål för 2000-talets bibliotekarieverksamhet.   
 
Vi ser också att det finns risker med att bara se till professionaliseringskriterier. Det 
finns en uppenbar fara med att hårdra professionaliseringssträvanden enligt detta 
mönster, men vi har svårt att tro att det skulle gå så långt inom bibliotekarieyrket.  
Förmedling av information, texter och litteratur är en allt för stor del av verksamheten 
för att kunna åsidosättas, på samma sätt som det knappast skulle kunna bli så att t ex 
gymnasieläraren håller på sina ämneskunskaper istället för att förmedla dem till 
eleverna. Informationsförmedling är en viktig del av bibliotekarieyrket och då ligger det 
i yrkets karaktär att förmedlingen måste ske pedagogiskt, tydligt och upprepbart för att 
användaren ska kunna lära sig något. Informationsförmedlingen bör man snarare se som 
en del av 2000-talets bibliotekariers professionella arbetsuppgifter.  
 
I en tid där begrepp som livslångt lärande och problembaserad inlärning är av stor 
betydelse, samtidigt som antalet distansstuderande som använder sig av biblioteket 
ökar, skulle det vara ett steg bakåt i samhällsutvecklingen att återgå till att bara 
överräcka efterfrågad information istället för att släppa in användaren i sökprocessen. 
Bibliotekarien skulle i och med detta återgå till den tidigare rollen som kunskapsgigant, 
istället för informationspedagog och informationsförmedlare. Vi ser inte detta som 
någon trolig utveckling av yrket, snarare tror vi att den pedagogiska rollen kommer att 
betonas starkare och att den hjälp bibliotekarien kan bistå med som 
informationsförmedlare kommer att bli allt mer professionell till sin karaktär.  
 
Ett vanligt problem är att de biblioteksanvändare som i första hand ser 
bibliotekarieyrket som ett serviceyrke känner att de är till besvär om de tillfrågar 
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bibliotekarien i sitt ärende. Här är det viktigt att bibliotekarien bakom servicedisken 
visar att användaren kommer i första hand och inte är till besvär. Bibliotekarien bör inte 
låta användaren vänta utan lägga eventuellt pappersarbete vid sidan om, och hellre låta 
telefonen ringa än att låta ett telefonsamtal avbryta ett pågående referenssamtal.  Bilden 
av yrket som ett serviceyrke ser olika ut beroende på vilken typ av bibliotek – offentliga 
eller privata - det rör sig om. 225 
 
Om bibliotekarier arbetande inom näringslivet, och deras förhållande till sina kunder har 
vi inte hittat något material att tillgå. Detta kan bero på att bibliotekarier arbetande 
utanför biblioteken är en ny företeelse som fortfarande sker i väldigt liten omfattning. 
Eftersom även bibliotekarier i privata sektorn har den kunskapsbas som förmedlas i 
utbildningen Biblioteks- och informationsvetenskap som grund, bör det innebära att 
dessa också använder sig av funktionerna som informationshanterare och 
informationsförmedlare gentemot sina användare, eller klienter. Genom detta förmodar 
vi att bibliotekariens pedagogiska funktion är av högsta betydelse även för de 
bibliotekarier som väljer att arbeta utanför biblioteken. 
 
Abbott menar att i en professions jurisdiktion ligger det att yrkesgruppen ska få lösa 
sina uppgifter som de själva vill.226  Här kan kopplingar göras till referensarbetet där 
bibliotekarien kan vägleda användaren. Men bibliotekarien kan inte som läkaren ställa 
rätt diagnos och skriva ut medicin utan bibliotekarien är beroende av användarens 
godtycke. 
 
 

6.6    Yrkesetik  
 
Att fastställa en specifik hederskodex för hur en viss yrkesgrupp ska agera inom sitt 
yrkesutövande, anses vara en viktig del för en profession. Ett professionellt beteende 
baserat på en etisk värdegrund skapar förtroende hos användarna och visar att 
yrkesgruppen arbetar för samhällets bästa, för användarens bästa och inte bara för egen 
vinnings skull. En etisk värdegrund gör också att bibliotekarieyrket kan avgränsas 
gentemot andra yrkesgrupper. Därigenom stärks yrkets status och professionalism. 227 
 
Under alla år har det inom bibliotekarieyrket saknats nationellt gällande etiska normer 
för bibliotekarien. Avsaknaden av en gemensam etik för yrkesgruppen är något som 
tidigare angetts som ett skäl till att bibliotekarieyrket inte är en professionell 
yrkesgrupp. 228 
 
Sedan 1992 har man dock inom bibliotekarievärlden antagit yrkesetiska linjer. 1998 
reviderades denna fastställda yrkesetik av BF. Bibliotekariens yrkesetiska riktlinjer 
återfinns på DIK: s hemsida och gäller fortfarande i denna utformning. 229 
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Då man inom tidigare professionsforskning alltså angav avsaknaden av en specifik 
yrkesetik som ett skäl till att yrket inte fick kalla sig en profession kan vi alltså 
konstatera att en sådan är fastställd idag, åtminstone för bibliotekarier som arbetar på 
bibliotek. Det har dock framgått i undersökningen att medvetenheten om 
bibliotekarieyrkets etiska riktlinjer är svag hos yrkesutövarna, liksom hos användarna. 
Många bibliotekarier förstår inte meningen med en speciell etik just för bibliotekarier, 
liksom många användare inte känner till att bibliotekarien agerar utifrån etiska normer.  
 
Rent teoretiskt skulle alltså fastställandet av en specifik yrkesetik kunna öka 
yrkesgruppens status och professionalism. Men för att symbolvärdet ska öka krävs 
också att användarna blir medvetna om att det existerar en sådan, liksom att 
yrkesutövarna själva får mer insikt i värdet av en etisk grund för bibliotekarier. Först då 
tror vi att man inom yrkeskåren kan ha nytta av de etiska riktlinjerna rent praktiskt.  
 
Som vi har uppfattat det kan fastställandet av en yrkesetik verka stärkande på 
bibliotekariens yrkesidentitet, på så sätt att man agerar medvetet professionellt och 
därefter också uppfattas som mer professionell av sin omgivning. Som avgränsning tror 
vi att yrkesetiken kan fungera som ett steg mot utvecklandet av en professionell 
yrkeskår. Men idag då bibliotekarieutbildningen är ersatt med en magister eller 
kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap upplever vi de yrkesetiska 
reglerna som aningen vaga eller otidsenliga, då de är utformade för bibliotekarier 
arbetande på bibliotek och inte ger riktlinjer för bibliotekarier arbetande utanför 
biblioteken. Det talas i de etiska reglerna om bemötande för biblioteksanvändare och 
etik i samband med biblioteksarbete. Här återkommer vi till frågan vad en bibliotekarie 
är idag; är det en person som arbetar på ett bibliotek eller en person med en viss 
utbildning? BF som utformat reglerna tycks utgå från det första alternativet då man 
bortser från att en utexaminerad biblioteks- och informationsvetare idag kan välja att 
arbeta inom privata sektorn.  
 
Etiska riktlinjer beskrivs som något som kontinuerligt ska vara under omarbetning. 230 
Vi tror att man inom en snar framtid bör besluta om yrkesetik för bibliotekarier ska 
gälla enbart för bibliotekariearbetande bibliotekarier eller utbildade biblioteks- och 
informationsvetare oavsett arbetsplats. I vidare utsträckning innebär beslutet att man 
måste ta ställning till frågan om bibliotekarier ska vara titeln på bibliotekarier arbetande 
på bibliotek, eller på biblioteks- och informationsvetare oavsett arbetsplats. Ska detta 
ses som två närbesläktade yrkesgrenar bör de också få varsin specifikt utformad 
yrkesetik. Strävar man istället efter att hålla samman bibliotekarieyrket under 
samlingsnamnet bibliotekarie oavsett arbetsplats, måste yrkesetiken också spegla dessa 
förhållanden för att vara giltig och tidsenlig. Kanske kunde en etisk värdegrund för 
informationsförmedlare, oavsett arbetsplats, utformas? 
 
  

7   Slutsatser 
 
Med denna uppsats ville vi presentera en bild av yrkets utveckling under det senaste 
decenniet, för att kunna specificera hur yrkesrollen som bibliotekarie ser ut på 2000-

                                                 
230 Collste 1993, s.77 f.  



 

 70 

talet. Syftet med detta var att undersöka om utvecklingen inom bibliotekarieyrket har 
förändrat förutsättningarna för yrket och yrkesrollens professionalism.  
 
De frågor som uppsatsen syftar till att besvara är således: 
 

• Hur ser yrkesrollen som bibliotekarie ut på 2000-talet?  
• Har utvecklingen inom bibliotekarieyrket det senaste decenniet förändrat eller 

förbättrat förutsättningarna för yrket att bli betraktat som en profession? 
 
Om man utgår från punkterna i Tengblads professionspussel för att undersöka hur väl 
bibliotekarieyrket uppfyller dessa punkter så kan man på ett överskådligt sätt punkta 
upp utvecklingen av bibliotekariens yrkesroll för att se hur utvecklingen har banat väg 
för yrkesgruppens professionssträvanden.  
 
 
1. Den förändrade utbildningen 
 
Bibliotekarien på 2000-talet är en akademiker, som utbildat sig på högskole- eller 
universitetsnivå under minst fyra år. Utbildningen är idag längre än den någonsin varit 
tidigare men jämfört med andra professionella utbildningar som ges på universitetsnivå 
räknas dock en utbildningstid på totalt fyra fortfarande som relativt kort. Då 
kunskaperna förr övervägande var av praktiskt karaktär och handlade om konkret 
biblioteksarbete, fokuserar dagens utbildning på informationshantering och 
informationssökning på elektronisk väg. Dagens bibliotekarie har allt mer utvecklats till 
en informationsspecialist, och utbildningen riktar sig numera inte enbart till arbete inom 
biblioteksvärlden då man inte längre blir bibliotekarie efter avslutad utbildning, utan 
magister eller kandidat i biblioteks- och informationsvetenskap. Den förändrade 
utbildningen tros både ha ökat bibliotekariens status och möjligheter på 
arbetsmarknaden.  
 
 
2. Forskningsanknytning och karriärmöjligheter 
 
Forskningsanknytningen till ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap är idag 
starkare än den någonsin har varit i Sverige. Ämnet är fortfarande ungt och på tillväxt så 
troligen kommer man att arbeta vidare för att ytterligare etablera ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap och stärka ämnets forskningsanknytning Det finns en tydlig 
strävan att ämnet biblioteks- och informationsvetenskap ska accepteras som akademiskt 
ämne jämställt med t ex engelska och historia. En nackdel för bibliotekarieyrket kan 
vara att man ännu inte har någon klart uttalad teori. Ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap har med sin tvärvetenskapliga karaktär snarare flera teorier.  
 
Karriärmöjligheter för en bibliotekarie var förr begränsade till biblioteken. Idag är 
förutsättningarna för en biblioteks- och informationsvetare att göra karriär utökade i och 
med den breddade kunskapen kring information och informationsteknologi. Ännu får 
bara ett fåtal bibliotekarier arbete inom den privata sektorn, men för dem som får fäste 
där är karriärmöjligheterna många. Den som studerat biblioteks- och 
informationsvetenskap kan dessutom välja att göra karriär som forskare inom ämnet B-
I.  
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För bibliotekarier som söker sig till näringslivet tror vi att karriärmöjligheterna skulle 
öka betydligt om det i utbildningarna fanns möjlighet till valbara kurser där studenten 
kan välja att profilera sig ytterligare för arbete inom näringslivet, eller för traditionellt 
biblioteksarbete. Vi menar alltså inte att man inom utbildningen generellt ska sträva 
efter en specialisering av samtliga studenter. Däremot skulle man kunna erbjuda 
möjligheter till specialisering i vissa ämnen, utöver det fasta kursutbudet. 
 
 
3. Yrkeskompetens  
 
Den unika yrkeskompetensen för en bibliotekarie på 2000-talet är idag fastställd med 
det ämnesområde som kallas Kunskapsorganisation. Dock är denna fortfarande väldigt 
vagt formulerad och både inom och utanför yrkeskåren kan man spåra en viss osäkerhet 
kring vad som ingår i en bibliotekaries kompetens; vad en bibliotekarie idag är och gör. 
Inom biblioteksvärlden och fackförbunden pågår ett kontinuerligt arbete med 
utformningen av en nationellt gällande, teoretisk kunskapsbas för att komma tillrätta 
med problematiken, men som förhållandena ser ut idag är detta en svag länk i 
bibliotekariens strävan mot professionalism.  
 
Det betonas av många att det särskiljande med bibliotekariens utbildning och arbete är 
att de är generalister. I marknadsföringen av bibliotekariens kompetens menar många att 
man bör sträva efter att framhålla det positiva med generella kunskaper i 
informationshantering. På samma sätt har också vi dragit slutsatsen att mycket av det 
positiva med bibliotekariens yrkesroller är det generalistiska. Vi menar att mycket av 
detta skulle gå förlorat om man istället strävade efter en specialisering och därmed en 
insvävning av yrkesrollen och yrket. Bibliotekarieyrket skulle därmed helt förändra 
karaktär – vilket troligen skulle ge upphov till uppkomsten av en eller flera nya 
yrkestitlar. 
 
Att bibliotekarierna idag kan sägas ha en angiven kunskapsbas för yrkesgruppen 
närmare en professionalisering, men som vi ser det behöver den formuleras och 
preciseras bättre för att yrket ska kunna utvecklas till en profession. Kopplat till Abbots 
tankar om symbolvärde, krävs det att man exakt ska kunna ange vad man är experter i, 
vari yrkesgruppens jurisdiktion ligger. Uppfattas kompetensen adekvat i samhället ökar 
också bibliotekariens symbolvärde.  
 
Vi har fått intrycket av att det är enklare för dagens bibliotekarie att beskriva sin 
kompetens än det var för tio år sedan, vilket kanske fastställandet av en nationell 
kunskapsbas kan ha bidragit till, i kombination med den akademiska utbildningen och 
den breddade kompetensen kring informationssökning på Internet. 
 
 
4. Bibliotekarien på arbetsmarknaden - tillgång och efterfrågan 
 
Efterfrågan på bibliotekarier anses vara god, eftersom den breddade kompetensen inom 
informationshantering och informationsteknologi är starkt efterfrågad på dagens 
arbetsmarknad, på arbete inom såväl som utanför biblioteksbyggnaderna. Inom det 
traditionella biblioteksarbetet anses den nutida biblioteks- och informationsvetarens 
kompetens vara en tillgång då tidigare utbildade bibliotekarier ofta saknar kunskaper 
om datorer, informationsteknologi och informationssökning på Internet. Inom privata 
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sektorn menar många forskare att arbetsgivare allt mer får upp ögonen för 2000-talets 
bibliotekarie och dennes kompetens. Man börjar uppfatta bibliotekarien som en tillgång 
i allt större omfattning. Dock har man inom biblioteksvärlden arbetat för lite med att 
marknadsföra den nya utbildningen och visa vad dagens biblioteks- och 
informationsvetare faktiskt kan arbeta med. Därför är det många arbetsgivare som inte 
känner till att någon förändring skett med bibliotekarierollen på senare tid. En ökad 
marknadsföring eller profilering av 2000-talets biblioteks- och informationsvetare, i 
syfte att öka samhällets insikt i bibliotekarieyrkets förändringar, tror vi skulle öka 
arbetsmarknadens efterfrågan på bibliotekarier som arbetskraft.  
 
Den traditionella bibliotekarien för tio år sedan mötte ingen större konkurrens inom sitt 
verksamhetsområde, eftersom bibliotekarien då hänvisades till arbete specifikt inom 
biblioteken. Men 2000-talets biblioteks- och informationsvetare som kan välja att 
använda sig av sin informationskompetens inom privata sektorn, får kämpa för att 
framhålla sin kompetens gentemot andra yrkesgrupper som hanterar information. Han 
eller hon måste kunna se sig själv i ett vidare perspektiv på arbetsmarknaden och själv 
fundera kring inom vilka yrken kompetensen i biblioteks- och informationsvetenskap 
kan anses vara meriterande. Detta tror vi bidrar till att dagens bibliotekarie får bättre 
kännedom om sin kompetens.   
 
En teori vi tagit del av är att en ändrad yrkestitel skulle kunna öka efterfrågan på 
bibliotekarier. Rasmussens intervjuer som visade att bibliotekarier undanhöll klienter 
och kollegor sin utbildning och medvetet valde att inte nämna orden bibliotekarie eller 
bibliotekskunskap i syfte att inte skada sina relationer på arbetsplatsen, ser vi som en 
tydlig indikation på att yrkestiteln bibliotekarie är missvisande då den används på 
biblioteks- och informationsvetare arbetande inom näringslivet.  
 
Vi anser inte att yrkestiteln ska ersättas med en ny samlingstitel för alla som 
utexamineras från biblioteks- och informationsvetenskapliga studier oavsett var de 
kommer att arbeta i framtiden. En ny samlingstitel för de utexaminerade på B-I, som 
inte längre är en yrkesutbildning, skulle kännas minst lika vilseledande som 
bibliotekarietiteln kan göra idag.  Så länge utbildningen var en yrkesutbildning där man 
i slutänden blev bibliotekarie arbetande på bibliotek var titeln adekvat. Men idag, då 
man blir kandidat eller magister i biblioteks- och informationsvetenskap, tycker vi bara 
man ska kallas bibliotekarie i de fall man kommer att arbeta på bibliotek. Istället bör 
man främst inom utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap satsa på att 
marknadsföra biblioteks- och informationsvetarna, inte bibliotekarierna, för att visa 
samhället vilken kompetens som förmedlas inom utbildningen och i vilka sammanhang 
detta kan komma till användning på arbetsmarknaden. Därefter kunde man fundera över 
bättre yrkestitlar för personer med utbildning i B-I som arbetar inom näringslivet; en 
eller flera yrkestitlar som associeras med sysselsättning och arbetsuppgifter snarare än 
med biblioteksverksamhet.  
 
Vi instämmer med Phil Teeces resonemang där han menar att man ska se mer kritiskt på 
bibliotekariens framtid och inte förstora upp möjligheterna till arbete utanför 
biblioteken, och undrar hur det kan komma sig att möjligheterna som via utbildningen 
beskrivit som enorma, i själva verket var så små att ingen kan säga vad bibliotekarier i 
näringslivet jobbar med. Som vi ser det bör man inom fackförbunden och Biblioteks- 
och informationsvetenskapen, istället för att peka på möjligheterna som redan enorma, 
lägga ner resurser för att arbetsmarknaden ska breddas för mer än åtta procent. Kanske 
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kunde man marknadsföra utbildningen och dagens bibliotekarier bättre t ex genom 
information till näringslivet? En annan möjlighet är att utöka de valbara kurserna inom 
ramen för utbildningen så att de studerande själv kan välja profilering. Vi förmodar att 
en biblioteks- och informationsvetare som läst kurser i t ex marknadsföring eller 
entreprenörskap, har större möjligheter att arbeta inom privata sektorn än den 
traditionella bibliotekarien med studier i humaniora i basen.  
 
 
5. Förhållandet mellan bibliotekarie och användare/klienter 
 
I undersökningen utgår vi från att det inte finns en enhetlig yrkesroll som 
bibliotekariens arbete kan beskrivas utifrån, utan snarare en mängd olika roller inom 
ramen för bibliotekarieyrket, som i takt med samhällets utveckling betonas mer eller 
mindre starkt under olika tidsperioder. Lena Olsson visade år 1992 på en modell över 
bibliotekarieyrkets tänkbara utveckling och den har visat sig stämma ganska bra med 
den faktiska utvecklingen. Enligt Olssons beskrivning kan man se en utveckling inom 
yrkesrollen där bibliotekariearbetet genom tiderna har fokuserat på olika funktioner. 
Idag är den kulturförmedlande rollen inte tillnärmelsevis lika viktig som den var förr, 
och på den tiden var antagligen bibliotekarien otänkbar i rollen som 
informationspedagog.  
 
Idag betonas rollerna som pedagog och informationsspecialist starkast. Till förmån för 
dessa har rollen som kulturbevarare försvagats, möjligen bara tillfälligt tills en jämvikt 
uppnåtts. Att fungera som kulturbevarare och kulturförmedlare tror vi alltid kommer att 
vara en viktig del av biblioteksarbetet, om än denna funktion idag tonats ner till förmån 
för andra, som samhället har starkare behov av idag. Samhällets behov av bibliotekarien 
som informationspedagog tros kunna öka i framtiden. 
 
Den folkbildande rollen har tydligt försvagats på senare år och det diskuteras om 
folkbildning är en omodern tanke på dagens bibliotek. Vi håller med de teorier som 
säger att folkbildningen snarare fått en ny innebörd idag och måste omtolkas för att bli 
betydelsefull i 2000-talets samhälle. Folkbildning på bibliotek idag handlar inte om att 
bilda massan genom att tillhandahålla ”fin” litteratur. Snarare bör innebörden i ordet 
folkbildning på 2000-talet centreras kring användarverksamheten och datoriseringen, 
och i samband med detta se bibliotekariernas möjligheter att erbjuda samma 
informationstillgång till alla, oavsett datorkunskaper eller tillgång till dator/Internet i 
hemmet.  
 
Både studenter och arbetsgivare efterlyser att pedagogik ska ingå som en obligatorisk 
del av utbildningen. Detta ser vi som ett rimligt och kanske även nödvändigt, steg för 
utbildningen till att anpassa sig efter yrkesrollens utveckling och det omgivande 
samhällets behov. Vi tror att bibliotekariens stärkta roll som informationspedagog är här 
för att stanna, liksom den pedagogiska funktionen överhuvudtaget troligen blir ännu 
viktigare, i samband med antalet ökande distansstuderande, vuxenstuderande och 
skolornas problembaserade inlärande, som gör att allt fler söker sig till närmaste 
bibliotek för att själv försöka öka sin informationskompetens och själv lära sig var man 
kan hitta svaren på sina frågor. 
 
Författarna till uppsatsen Fokus på folkbibliotekarien menar i sina slutsatser att 
bibliotekarierna, i och med sina många olika yrkesroller, verkar ha svårigheter med att 
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bestämma sig för vilken identitet som är bibliotekariens. Därför förespråkar de att 
bibliotekarierna bör välja en roll, eller identitet, och därefter specialisera sig inom 
ramarna för denna enda.231 I motsats till detta resonemang är våra slutsatser att 
bibliotekarieyrket innebär ett växelspel mellan de olika rollerna. Yrkesrollerna inom 
bibliotekarieyrket är avhängiga av varandra, samspelande med varandra och 
kompletterande varandra. Bibliotekariens olika roller ser vi alla som viktiga tårtbitar i 
den hela cirkel som kan sägas utgöra bibliotekarieyrket oavsett arbete på eller utanför 
biblioteket.  
 
Som vi ser det ligger stor del av bibliotekariens professionalism i referensarbetet och 
bemötandet av biblioteksanvändarna, eller klienterna på ett företag. Under 
referensarbetet verkar bibliotekarien professionellt genom att kunna föra ett resonemang 
kring användarens informationsbehov för att klassificera det, och sedan genom 
referensarbetet diskutera kring problemet och tillsammans med användaren komma 
fram till tänkbara lösningar. Syftet med bibliotekariens informationspedagogiska roll är 
tydligt under referensarbetet: att utveckla användarnas informationskompetens. Man bör 
arbeta för att synliggöra det professionella med den här typen av arbetsuppgifter och för 
att utveckla bibliotekariernas professionalism kring referensarbetet.  
 
 
6. Bibliotekariens specifika yrkesetik 
 
Idag finns en för bibliotekarier specifikt utformad yrkesetik som senast sammanställdes 
och reviderades 1998. Eftersom yrkesetik är något som ständigt måste omarbetas och 
skrivas om efter nya tider och trender arbetar man inom DIK och BF kontinuerligt med 
bibliotekariens yrkesetiska normer.  Yrkesetiken som den ser ut idag är dock för mycket 
fokuserad på det traditionella bibliotekariearbetet där bibliotekarien är 
institututionsbunden till arbete inom bibliotek. Med tanke på förändringarna inom 
utbildningen, bibliotekariens kompetens och den breddade arbetsmarknaden för dagens 
biblioteks- och informationsvetare bör också en specifik yrkesetik skrivas så den ger 
riktlinjer även för bibliotekarier arbetande inom den privata sektorn. Ett annat alternativ 
är att utforma yrkesetiken på olika sätt för företagsarbetande respektive 
biblioteksarbetande bibliotekarier. Man bör också arbeta för att stärka medvetenheten 
om att bibliotekarieyrket vilar på en specifik hederskodex, både hos yrkesutövare och 
biblioteksanvändare/klienter.  
 
 
Bibliotekarieyrket beskrivs av de allra flesta som en semiprofession, eftersom de inte 
anses uppfylla alla professionskraven. Även vår slutsats är att bibliotekarieyrket tycks 
uppfylla fler kriterier än en semiprofession men mindre än en profession, och därefter 
placerar de sig någonstans i gränslandet mellan semiprofessioner och professioner.  
 
Dock beskrivs förutsättningarna för bibliotekarieyrket att utvecklas i professionell 
riktning enligt de allra flestas åsikter som goda. Vi instämmer även med detta 
resonemang och kan även konstatera att en stark professionssträvan finns inom 
yrkeskåren eftersom man medvetet arbetar för en stegvis ökning av bibliotekariens 
professionalism. Det som ovan anges som svaga punkter i yrkets professionalism är 
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sådant som man inom fackförbunden och Biblioteks- och informationsvetenskapen 
arbetar med att stärka i framtiden.  
 
Under den tioårsperiod som vi undersökt, har yrket och yrkesrollen som bibliotekarie 
utvecklats avsevärt. Denna utveckling har i hög grad påverkat professionalismen i 
positiv riktning. Yrket som det ser ut idag uppfattar vi som betydligt mer professionellt 
än vad bibliotekarieyrket var för tio år sedan.  
 
Anseendet som professionell yrkesgrupp, med magisteruppsatsen som garanti på att den 
utbildade har en viss kompetens och kvalitet, i kombination med att bibliotekarien bättre 
börjar framhålla sig själva som tillgång och lyfter fram sin kompetens, tror vi kan göra 
att bibliotekariens möjligheter på arbetsmarknaden ökar i framtiden. Den ökade statusen 
skulle som följd öka lönenivån.  
 
Det finns professionsforskare som menar att professionbegreppet speglar samhällets 
värderingar. Samhällets värderingar kan också vara avhängiga av den politik som förs. 
En starkare bibliotekspolitik skulle kunna främja på dem som arbetar både på och 
utanför biblioteken. Sätter politikerna fokus och visar på vikten av biblioteken och dess 
funktion så tror vi att symbolvärdet ökar för yrkesgruppen och dess professionalisering. 

 

8    Fortsatt forskning  
 
Under arbetets gång med denna uppsats har vi kommit i kontakt med ett antal 
närliggande problem som skulle vara väldigt intressanta att undersöka närmare. 
 
Frågan om bibliotekariens yrkestitel är en av dessa. Är titeln bibliotekarie till nackdel 
för arbetssökande som vänder sig till näringslivet? Vad ska man kalla en bibliotekarie 
arbetande utanför bibliotek? Vad ska de utexaminerade kalla sig, när utbildningen inte 
längre är en yrkesutbildning? 
 
Bibliotekariens framtida arbetsmarknad är ett fält som öppnar för många möjligheter 
inom den framtida forskningen. Den uppfattning som förmedlas via utbildningen i 
biblioteks- och informationsvetenskap är en arbetsmarknad som med öppna armar 
erbjuder bibliotekarien många valmöjligheter. Den bild vi har fått genom denna 
undersökning motsäger detta, då det visat sig att bara en bråkdel av dagens biblioteks- 
och informationsvetare får arbete inom näringslivet – och att ingen kan säga exakt inom 
vilka yrken de hamnar. Var, till vilken typ av arbetsplatser och med vilka 
arbetsuppgifter, tar bibliotekarier vägen inom den privata sektorn? Och vad är det som 
gör att just dessa får anställning där?  
 
 

8    Sammanfattning  
 
Vi har med denna uppsats försökt att specificera bibliotekariens yrkesroll på 2000-talet 
och dess förändring under det senaste decenniet. Vårt syfte har varit att undersöka om 
bibliotekarieyrkets utveckling har lett till förändrade förutsättningar för yrket och yrkets 
professionalism. 
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De frågeställningar som undersöktes var: 
 
1. Hur ser yrkesrollen som bibliotekarie ut på 2000-talet, med avseende på: 
 
a) Den förändrade utbildningen 
b) Karriärmöjligheter/forskningsanknytning 
c) Bibliotekariens kunskapsbas/yrkeskompetens 
d) Tillgång/efterfrågan 
e) Förhållandet mellan bibliotekarie och biblioteksanvändare 
f) Bibliotekariens yrkesetiska grund 
 
2. Har utvecklingen inom bibliotekarieyrket det senaste decenniet förändrat 
förutsättningarna för yrkesrollens professionalism?  
 
Som metod för undersökningen har vi valt att göra en kvalitativ litteraturstudie. 
Undersökningens teoretiska grund består av sociologen Andrew Abbotts studier av 
bibliotekarieyrket som informationsprofession, och Per Tengblads analysmodell som i 
sex delar beskriver viktiga grundpelare i en yrkesgrupps professionalism. 
Undersökningen har baserat sitt upplägg på Tengblads analysmodell, och diskuterar 
utifrån den bibliotekarieyrkets utveckling och professionalism utifrån Abbotts teorier.  
 
Resultaten av undersökningen visar att yrkesrollen som bibliotekarie har utvecklats och 
förändrats på många sätt under det senaste decenniet.  
 
Utbildningen är inte längre en yrkesutbildning där man i slutänden blir en bibliotekarie, 
utan en akademisk utbildning på totalt fyra år, där man efter studenten kan titulera sig 
kandidat eller magister i biblioteks- och informationsvetenskap. Inom utbildningen är 
fokus förflyttat från biblioteksverksamhet till informationshantering, i syfte att följa 
med samhällets förändringar och nya krav på morgondagens bibliotekarie.  
 
Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är idag ett akademiskt ämne under 
tillväxt, då det fortfarande är relativt ungt inom svensk forskning. Inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen arbetar man kontinuerligt med att stärka ämnets 
forskningsanknytning och idag kan man studera vidare inom B-I ända upp till 
professorsnivå.  
 
Karriärmöjligheterna för dagens bibliotekarie, eller biblioteks- och informationsvetare, 
har ökat i samband med den akademiserade utbildningen, omfokuseringen på 
informationshantering före biblioteksverksamhet, och den breddade kompetensen hos 
de utexaminerade. Enligt den senaste undersökningen från DIK får 7 % av de 
nyutexaminerade bibliotekarierna idag arbete på företag. En mer effektiv 
marknadsföring från bibliotekssektorn skulle kunna göra att medvetenheten om den 
moderna bibliotekariens förändrade kompetens och yrkesroll ökar, vilket i sin tur skulle 
ge fler biblioteks- och informationsvetare chans till arbeten inom den privata sektorn.  
 
Bibliotekariens kunskapsbas har tidigare ansetts svår att ringa in och även inom 
bibliotekssektorn har det funnits svårigheter med att ge en definition av bibliotekariens 
kunskapsbas. Idag har DIK publicerat en skriftlig definition av bibliotekariens 
kunskapsbas, som består av det som betecknas Kunskapsorganisation, d v s kunskaper 
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kring informationshantering och informationsförmedling. Dock anses denna vara diffust 
formulerad då ingenting sägs om vilken typ av information som hanteras, eller på vilket 
sätt.  
 
Möjligheterna för 2000-talets bibliotekarie på arbetsmarknaden beskrivs som goda – 
förutsatt att bibliotekarien personligen ser till att marknadsföra sig som arbetskraft, 
vidareutbildar sig genom ytterligare högskolekurser, och skaffar personliga kontakter i 
företagsvärlden. Trots den utopiska bild av bibliotekariens breddade arbetsmarknad som 
målas upp t ex inom utbildningen B-I eller av fackförbundet DIK, är det idag bara åtta 
procent nyutexaminerade bibliotekarier som får anställningar inom näringslivet. Då 
dessa får jobb beror det ofta på personliga kontakter, eller kurser som lästs in vid sidan 
om utbildningen i B-I. Enligt många intervjuade chefer anses dagens utbildning i B-I ge 
en bra kompetens för informationsarbeten inom privata sektorn – men den når inte fram 
hela vägen och behöver därför kompletteras ytterligare med t ex kunskaper i 
marknadsföring eller affärstänkande.   
 
Efterfrågan på bibliotekarien som arbetskraft skulle öka om samhällets medvetenhet om 
förändringarna i yrkesrollen ökade. Här krävs att man från bibliotekssektorn arbetar 
effektivt med att lyfta fram de förändringar som skett inom utbildningen, kompetensen 
och yrkesrollen, för att visa att en bibliotekarie på 2000-talet inte är detsamma som en 
bibliotekarie för tio år sedan. Bibliotekarien idag är betydligt mer professionell och har 
en bredare kompetens, som kan komma till användning även utanför 
biblioteksbyggnaderna. En bibliotekarie idag kan konkurrera på arbetsmarknaden om 
arbeten som berör informationshantering inom den privata sektorn.  
 
Vissa anser att en förändrad yrkestitel skulle kunna öka efterfrågan på bibliotekarier 
från privata sektorn, då titeln bibliotekarie sägs ha en negativ klang inom 
företagsvärlden.  
 
Beträffande relationen till biblioteksanvändarna eller företagets klienter intar 
bibliotekarien olika roller eller funktioner. Förr, i det traditionella biblioteksarbetet var 
rollen som kulturbevarare och kulturförmedlare den viktigaste. Bibliotekarien skulle 
arbeta inom biblioteket med att bevara och förmedla finkultur till användarna. Enligt 
samma mönster skulle bibliotekarien verka som folkbildare, genom att tillhandahålla 
användarna bildning genom utvald litteratur.  
 
Idag är dessa roller inte lika framträdande. Vi tror att bibliotekariens funktion som 
kulturbevarare och kulturförmedlare alltid kommer att finnas kvar, och anses vara en 
viktig del av bibliotekariearbetet. På samma sätt tror vi att bibliotekarien alltid kommer 
att ha en folkbildande roll, i det att borga för alla samhällsgruppers lika möjligheter till 
tillgång till information.  
 
Idag är det bibliotekariens roll som informationsförmedlare och pedagog som anses vara 
viktigast. I kontakten med användarna strävar bibliotekarien efter att genom 
pedagogiska mönster utveckla användarnas informationskompetens.  
 
Bibliotekariens referensarbete, att under referenssamtalet analysera informationsbehov, 
klassificera de olika användarnas problem, och diskutera sig fram till en lösning, anses 
av många vara ett professionellt arbete. Men för att referensarbetet ska kunna bedömas 
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som professionellt krävs att kvaliteten på arbetet ökar. Bibliotekarien måste ges tid och 
utrymme för att kunna utföra referensarbetet mer professionellt.  
 
Sedan 1998 har det för bibliotekarierna funnits en specifikt fastställd yrkesetik. Att 
yrkesutövarna medvetet agerar utifrån en speciell hederskodex och inte för egen 
vinning, anses vara en del av ett professionellt arbete. Det ger användarna en viss 
garanti på ett kvalitativt bemötande och ger också yrkesutövarna vägledning i hur de ska 
agera professionellt gentemot användare/klienter. Denna är dock fortfarande endast 
utformad för bibliotekarier i traditionell bemärkelse, d v s arbetande på bibliotek, och 
ger inte riktlinjer för bibliotekarier arbetande på företag. En yrkesetik är ständigt under 
omarbetning för att behålla sin aktualitet, och ska man kunna fastställa en specifik 
yrkesetik för bibliotekarier bör de även omfatta alla bibliotekarier oavsett arbetsplats. 
Här krävs en del vidare arbete från fackförbundet DIK och underavdelningen BF.  
 
Efter att ha studerat bibliotekarieyrkets förutsättningar på Tengblads punkter i 
analysmodellen kommer vi fram till slutsatsen att yrkesrollens utveckling under det 
senaste decenniet har bidragit till att yrket visserligen är mer professionellt nu än för tio 
år sedan, men att det fortfarande inte kan räknas som en profession. Vi konstaterar att 
det finns en stark professionssträvan inom yrkesgruppen och en medvetenhet om vari 
dess professionalism brister. Man arbetar inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
såväl som inom fackförbundet DIK med att stärka professionalismen på dessa punkter 
och därför anser vi att bibliotekarieyrket har potential att utvecklas till en fullständig 
profession någon gång i framtiden.  
 
Idéer till fortsatt forskning skulle kunna vara att studera frågan om bibliotekariens 
yrkestitel närmare. Är titeln bibliotekarie till nackdel för arbetssökande som vänder sig 
till näringslivet? Vad ska man kalla en bibliotekarie arbetande utanför bibliotek? Vad 
ska de utexaminerade kalla sig, när utbildningen inte längre är en yrkesutbildning? 
 
Även frågan om bibliotekariens framtida arbetsmarknad kan studeras ur många 
infallsvinklar. Det vore intressant att se var dagens åtta procent nyutexaminerade 
bibliotekarier får jobb inom näringslivet och vad som gjort att just dessa fått anställning 
där medan större andelen av de utbildade biblioteks- och informationsvetarna inte kan 
räkna med anställningar inom privata sektorn. En vidare fråga skulle kunna vara på 
vilka sätt bibliotekssektorn skulle kunna verka för att öka de utexaminerade biblioteks- 
och informationsvetarnas möjligheter på arbetsmarknaden för att fler bibliotekarier ska 
kunna få jobb utanför biblioteken.  
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