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Abstract:  The aim of this thesis is to study the effects of self-service on
  professional qualifications of library assistants in three public 
  libraries in Sweden. 

  The research questions are: 
  - How do the library assistants experience that their professional 
  qualifications have changed since self-service was introduced at 
  the library? 
  - Does the view on library assistants’ professional qualifications 
  and future differ between library managers and library assistants?    
  - Does the view on library assistants’ professional qualifications 
  and future differ between the three different libraries? 

  The method used is qualitative interviews with six library  
  assistants and three head of libraries from three different public 
  libraries. The theoretical framework for this study is constructed 
  by theoretical ideas about professional qualifications and  
  technology's impact on professionalism. 

  The results indicate that the cognitive qualifications of library 
  assistants have increased and social qualifications both increased 
  and decreased. The professional roles between librarians and 
  library assistants are tending to merge. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle är vi vana vid att göra saker själva. Det är få av oss som köar på 
banken eller hos resebyrån när vi ska betala räkningar eller köpa biljetter. Även på 
biblioteken märks den ökade självservicen bl.a. genom att man kan söka, reservera och 
omsätta sina böcker själv på nätet och i biblioteksrummet blir återlämnings- och 
utlåningsautomater allt mer vanliga. 

Före införandet av självservice på biblioteken har de huvudsakliga arbetsuppgifterna för 
biblioteksassistenter varit att låna ut och återlämna böcker, bokuppsättning samt 
bokvård. Bibliotekariernas arbetsuppgifter bestod främst i att möta besökarna och deras 
informationsbehov, söka i kataloger och leta upp böcker i hyllorna. Den nya tiden med 
mer självservice, gallring istället för reparation samt att mediedistributörerna erbjuder 
service som märkning och inplastning gör att assistenternas traditionella arbetsuppgifter 
minskat och förändrats (Savazzi 2012, s. 26).   

Teknik är ett vitt begrepp och självserviceteknik på bibliotek kan syfta både på 
mjukvara såsom bibliotekskataloger, OPAC (Online Public Access Catalog) och 
datoriserade databaser eller på hårdvara som återlämningsmaskiner och 
utlåningsautomater. 

Anledningen till bibliotekens satsning på självservice varierar - vissa bibliotek vill 
upprätthålla samma servicenivå trots minskad personal och andra vill använda sin 
personal till att utveckla verksamheten genom att t.ex. kunna satsa mer på utåtriktad 
verksamhet. Ur nedanstående klipp ur media och beslutsunderlag ses exempel på hur 
några svenska bibliotek utåt motiverat sina satsningar på självservice: 

Sydsvenskan, 2010-02-19: 
– Vi har inte ansett att vi ska dra ner på de små biblioteken. Och det finns tusen saker som 
vi kan göra för att utveckla verksamheten. [...] 
– Min ambition är att vi inte ska behöva dra ner överhuvudtaget på personalen framöver. 
Men att den nya tekniken ska frigöra resurser för att utveckla verksamheten och satsa mer 
på bland annat utåtriktad verksamhet. (Runol, 2010). 
 
Lerums tidning, 2011-08-25: 
Tanken bakom förändringen är att personalen ska ha mer tid till att svara på låntagarnas 
frågor. [...] Den som vill låna böcker måste inte längre gå till en kassa utan kan själv 
registrera sina lån i en dator. För personalen innebär det nya självbetjäningssystemet att 
de inte behöver hantera lika mycket lån av böcker längre. Ett monotont arbete som de inte 
kommer sakna. [...] 
– Det har också blivit lättare för personalen att själv att vara aktiv och fråga om 
låntagarna behöver hjälp. Det är det som är grunduppdraget, att främja läsandet. Inte att 
stå med ett mekaniskt arbete som det förra utlåningssystemet innebar. (Pierrou, 2011). 
 
Investeringsbudget Kulturnämnden: 
Automaten kommer att effektivisera arbetet med återlämning dels för låntagare men 
också för personalen internt. Det blir lättare att hantera återlämnade böcker från filialerna 
och betydligt mindre lyft kommer att krävas. 
(Bilaga 1). 

Förväntningarna på bibliotekens automatisering och självservice är alltså stora 
och ur ovanstående citat skulle man kunna utläsa följande fördelar för besökarnas 
del: den personliga integriteten ökar, utökad programverksamhet, möjlighet till 
ökad personlig service generellt och den i bibliotekslagen prioriterade gruppen 
barn och ungdomar kommer också att få möjlighet till utökad service. För 
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personalens del förväntas automatiseringen generera mindre rutinarbete, mer tid 
att hjälpa låntagarna, möjlighet att aktivt möta besökarna i biblioteksrummet samt 
mer tid att utveckla verksamheten. I denna uppsats har jag för avsikt att undersöka 
hur införande av självservice påverkat biblioteksassistenternas 
yrkeskvalifikationer på tre bibliotek i norra Sverige. 

1.1 Bakgrund 

En stor del av bibliotekens personal utgörs av personal utan bibliotekarieexamen vilka 
under årens lopp benämnts kontorister, kanslister eller biblioteksassistenter, vilket är 
den generella benämningen i Sverige idag (Savazzi 2012, s.25). Enligt 2011-års statistik 
från Kungliga Biblioteket hade rikets folkbibliotek ca 3 000 anställda bibliotekarier och 
omkring 2 500 övrig personal, ”personer anställda inom folkbiblioteksverksamheten 
förutom städpersonal”, till vilken biblioteksassistenterna räknas (Kungliga Biblioteket 
2012). 

På biblioteken är biblioteksassistenterna den yrkeskategori som till stor del påverkas av 
de tekniska investeringarna eftersom assistenternas traditionella arbetsuppgifter - utlån, 
återlämning och omsättning av medier - alltmer sköts av låntagarna själva via automater 
eller datorer. Teknikutvecklingen har även medfört att bibliotekariernas och 
biblioteksassistenternas arbetsuppgifter alltmer liknar varandra samt att den hierarkiska 
skillnaden yrkesgrupperna emellan gradvis förändrats. Trots detta finns det ingen 
möjlighet att som en del i de svenska biblioteksassistenternas karriär tillgodoräkna sig 
denna erfarenhet utan det är i princip lika naturligt för en biblioteksassistent att helt byta 
yrkesbana och t.ex. vidareutbilda sig till lärare som till bibliotekarie (Savazzi 2012, s. 
33-34).   

Jag arbetar själv sedan ca tio år tillbaka som biblioteksassistent på ett folkbibliotek och 
med tanke på att vi utgör en så stor del av personalstyrkan är det förvånande att så lite 
material kring denna yrkesgrupp finns att tillgå. Eva Savazzi har dock i uppsatsen 
Biblioteksassistent: En yrkesroll i förändring från 2012 bl.a. kartlagt hur 
biblioteksassistenternas arbetsuppgifter förändrats och upplevde, liksom Toolis m.fl. 
som hon refererar till, att biblioteksassistenterna är ”osynliga människor” (invisible 
people) i svensk litteratur om biblioteksanställda samt i politiska debatter eftersom så 
lite finns dokumenterat om dem (Savazzi 2012, s. 25).   

1.2 Syfte och frågeställning 

I uppsatsen Biblioteksassistent: En yrkesroll i förändring (Savazzi 2012) utforskas hur 
biblioteksassistenternas anställningsvillkor m.m. förändrats under 30 år och syftet med 
denna uppsats är att som en vidareutveckling av ovanstående undersöka hur 
biblioteksassistenterna upplever sin arbetssituation efter teknikinförandet samt att 
jämföra den med berörda bibliotekschefers. Detta gör jag utifrån följande 
frågeställningar: 

- Hur upplever biblioteksassistenterna att deras yrkeskvalifikationer förändrats 
sedan självbetjäning införts på biblioteket? 

- Skiljer sig synen på assistenternas yrkeskvalifikationer och framtid mellan 
bibliotekscheferna och biblioteksassistenterna? 
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- Skiljer sig synen på biblioteksassistenternas yrkeskvalifikationer och framtid 
mellan de undersökta biblioteken? 

1.3 Begrepp 

Självservice 

Med självservice i denna uppsats avses bibliotekets automatiserade cirkulation, dvs. 
utlåning och återlämning av medier med hjälp av automater/tekniska redskap. 

Biblioteksassistent 
Den yrkesgrupp som traditionellt handhar ovanstående arbetsuppgifter och därmed 
påverkas i hög grad är biblioteksassistenterna och i uppsatsen använder jag även 
benämningen assistent för denna yrkesgrupp. 

Yrke/profession 
I vardagslag används ofta termen yrke synonymt med profession vilket även kan uttydas 
ur NE: Yrke, ofta men inte alltid detsamma som profession. I samhällsvetenskaplig 
kontext definieras dock profession som ett yrke vars auktoritet och status bygger på hög 
formell utbildning, ofta universitetsbaserad. I denna uppsats kommer jag bl.a. att 
använda mig av termer och begrepp ur professionsteoretiska sammanhang trots att 
biblioteksassistent i strikt mening inte är någon profession. Jag grundar detta på Jan 
Nolins åsikt om att professionalism och forskning om densamma kan appliceras på alla 
yrken (Nolin 2008, s. 15).   

Arbetsuppgifter 
De delar ur biblioteksassistenternas arbetsuppgifter som denna uppsats fokuserar på är 
hanteringen av tekniken, hanteringen av medierna samt mötet med besökaren. 

Besökare 
Bibliotekets besökare har en rad olika benämningar på svenska bibliotek, t.ex. 
användare, brukare, kund, besökare eller låntagare. Jag har valt benämningen besökare 
eftersom denna uppsats fokuserar på det fysiska besöket vid biblioteket samt att det är 
en vanligt förekommande benämning i policydokument i bibliotekssverige (Malm 2011, 
s. 40). 

Chippning 
I resultatredovisningen nämns chippning av böcker som ett arbetsmoment som 
tillkommit med den nya tekniken. Chippning innebär i detta fall att en RFID-etikett 
fästs i mediet varefter etiketten länkas till katalogposten i bibliotekssystemet. 
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

I följande kapitel presenteras ett urval avhandlingar, artiklar och litteratur vilka tar upp 
olika aspekter av professioner, yrkeskunnande samt hur teknik påverkat dessa.  

2.1 Professioner 

Professioner definieras som yrken vilka baserar sin status och inkomst på hög formell 
utbildning och vetenskaplig kunskap och generellt kan professioner på många sätt ses 
som en förlängning av medeltidens skråväsen dvs. sammanslutningar av experter med 
gemensamma formella kunskaper samt gemensamma etiska koder. Till de klassiska 
professionerna räknas medicin, juridik och teologi och under 1900-talet uppstod många 
nya professioner vilka ofta kallas semi-professioner dit bl.a. bibliotekarier räknas 
tillsammans med socialarbetare, sjuksköterskor m.fl. (Brante 2009, s. 16). 

I forskningsrapporten Yrkesstatus: En sociologisk studie av hur yrken uppfattas och 

värderas. har man definierat ordet yrke som ”arbete eller den sysselsättning som man 
kan försörja sig på och som kräver vissa särskilda kunskaper eller färdigheter”. Där 
skrivs att yrken kan erhållas antingen genom formell utbildning eller genom utbildning 
på arbetsplatsen och gemensamt är att de ger både erfarenhet och träning under arbetet 
(Svensson & Ulfsdotter 2009, s. 8). I en bibliotekskontext kan denna beskrivning 
associera till yrket biblioteksassistent medan bibliotekarieyrket kännetecknas av att det 
endast kan erhållas av personer som har en bestämd utbildning till detta yrke och 
därmed betecknas som en profession i dess strikta bemärkelse. 

Bibliotek har funnits länge i Sverige; klosterbibliotek, universitetsbibliotek och sedan 
1800-talet bibliotek av folkbibliotekskaraktär. Den första svenska 
bibliotekarieutbildningen startade 1926 eftersom man såg det som ett statligt ansvar att 
utbilda bibliotekarier till kommunernas bibliotek och ungefär samma tid, 1930, kom 
krav från statsmakten att svenska folkbibliotek skulle bemannas av formellt kvalificerad 
arbetskraft – bibliotekarier. För att kunna använda resurserna rätt framkom ett behov att 
urskilja de kvalificerade arbetsuppgifterna från kontorsuppgifterna. De tidsödande 
rutinuppgifterna hamnade på biblioteksassistenternas bord och har med tiden ofta blivit 
undersökta och mätta i hopp om rationalisering och effektivisering (Frenander & 
Lindberg, 2012, s.189, s. 233ff). Någon formell utbildning till biblioteksassistent finns 
inte idag men har funnits under enstaka perioder i bl.a. Härnösand och Borås (Lindvall 
& Meyer 2008, s. 9). 

En av många professionsteoretiker är Andrew Abbott som i sin bok The system of 

professions menar att professioner är uppbyggda som hela system, påverkade av både 
externa som interna krafter. Abbott menar att systemen ständigt utvecklas och förändras. 
Å ena sidan försvinner många arbetsuppgifter till följd av automatisering men å andra 
sidan uppkommer nya arbetsuppgifter och förväntningar på service till följd av 
densamma (Abbott 1988, s. 184). De nya arbetsuppgifter som bibliotekens 
självservicefunktioner genererar är bl.a. praktiskt handhavande av maskiner och 
mjukvara samt bemötande av låntagarnas behov och krav på olika funktioner.       

Abbots teori beskriver dessutom tre arenor som professionen vill få bekräftelse från och 
jurisdiktion på: den juridiska, den offentliga och arbetsplatsen. Jurisdiktionen avser 
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professionens anspråk att ha monopol på vissa arbetsuppgifter. På den juridiska och 
offentliga arenan är det abstrakt kunskap och formell utbildning som är av betydelse 
medan detta inte alltid är relevant på arbetsplatsen utan där mer fungerar i legitimerande 
syfte (Abbott 1988, s. 68). I en bibliotekskontext kan detta relateras till bibliotekarier, 
vilka har krav på formell kompetens, och biblioteksassistenter vars kompetens inte är 
formell.     

I sin avhandling om sjuksköterskor skriver Anna Berg Jansson angående professioner 
och yrken att skillnaderna tonats ned under senare år och refererar till forskare som 
Fältholm och Barley & Tolbert vilka menar att det snarare finns många likheter dem 
emellan när det gäller hur de organiserar sig för att utveckla specifika kunskaps- och 
verksamhetsområden (Berg Jansson 2010, s.8). I enlighet med detta konstaterar Savazzi 
att gränserna mellan bibliotekariernas och biblioteksassistenternas arbetsuppgifter på 
många svenska bibliotek alltmer suddas ut idag och att besökarna inte ser eller känner 
till de två yrkesgruppernas olika områden utan förväntar sig kompetent och 
professionell service av all personal (Savazzi 2012, s. 31). 

En anledning till att gränserna suddas ut kan vara att den offentliga sektorn, dit bl.a. 
folkbiblioteken räknas, med tiden har förändrats från att ha varit ”immun” mot idéer 
riktade mot privat sektor till att idag ha krav på sig att vara mer affärsinriktad och 
effektiv. Detta uppnås bl.a. genom att föra ner beslut till de enskilda enheterna där t ex 
arbetsdelning mellan yrken och professioner kan bestämmas lokalt och inte centralt eller 
genom professionella bestämmelser (Berg Jansson 2010, s. 31-32). 

Lindvall och Meyer har i sin uppsats från 2008 fördjupat sig i konflikten mellan 
bibliotekarier och biblioteksassistenter och siar i den två tänkbara scenarion för 
biblioteksassistenterna: antingen försvinner de helt från biblioteken eller så utvecklas de 
till att ha tydligare definierade specialistkompetenser med akademisk utbildning 
(Lindvall & Meyer 2008, s. 66). 
I artikeln Library assistants as situated learners: How they can learn more effectively av 
Teresa To, City University of Hong Kong (2011) ses biblioteksassistenterna som en 
betydande grupp i biblioteket utifrån deras varierande arbetsuppgifter och 
servicefunktioner och författaren betonar vikten av att de får adekvat fortbildning i detta 
snabbt föränderliga samhälle. Många universitets- och högskolebibliotek är medvetna 
om och satsar mycket på användarundervisning men författaren anser det än viktigare 
att personalen får adekvat undervisning och fortbildning för att kunna upprätthålla en 
hög servicenivå samt implementera nya koncept med den snabba utvecklingshastighet 
som råder. 

2.2 Yrkeskunnande 

Per-Erik Ellström, professor i pedagogik med inriktning mot utbildning och lärande i 
arbetslivet, refererar till forskare som Björkman & Lundqvist och Bråten när han listar 
fyra olika typer av yrkeskunskaper som finns inom tjänstesektorn: 

- Objektkunskap – kunskap om verksamhetens sakfrågor 
- Procedurkunskap – kunskap om tillgängliga handlingsalternativ 
- Kundkunskap – kunskap om kundernas behov 
- Kognitiv kunskap – kunskap om sig själv och det egna kunnandet 

(Ellström 1992, s.51) 
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Yrkeskunskapen kan dessutom vara av explicit eller implicit karaktär. Explicit kunskap 
är teoretisk kunskap som kan verbaliseras och förmedlas till andra och implicit kunskap 
är ”tyst kunskap”, ofta praktisk och erfarenhetsmässig. Olika undersökningar har gjorts 
för att klargöra hur stor del av yrkeskunskapen är explicit respektive implicit och 
Ellström refererar till en studie gjord av Schön 1983 vilken visar att arbetet inte bedrivs 
utifrån explicit kunskap utan från implicit kunnande och en praktikgrundad reflektion. 
Även Dreyfus & Dreyfus refereras till, vilka undersökt experter kontra noviser och 
kommit fram till att experterna förlitar sig på intuition och holistiska bedömningar 
medan noviserna förlitar sig på explicit kunskap och regelstyrd problemlösning (ibid., 
s.52). 

Vilken kompetens som behövs på biblioteken i framtiden är något som en arbetsgrupp 
inom akademikerfackförbundet för kultur och kommunikation, DIK, undersökt och 
sammanställt i Rapport från arbetsgruppen om bibliotekariens framtida yrkeskompetens 
(DIK, 2011). I sammanfattningen finns en lista med 45 olika kompetenser som de anser 
komma bli centrala i biblioteksorganisationerna inom en snar framtid, i många fall 
redan nu. 

Kompetenserna som de listar upp är uppdelade i följande områden: digitalisering, 
läsning, vetenskaplig kommunikation (gäller framförallt forskningsbiblioteken), 
deltagarkultur, pedagogik och handledning, marknadsföring samt 
akademikerkompetens. Nedan följer några av kompetenserna som tas upp: 

- teknisk kompetens (egna färdigheter samt förmåga att samtala med teknisk 
personal), 

- kompetens att möta barn och vuxna med mångspråkig bakgrund, 
- pedagogisk kompetens, 
- kunskap om utrustning och program, 
- kunskap om olika aspekter av bemötande. 
(ibid., s. 23). 

Författarna påpekar att de nämnda kompetenserna bör finnas inom 
biblioteksorganisationen och inte besittas av varje individ. För att uppnå detta skriver de 
att kompetensutveckling kontinuerligt bör integreras i arbetslivet men också erbjudas 
som specifika utbildningar och kurser (Rapport från arbetsgruppen… 2011, s. 3). 

2.3 Teknik 

Teknikens inträde och påverkan på yrken och professioner har Keith Macdonald skrivit 
om och han menar att det är i utkanten av professionens jurisdiktion som teknikens 
påverkan syns mest. Själva kärnverksamheten påverkas sällan utan det är yrkesgrupper 
eller arbetsuppgifter som servar denna som påverkas mest eller ersätts helt av tekniska 
artefakter. Ett sätt att möta detta faktum är att se förändringen som ett tillfälle till 
förändring och se nya möjligheter och arbetsuppgifter istället för att bli ett offer för 
omständigheterna (Macdonald 1995, s. 172).       

I sitt kapitel Professionen tar form – teknik och genus i fokus (Lindberg, 2012) ser Jenny 
Lindberg två tydliga teknikdiskurser vad gäller nya tekniska arbetsredskap inom 
folkbiblioteksarbetet, den teknikskeptiska och den teknikoptimistiska, men också ett 
synsätt som är mer selektivt och fokuserar på teknikens potentiella möjligheter. 
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Lindberg refererar till Bijker, professor i Technology & Society, när hon skriver att både 
den skeptiska och optimistiska synen på tekniken är deterministisk, dvs. självgående 
och mer eller mindre svår att påverka, vilket gör att nya tekniska artefakter därmed 
måste tacklas på rätt sätt. Biblioteken kan välja att vara kritiska och skeptiska eller välja 
att hänga med på ”tekniktåget”.  Den mer selektiva synen där biblioteken medvetet 
väljer tekniska redskap till specifika ändamål exemplifierar däremot ett mer 
instrumentalistiskt synsätt. 

De tre diskurserna beskrivs med följande tågmetaforer: 

- teknikoptimistisk: Missa inte tåget! 
- teknikskeptisk: Varning för tåget! 
- teknikselektiv: Välj destination och tåg!   
(Lindberg 2012, s. 247). 

Yrkets/professionens auktoritet påverkar dess benägenhet att ta emot eller införa ny 
teknik skriver Eriksson-Zetterquist m.fl. (2009) i artikeln When the good times are over. 
Där redovisas en undersökning bland försäljare om hur införandet av ett internetbaserat 
inköpssystem bl.a. påverkade försäljarnas yrkesidentiteter och inarbetade arbetssätt. 
Inom en klassisk profession, t ex medicin, ses inte ny teknologi generellt som ett hot 
mot professionen eller identiteten medan en i annan yrkesgrupp, mindre organiserad och 
integrerad, kan genomförandet påverka hela yrkesområdet (Eriksson-Zetterquist et al 
2009, s. 1152). Undersökningen stödjer sin konstruktivistiska syn på forskarna 
Orlikowski och Iacono vilka menar att det inte går att generalisera teknik utan att själva 
förutsättningen är betingad av specifika omständigheter och förhållanden. I den nämnda 
undersökningen visar resultatet att funktionen förbättrades men att försäljarna upplevde 
att deras kunnande och erfarenheter inte värderades på samma sätt som tidigare och med 
tiden övertogs arbetsuppgifterna helt av andra yrkeskategorier. Slutsatser som dras är att 
införande av ny teknologi påverkar hela det sociala systemet (Eriksson-Zetterquist et al 
2009, s. 1165). 

Den amerikanske filosofiprofessorn Andrew Feenberg refereras till i uppsatsen Det 

sociala och det tekniska: Möjligheter för Aktörnätverksteorin inom biblioteks- och 

informationsvetenskap (Hammarström & Kalami 2007) vilken menar att det inom 
teknikstudier finns två motsatta ideologier, determinism och konstruktivism. Feenbergs 
syn på determinismen kan kortfattat beskrivas som att det som driver tekniken framåt är 
dels teknikens inre dynamik, dvs. behovet av en kontinuerlig utveckling, dels teknikens 
eget krav på effektivitet vilket medför att den därmed ses som självständig och inte 
påverkad av användningen i det sociala sammanhanget. En konstruktivistisk syn på 
tekniken betonar däremot sociala faktorer och mänskliga intressen som drivkrafter till 
den tekniska utvecklingen. Tekniken ska passa in och fylla sin funktion ur många 
perspektiv, inte bara dess egna egenskaper (Hammarström & Kalami 2007, s. 17-18).   

Med urvalet i ovanstående kapitel vill jag visa att det finns både traditionella som 
sociala skillnader mellan olika yrkesgrupper samt att förhållandena dem emellan 
ständigt förändras. Avsnittet om yrkeskunnande ger en inblick i hur kunskap och 
kvalifikationer förvärvas och krävs i arbetet samt vikten och behovet av förändring och 
utveckling. I avsnittet om teknik lyfts olika synsätt fram hur tekniken kan påverka yrken 
och professioner.  
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3. Teori  

I detta kapitel presenteras uppsatsen teoretiska begrepp och analysram. Undersökningen 
har sitt ursprung i iakttagelser av verkligheten och det är huvudsakligen dessa som varit 
styrande i genomförandet. De teoretiska utgångspunkterna valdes efter att intervjuerna 
utförts. 

3.1 Yrkeskvalifikationer enligt Ellström 

Begreppen kompetens och kvalifikation är vanligt förekommande i diskussioner om 
arbetslivet men används många gånger på ett mångtydigt och oprecist sätt. De kan sägas 
tillhöra samma begreppsfamilj med en gemensam innebördskärna men utöver det har de 
även specifika innebörder. När man talar om att någon är kompetent eller kvalificerad 
syftar man alltid på en viss uppgift eller situation och för att kunna definiera vad som 
avses krävs även en kontext (Ellström 1992, s. 20). 

3.1.1 Kompetens 

Begreppet kompetens fokuserar på individen och Ellström definierar detta som dennes 
förmåga att med framgång utföra ett arbete. Beroende av hur arbetet är organiserat och 
hur teknik utnyttjas har den anställde större eller mindre möjligheter att själv definiera 
och tolka sina arbetsuppgifter (tolkningsutrymme), välja hur och när uppgifterna ska 
lösas (handlingsutrymme) samt värdera arbetets resultat (värderingsutrymme). I 
kompetensen ingår även förmågan att identifiera, utnyttja och ev. utvidga ovan nämnda 
utrymmen i arbetssituationen (Ellström 1992, s. 21).   

Individens förmåga kan definieras i följande termer: 

- Psykomotoriska faktorer (t.ex. fingerfärdighet, handlag) 
- Kognitiva faktorer - kunskaper och intellektuella (t.ex. förmåga att lösa problem 

och fatta beslut) 
- Affektiva faktorer - viljemässiga och känslomässiga (t.ex. engagemang, 

värderingar) 
- Personlighetsfaktorer - personlighetsdrag (t.ex. självförtroende, självuppfattning) 
- Sociala faktorer (t.ex. samarbets-, ledarskaps, kommunikationsförmåga) 

Ellströms lista på faktorer omfattar de tre klassiska delarna i indelningen av mentala 
förmågor: kognition (tankeliv), affektion (känsloliv) och konation (viljeliv) (ibid., s. 23) 

En central aspekt i kompetensen är den kognitiva aspekten, dvs. de konkreta 
kunskaperna samt de intellektuella färdigheterna. De konkreta kunskaperna kan vara 
explicita eller implicita varav de explicita kan formuleras i ord och därmed 
kommuniceras till andra, t.ex. regler eller egenskaper, medan de implicita är ”tyst 
kunskap”. En stor del av vår kunskap är ”tyst” och handlar om att ”kunna göra något” 
men inte kunna eller vilja formulera det i ord pga. bristande motivation eller brist på 
begreppsspråkliga verktyg (ibid., s. 24).   
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3.1.2 Kvalifikation 

Kvalifikation är ett relationsbegrepp som fokuserar på arbetet och de krav som objektivt 
ställs på individen, antingen på grund av att arbetsuppgiften kräver det eller på grund av 
formella krav från arbetsgivaren, dvs. faktiska eller efterfrågade kvalifikationer 
(Ellström 1992, s. 30). 

Ellström klassificerar yrkeskvalifikationerna i tre kategorier med undergrupper: 

- Uppgiftsrelaterade kvalifikationer 
 Psykomotoriska kvalifikationer 
 t.ex. fingerfärdighet, handlag 

 Kognitiva kvalifikationer 

 Kunskaper t.ex. praktisk, teoretisk, meta-kognitiv 
 Intellektuella färdigheter t.ex. rutinbaserade, regelbaserade 

 Sociala kvalifikationer 
 t.ex. ledarskapsförmåga, kommunikationsförmåga 

- Ideologiskt-normativa kvalifikationer 
 Affektiva kvalifikationer  
 t.ex. attityder, värderingar, motivation 

Personlighetsrelaterade kvalifikationer 
t.ex. noggrannhet, flit, pålitlighet 

- Utvecklingsinriktade kvalifikationer 
 Förmåga att identifiera behov av samt kunna initiera och genomföra en 
 yrkes- och verksamhetsutveckling 

(ibid., s.48). 

3.1.2.1 Uppgiftsrelaterade kvalifikationer 

Inom tjänstesektorn är de psykomotoriska kvalifikationerna inte särskilt höga och 
exempel på dylika för biblioteksassistenter är t.ex. snabbhet och noggrannhet i hantering 
av medier. Automatiseringens konsekvenser för dessa kvalifikationer enligt Ellströms 
syn är att kraven minskar men att kraven på handhavande av tekniska automater ökar 
(Ellström 1992, s. 56). 

Till kognitiva kvalifikationer räknas bl.a. kunskap om regler och rutiner samt hur dessa 
tillämpas, både formellt och informellt. Denna kunskap, ofta tyst kunskap, är ett resultat 
av att man dagligen konfronteras med frågeställningar med krav på problemlösning och 
bedömningar och Ellström refererar till undersökningar som visat att dessa kunskaper 
riskerar att minska som en konsekvens av automatiseringen. Andra undersökningar visar 
diametralt olika resultat nämligen möjlighet till upp-kvalificering av kunskaper och 
intellektuella färdigheter. Tekniken automatiserar arbetet men kräver nya kvalifikationer 
för att använda informationen som bl.a. kan fås ut ur automaterna. Detta innebär också 
en abstraktisering och textualisering av arbetet som ställer ökade krav på teoretiska 
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kunskaper om procedurer, helhetsförståelse samt förmåga till språklig kommunikation, 
dvs. ett mer kunskapsbaserat och analytiskt tänkande (ibid., s. 57).     

Sociala kvalifikationer är förmågan att kommunicera med andra, internt och externt, och 
bl.a. lösa uppkomna problem och uppgifter tillsammans. Även här finns en splittrad bild 
hur automatiseringens konsekvenser ser ut – vissa undersökningar visar på minskade 
krav på sociala kvalifikationer eftersom man är mer bunden vid datorer medan andra 
visar på ökad integration av uppgifter och därmed mer samverkan varför de sociala 
kvalifikationerna är av stor vikt (ibid., s.58). 

3.1.2.2 Ideologiskt-normativa kvalifikationer 

I kategorin ideologiskt-normativa kvalifikationer finns affektiva och 
personlighetsrelaterade kvalifikationer. I fallstudier som refereras till framkommer att 
ökad bundenhet till datorer och automater medför ökade krav på personlighetsrelaterade 
kvalifikationer som ansvar, uppmärksamhet, koncentration samt snabbhet i beslut och 
handling (Ellström 1992, s. 59). 

De affektiva kvalifikationerna – attityder, värderingar, motivation – kan ses som viktiga 
ur ett styrnings- och kontrollperspektiv. Där kan utbildning och personalutveckling 
användas för att bygga upp lojalitet och en vi-anda men det kräver också att den 
hierarkiska styrningen minskar och ger möjligheter för de anställda att delta i beslut om 
verksamhetens mål och medel. Konsekvenser på de anställdas kvalifikationer är ökade 
krav på att förstå, acceptera och handla enligt verksamhetens mål och ideologi. En 
negativ konsekvens kan vara att de anställda upplever en minskad frihet och ett ökat 
tryck mot förhärskande synsätt och värderingar (ibid., s. 60). 

3.1.2.3 Utvecklingsinriktade kvalifikationer 

En förutsättning för att en utveckling ska kunna ske är att individen har ett 
ifrågasättande och prövande förhållningssätt till olika uppgifter och mål samt en 
förmåga att kritiskt analysera både livs- och arbetsvillkor. Om den nya tekniken bara ska 
automatisera vissa arbetsuppgifter ökar sannolikt inte kraven på utvecklingsinriktade 
kvalifikationer men om man betonar verksamhetens ökade informationsstöd är det av 
stor vikt att personalen ges möjlighet till och har förmåga till kontinuerligt lärande. 
Risken med ökad automatisering kan vara att styrningen också ökar vilket kan leda till 
en motsättning mellan att öka de anställdas delaktighet och lärande och strävan efter 
ökad ideologisk kontroll (Ellström 1992, s. 61).     

Ellström sammanfattar ovanstående med att konstatera att effekterna på arbete och 
kvalifikationskrav vid införande av ny teknik beror på samspelet mellan teknik och 
arbetsorganisation. Om teknisk förändring sker utan organisationsförändringar kommer 
detta att påverka verksamheten ytterst lite och riskerar att snarare förstärka än att 
förändra dominerande mönster och de eventuella förhoppningar på förändring som 
fanns inte kommer att infrias (ibid., s. 65). 
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3.2 Konsekvenser av ny teknik 

Per-Erik Ellström tar upp fyra förekommande teser angående vilka konsekvenser 
införsel av ny teknik har på yrkeskunnandet: uppgraderings-, nedgraderings-, 
polariserings- samt omkvalificeringstesen.  

Uppgraderingstesen hävdar att konsekvensen blir en generell höjning av 
kvalifikationerna medan nedgraderingstesen hävdar en kompetensmässig utarmning. 
Polariseringstesen hävdar att konsekvensen blir att vissa arbeten uppgraderas medan 
andra nedgraderas vilket leder till en ökande klyfta mellan olika arbeten och 
omkvalificeringstesens motto är att automatiseringen inte nödvändigtvis kräver högre 
eller lägre kvalifikationer utan framförallt andra kvalifikationer (Ellström 1992, s. 45-
46). 

Dessa teknikdeterministiska teser är Ellström dock skeptisk till och förordar istället en 
annan utgångspunkt nämligen att konsekvenserna beror på flera samverkande faktorer - 
hur tekniken utformas och används, hur arbetsorganisationen ser ut samt vilken resurs 
de anställda besitter och förmår att utnyttja (ibid., s. 46). 

Ellström nämner två strategier för hur organisationer kan utnyttja den nya tekniken: mot 
automatisering eller mot ökat informationsstöd. Automatiseringsstrategin innebär att 
tonvikt läggs på att automatisera vissa arbetsuppgifter medan informationsstödsstrategin 
betonar att tekniken också ska användas som informationsstöd för personalens 
bedömningar. Ellström betonar dock att tekniken inte är frikopplad från den övriga 
verksamheten utan en del av och beroende av sociala-organisatoriska faktorer inom och 
utanför organisationen (ibid., s.64). 

Vilka krav som ställs på yrkeskunnandet beror på vilken strategi organisationen har valt 
för teknikinförandet och Ellström åskådliggör detta i tabellform, se tabell 1. 
 

 
Kvalifikationer 

Strategi 

Automatisering Informationsstöd 

Uppgiftsrelaterade   

Psykomotoriska Låga krav Låga krav 

Kognitiva Låga krav Höga krav 

Sociala Låga krav Höga krav 

Ideologiskt-normativa   

Affektiva Låga krav Höga krav 

Personlighetsrelaterade Höga krav Låga krav 

Utvecklingsinriktade Låga krav Höga krav 

 

Tabell 1: Informationsteknologi och kraven på yrkeskunnande (Ellström 1992, s. 62. Egen framställan.) 
 

Som framgår av tabellen är den valda strategin avgörande huruvida tekniken ska verka 
kompetenshöjande eller inte (ibid., s. 63).      
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3.3 Analysram 

För att tolka resultatet har jag valt ut några av Ellströms begrepp vilka jag utgår från vid 
analys av det empiriska materialet. Begreppen är följande:  

- Psykomotoriska kvalifikationer 
- Kognitiva kvalifikationer 
- Sociala kvalifikationer 
- Utvecklingsriktade kvalifikationer. 

Dessa begrepp använder jag för att definiera biblioteksassistenternas 
yrkeskvalifikationer och sedan ur det empiriska materialet identifiera dessa. I 
resultatdelen presenteras materialet under respektive begrepp för att i diskussionsdelen 
kopplas till uppsatsens frågeställningar. 
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4. Metod och material  

I detta kapitel redovisas valet av metod samt på vilket sätt det empiriska materialet 
samlats in. Tankar kring forskningsetik samt validitet och reliabilitet avslutar kapitlet.     

4.1 Val av metod 

Inför arbetet med denna uppsats genomförde jag en pilotstudie i form av en observation 
samt en liten enkätundersökning för både biblioteksassistenter och besökare där de fick 
besvara ett antal frågor om självbetjäning. Studiens resultat visade dock att tiden inte 
medgav någon större enkätundersökning samt att en kvalitativ studie skulle ge ett mer 
användbart empiriskt material. Det var nämligen nyanserade och personliga åsikter jag 
var intresserad av. För att ta reda på bibliotekschefernas och assistenternas uppfattningar 
om teknikens påverkan valde jag därför semistrukturerade intervjuer som 
insamlingsmetod. I undersökningar som inte har för avsikt att generalisera eller jämföra 
olika variabler utan vill ta reda på hur något konkret har utvecklats är en kvalitativ 
metod som denna lämplig (Repstad 2007, s. 22).  

Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla frågor och att de svar 
man får tillbaka är komplexa och innehållsrika. Man får därmed ett omfattande material 
ur vilket man försöker hitta mönster och intressanta åsikter (Trost 1997, s. 7). Att ha 
kännedom om de intervjuades kontext är därför en viktig del i denna metod vilket jag 
anser mig ha efter många år i motsvarande verksamhet (Repstad 2007, s. 84).   

Inför intervjuerna sammanställde jag en intervjuguide för respektive yrkeskategori, 
bilaga 2 och bilaga 3, vilken följdes relativt väl men med viss flexibilitet. Öppna 
svarsmöjligheter ger de intervjuade möjlighet att framföra sina synpunkter med egna 
ord och Repstad förklarar vikten av flexibilitet med att den även minskar risken för att 
alltför färdigformulerade frågor kan verka passiviserande vilket kan göra tystlåtna 
personer ännu tystare (ibid., s. 85-86).   

4.2 Urval 

De yrkesgrupper som intervjuas i uppsatsen är biblioteksassistenter verksamma inom 
folkbibliotek samt deras chefer. Assistenterna eftersom automatiseringen direkt påverkar 
deras traditionella arbetsuppgifter och cheferna för att få en uppfattning om deras syn på 
automatiseringen skiljer sig från biblioteksassistenternas. 

Kriterierna för mitt urval var två:  

- de intervjuade skulle arbeta på folkbibliotek med automatiserad utlåning och 
återlämning.  

- arbetsplatsen skulle bestå av både biblioteksassistenter och bibliotekarier. 

En metodologisk svaghet som framkommit vid analysen av resultatet är att den 
automatiserade återlämningen på ett av biblioteken inte var lika tekniskt sofistikerad 
som på de två andra vilket gett en viss skevhet i resultatet eftersom automaten visade sig 
ha stor inverkan på arbetsuppgifterna. 
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Min intention var att besöka och genomföra intervjuerna på plats men av geografiska 
skäl gick det inte att genomföra fullt ut. Jag började med att kontakta cheferna på tre 
huvudbibliotek i tre olika län, hädanefter benämnda Bibliotek A, Bibliotek B och 
Bibliotek C, vilka i sin tur valde två biblioteksassistenter från sina enheter förutom på 
Bibliotek A där jag av en bibliotekskollega fick förslag på två tänkbara 
biblioteksassistenter att intervjua. All kontakt inför intervjuerna fördes via e-post  
(bilaga 4). 

Urvalet var således ett slags bekvämlighetsurval där en del av respondenterna valdes ut 
av cheferna respektive en bibliotekskollega. Könsfördelningen blev dock mycket ojämn 
– av de nio var alla, förutom en av cheferna, kvinnor, vilket till en viss del representerar 
dagens ojämna könsfördelning på Sveriges bibliotek. Enligt Kungliga Bibliotekets 
statistik för 2012 var männens andel ca 18 % av de biblioteksanställda, både 
bibliotekarier och ”övrig personal” (Kungliga Biblioteket 2012). 

4.3 Genomförande av semistrukturerade intervjuer 

Namnen på respondenterna är fingerade men cheferna har inte tilldelats något namn 
eftersom jag på det sättet vill underlätta för läsaren att se vilka uttalanden och citat som 
härrör från chefer respektive assistenter. 

Intervjuguiderna skickades per e-post till respektive respondent några dagar före 
intervjutillfället och intervjuerna med personalen på Bibliotek A och Bibliotek B 
genomfördes ansikte mot ansikte medan personalen på Bibliotek C intervjuades per 
telefon. 

Totalt nio personer intervjuades vid åtta olika tillfällen och orsaken därtill var att de 
båda assistenterna på Bibliotek A ville genomföra intervjun tillsammans vilket jag inte 
såg som något hinder. Istället för en kommunikationssituation mellan mig som 
intervjuare och respondenten så blev intervjutillfället mer en diskussion kring frågorna 
men jag upplevde att respondenterna framhöll sina, ibland olika, åsikter väl. 

Samtliga respondenter godkände inspelning av intervjuerna och två spelades in på dator, 
via ljudinspelaren, de tre följande både på dator och mobiltelefon och de tre avslutande 
telefonintervjuerna, med Bibliotek C, spelades enbart in på mobiltelefon. Anledningen 
till de olika förfaringssätten var att inspelningarna blev bäst på mobiltelefonen men ur 
säkerhetssynpunkt var det naturligtvis otillfredsställande att inte ha någon 
inspelningsbackupp de gånger endast en inspelningsfunktion användes.       

Kvale & Brinkmann (2009, s. 165) nämner att bruket av telefonintervjuer har en rad 
fördelar, t.ex. kan man nå människor som befinner sig på långt geografiskt avstånd eller 
i farliga krigszoner. Respondenterna i min undersökning tillhörde den förstnämnda 
gruppen. Även Bryman tar upp telefonintervjuer och redovisar en undersökning gjord 
av Sturges & Hanrahan vilka drog slutsatsen att det inte blev några märkbara skillnader 
avseende svarens art och djup mellan respondenter som intervjuats ansikte mot ansikte 
jämfört med de som intervjuats per telefon (Bryman 2011, s. 432). 
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4.4 Forskningsetik 

Vid all forskning är det viktigt med etiskt ansvarstagande vilket också varit min 
ambition i denna undersökning. Alla respondenter tillfrågades om de ville delta i studien 
och innan respektive intervju informerade jag vederbörande om mitt syfte och hur 
materialet skulle användas. I uppsatsen är bibliotekens och personernas namn fingerade 
och inga personnamn har heller använts i transkriberingarna. Ovanstående åtgärder 
relaterar till de svenska etikregler som Repstad uppmärksammar i Närhet och distans, 
nämligen information, konfidentialitet och nyttjande (2007, s. 90). 

4.5 Analysmetod 

Undersökningen, med den valda kvalitativa metoden med ett fåtal respondenter, har 
ingen ambition att ge ett generaliserbart underlag såsom en kvantitativ undersökning 
skulle kunna ge. Genom att redovisa rikligt med ordagranna citat är dock min intention 
att respondenternas personliga åsikter och synpunkter ska komma fram i uppsatsen.  

Allt eftersom intervjuerna genomfördes transkriberade jag dem fullständigt. När alla 
intervjuer var klara närläste jag materialet och tematiserade det utifrån de valda 
teoretiska begreppen. I uppsatsen redovisas utvalda citat ordagrant och överhoppade 
delar har markerats med […]. 

Ett dilemma som uppstod var att ur det digra materialet endast plocka ut de delar som 
var direkt relaterade till de valda begreppen vilket även Repstad tar upp som ett vanligt 
nybörjarproblem (Repstad 2007, s. 128).     

4.6 Validitet och reliabilitet 

I en intervjusituation är intervjuaren det viktigaste forskningsverktyget och jag är 
medveten om att jag som person och oerfaren intervjuare kan ha påverkat resultatet av 
undersökningen både genom mitt sätt att genomföra intervjuerna men också av valet av 
frågor – svarade frågorna på det jag ville ta reda på. 

I all forskning, framförallt i kvalitativ, är medvetenhet viktig om att informationen 
filtreras genom ett vetenskapligt perspektiv och att tolkningarna oundvikligen påverkas 
av forskarens moraliska och etiska sympatier (Repstad 2007, s. 131). Den 
hermeneutiska processen handlar om att tolka delarna och helheten i en spiral- eller 
cirkelrörelse där subjektivitet inte kan bortses från. Detta gör att man som forskare 
måste vara medveten om och tydligt klargöra sina egna värderingar inom området (ibid., 
s. 137). Min erfarenhet av biblioteksassistentyrket har jag försökt använda för att förstå 
de intervjuades situation och gjort mitt bästa för att ha en så objektiv syn som möjligt 
vid analysarbetet. 
Beträffande frågorna om respondenternas förväntningar kan pålitligheten i dessa 
diskuteras eftersom det generellt är svårt att säkerställa om det är förväntningarna man 
minns eller om minnet är efterkonstruerat. Respondenternas uttalanden kring 
förväntningarna är därför inte medtagna i analysen utan fungerar endast som en 
introduktion.   
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Angående urvalet av respondenter kan urvalsprincipen låta underlig, att låta cheferna 
respektive en kollega välja ut personer att intervjua. Den kvalitativa intervjuns intention 
är dock inte att generalisera utan att få en djupare inblick i hur enskilda individer 
upplever en viss företeelse. Min känsla är att cheferna föreslagit personer med skilda 
åsikter om ämnet vilket gjort att många olika synpunkter kommit fram under 
intervjuerna.      

Vid Bibliotek A intervjuades de två assistenterna tillsammans vilket medförde en ökad 
risk att den enskilde individen inte gjorde något eget uttalande om det som diskuterades 
trots att denne var av samma åsikt. Vid analys av materialet är det därmed en aning 
missvisande att inte kunna påtala att båda uttalat sig om en viss fråga. 
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5. Resultat och analys 

I nedanstående kapitel presenteras undersökningens bibliotek och respondenter varefter 
det empiriska materialet analyseras utifrån valda begrepp ur Ellströms teori. 

5.1 Presentation av bibliotek och respondenter 

Nedan följer en presentation av de undersökta biblioteken och respondenterna. Fakta om 
respektive bibliotek presenteras i den löpande texten varefter en illustrerande figur 
presenteras i avsikt att visualisera och överskådliggöra samma fakta.   

5.1.1 Bibliotek A 

Bibliotek A är ett stadsbibliotek i en liten stad med 20 000 - 25 000 invånare och i 
dagsläget har biblioteksavdelningen 11,25 biblioteksassistenttjänster och 11 
bibliotekarietjänster. Sedan 2002 har assistenttjänsterna minskat med 6 % medan 
bibliotekariernas antal är oförändrad (siffrorna erhållna vid intervju med chefen). Ur 
Kungliga bibliotekets och Kulturrådets statistik för Bibliotek A kan man få fram att 
utlåningssiffrorna för 2011 var ca 390 000 jämfört med ca 310 000 år 2002 (Kungliga 
biblioteket 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första självbetjäningsautomaten, med enbart utlåningsfunktion, införskaffades till 
biblioteket 2001 och utlåning/återlämning med RFID-baserad (Radio Frequency 
IDentification) teknik infördes i april 2011. 

Följande respondenter har intervjuats vid Bibliotek A: 

Anna   biblioteksassistent sedan 29 år tillbaka. Gymnasieutbildning och några 
 högskolekurser, bl.a. barn- och ungdomslitteratur, 7½ poäng.  
Anita   läst på universitet/högskola och arbetat som biblioteksassistent i 15 år. 
Chef A   arbetat som bibliotekarie sedan 1997 och som chef sedan 2008. 

Figur 1: Antal anställda assistenter respektive 
bibliotekarier vid Bibliotek A 2002 och 2011. 

Figur 2: Totalt antal utlån vid Bibliotek A 
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5.1.2 Bibliotek B 

Bibliotek B är beläget i en stad med 70 000 – 75 000 invånare och har 7,5 
biblioteksassistenttjänster och 9,25 bibliotekarietjänster. Nedskärningar har skett sedan 
2002: assistenttjänsterna har minskat med 25 % och bibliotekarierna med 14 % 
(siffrorna erhållna vid intervju med chefen). Ur Kungliga bibliotekets och Kulturrådets 
statistik kan man få fram att bibliotekets totala utlån för 2011 var ca 690 000 jämfört 
med ca 790 000 år 2002 (Kungliga biblioteket 2012).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självbetjäning infördes första gången år 2000 i form av två utlåningsstationer och två 
återlämningsstationer placerade på var sida om en ”kassa”. Steg två skedde 2011 då nya 
automater samt en sorteringsmaskin infördes.   

På bibliotek B finns en uttalad policy sedan lång tid tillbaka att inga 
biblioteksassistenter kommer att nyanställas. 

Följande respondenter har intervjuats vid Bibliotek B: 
Berit  gått kulturarbetarlinjen fyra år, examen 1995, läst barn-och 
 ungdomslitteratur samt ett antal 5-p kurser på distans. Jobbat 17 år som 
 biblioteksassistent. 
Barbro   som efter gymnasiet 1987 började på stadsbiblioteket i något som kallades 
 ”ungdomslag”, vikarierade ”en herrans massa år” och fick därefter en fast 
 anställning som biblioteksassistent på samma bibliotek.  
Chef B  arbetat som bibliotekarie sedan 1988 och som enhetschef för 
 stadsbiblioteket sedan 2010. 

Figur 3: Antal anställda assistenter respektive 
bibliotekarier vid Bibliotek B 2002 och 2011. 

Figur 4: Totalt antal utlån vid Bibliotek B 

2002 och 2011. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2002 2011

^ 
2002

2002

2011

2011

0

2

4

6

8

10

12

Assistenter Bibliotekarier

^ 



 

19 

5.1.3 Bibliotek C 

I en stad med 40 000 – 45 000 invånare finns Bibliotek C som har 11 
biblioteksassistenttjänster och 24 bibliotekarietjänster. Följande har hänt sedan 2002: 
assistenttjänsterna har minskat med 42 % och bibliotekarietjänsterna med 23 % 
(siffrorna erhållna vid intervju med chefen). Ur Kungliga bibliotekets och Kulturrådets 
statistik kan man få fram att bibliotekets totala utlån för 2011 var ca 470 000 jämfört 
med ca 500 000 år 2002 (Kungliga biblioteket 2012).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatiserad utlåning infördes år 2000 och återlämningsautomat har funnits sedan 
2006. Från 2008 har de varit helt automatiserade efter att all manuell hantering tagits 
bort. 

Följande respondenter har intervjuats vid Bibliotek C: 
Carin  gymnasieutbildning och jobbat drygt 20 år som biblioteksassistent. 
Cecilia gymnasieutbildning, 3-årig humanistisk linje, plus interna utbildningar 
 som katalogisering, datorkörkort, bemötandeutbildningar, 
 databassökningar, fjärrlån,  mm. Har arbetat 27 år som biblioteksassistent. 
Chef C har varit t.f. bibliotekschef i drygt ett år men haft en chefsfunktion på 
 biblioteket sedan 2003. Arbetat som bibliotekarie sedan 1989. 
 

5.2 Redovisning av resultat och analys 

Resultatet presenteras och analyseras utifrån följande delar av Ellströms taxonomi: 
psykomotoriska-, kognitiva-, sociala- samt utvecklingsinriktade kvalifikationer. 
Presentationen inleds med en kort sammanfattning av uttalandena kring de intervjuades 
förväntningar på automatiseringen.     

5.2.1 Förväntningar 

Biblioteksassistenternas förväntningar på den nya tekniken på alla tre bibliotek var 
främst att besökarna integritet skulle öka och på Bibliotek B och Bibliotek C räknade 

Figur 5: Antal anställda assistenter respektive 
bibliotekarier vid Bibliotek C 2002 och 2011. 

Figur 6: Totalt antal utlån vid Bibliotek C 

2002 och 2011. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

2002 2011

^ 

 
2002

2002

2011

2011

0

5

10

15

20

25

30

Assistenter Bibliotekarier

^ 

 



 

20 

man även med ergonomiska fördelar i och med att en automatiserad sortering skulle 
installeras. Gemensamt för personalens funderingar kring automatiseringen är även 
uttalanden om påtalade och aviserade framtida personalneddragningar.    

Vi blir ju inte nå’ mer folk och vi ska hinna med i disken. (Anna) 

Tanken var nog att vi skulle tänka på framtiden när många går i pension så skulle 
maskinerna ersätta lite folk. […] De som går i pension ersätts sällan. (Barbro) 

De tre chefernas förväntningar fokuserade på önskad resursomfördelning och cheferna 
för Bibliotek B och Bibliotek C påtalade även de ergonomiska fördelar med minskade 
monotona arbetsuppgifter. 

5.2.2 Psykomotoriska kvalifikationer 

Till de psykomotoriska kvalifikationerna räknar Ellström bl.a. hantverk och kunskaper i 
användning av instrument och maskinell utrustning. Helt nya arbetsuppgifter som 
tillkommit på biblioteken i automatiseringens spår är hantering av de nya maskinerna. 
Vid Bibliotek A, som saknar sorteringsautomat, är detta ingenting som assistenterna 
specifikt tar upp men på de två andra biblioteken är detta en konkret kvalifikation som 
numera krävs av personalen förutom att handleda besökarna vid automaterna. 

Den praktiska hanteringen av sorteringsautomaten är helt ny och vi har schemalagda 
timmar till att passa Tor (automaten, min anmärkning). Det kan fasta grejer, man tömmer 
vagnar, fyller på kvitton. (Berit) 

Den hakar upp sig och stoppar upp. Den tuggar i sig böcker, tidskrifter och cd-skivor. Det 
blir tvärstopp och den hakar upp sig och man får starta om den... (Carin) 

Vi får hemskt mycket frågor kring maskinerna och får hjälpa och visa låntagarna hur man 
gör och var de ska trycka. (Barbro) 

Plastning och lagning av böcker är en traditionell arbetsuppgift för biblioteksassistenter 
som alltmer sällan förekommer på biblioteken varför kunskaperna och handlaget med 
all sannolikhet riskerar att försvinna men de olika medieformaten medför också fler och 
andra arbetsuppgifter: 

[…] när de säger: Vad ska ni göra nu? Blir ni arbetslösa? Då brukar jag svara så här: Förr 
hade vi Harry Potter som bok men nu har vi Harry Potter som bok, som mp3, som 
ljudbok, som Daisy, som film, som spel och som... […] Samhället och medborgarna 
kräver ju att vi ska ha allting nytt. Vi måste ju få tid till att sätta oss in i allt det här. 
(Anna) 

Satsningen på automater har fört de ergonomiska frågorna upp på dagordningen.  
Ett lyftmoment mindre har det blivit – nu ligger böckerna återlämnade på vagnen och jag 
drar dem till hylla. (Anna) 

Det är väl den stora skillnaden att maskinen sorterar själv och det är enklare när man ska 
ha bokuppsättning. Däremot kan jag känna att vagnarna som körs ut från 
återlämningsmaskinen… I dem sitter böckerna ganska tajt och hårt så man får ändå lyfta 
och böka. […] Vi har lampor som signalerar när någon av vagnarna är fulla och ibland 
kan det vara lite stressigt. (Barbro) 

Jag vill våga påstå att det blivit sämre, inte bättre, eftersom schemaläggningen gjort så att 
vi sätter upp böcker två timmar per dag, till och med fyra timmar per dag om du har 
riktigt otur en lördag, så det har inte blivit bättre. Det som jag upplevde som bättre förr, 
ur träningssynpunkt, var att man handskades med böckerna på ett mer varierat sätt. Man 
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kunde bära några böcker i famnen och röra på sig och det försvann helt. Nu ska vi köra ut 
de här vagnarna som är fruktansvärt dåliga ur anatomisk synpunkt. (Carin) 

Alla tre bibliotek påtalar på något sätt att hanteringen av medierna förändrats men för att 
nå maximal positiv ergonomisk effekt krävs både att vagnarna fungerar bra och att 
arbetssättet anpassas till de nya förutsättningarna. 

5.2.3 Kognitiva kvalifikationer 

Till kognitiva kvalifikationer räknar Ellström både kunskaper och intellektuella 
färdigheter, t.ex. kunskap om regler och rutiner och deras tillämpningar. Ofta är dessa 
kunskaper implicita, dvs. tysta. 

Bibliotek B och Bibliotek C har en uttalad strategi att inte återanställa 
biblioteksassistenter och man arbetar aktivt med att minska skillnaderna mellan 
bibliotekarier och assistenter genom internutbildning. Kravet på biblioteksassistenternas 
kognitiva kvalifikationer kan därmed sägas ha ökat eftersom nya krav ställs på 
mediekunskap och om besökarnas behov. 

Vi har gått otroligt mycket utbildningar, vi som är assistenter, för att vi ska kunna jobba 
gemensamt. […] Vi har kontinuerliga utbildningar inom databaser, fjärrlån, inköp. 
(Cecilia) 

Angående arbetet i disken uttrycker följande uttalande assistenternas syn på den 
förändring som skett:   

Jag tycker att det blivit mer avslappnat och vi har blivit lugnare och därmed låntagarna 
lugnare. Vi får fortfarande besökare som är arga och missnöjda som vi måste möta så att 
de känner att de blivit rätt bemötta trots att de inte får som de vill. Då har man orken och 
tiden att vara professionell i det mötet. Även om låntagaren blir spärrad så känner han att 
han blivit bra bemött – det finns mer tid till detta idag. (Berit) 

Det är på en annan nivå givetvis, det är mer diskussioner om specifika medier och riktiga 
sökningar, att gå till hylla och hämta eller ta med låntagaren till hylla och visa. Det är mer 
rena litteratur- eller mediafrågor idag, inte cirkulationsfrågor. (Cecilia)  

Biblioteksassistenterna vid de tre biblioteken är eniga om att automatiseringen medfört 
att arbetet i disken blivit mindre stressigt och att mötet med låntagaren över disk blivit 
mer kvalitativ och lämnar tid till mer mediespecifika frågor. 

5.2.4 Sociala kvalifikationer 

Med sociala kvalifikationer avses bl.a. förmåga att kommunicera internt och externt 
samt lösa uppkomna problem tillsammans med andra. 

Biblioteksassistenterna möter besökarna dagligen och personligen och har många 
gånger en god kännedom om vad besökaren vill ha vilket gör att deras uttalande i hög 
utsträckning uppmärksammar kvaliteten i mötet och bemötandet. Allt eftersom det 
spontana mötet försvinner riskeras denna tysta erfarenhetsbaserade kunskap försvinna 
och känslan för besökarnas behov att minska förutom att det som ses som 
tillfredsställande i yrket också riskerar att försvinna. 

Den största förändringen är att du har tappat kontakten med låntagarna, den dagliga 
kontakten som man hade när de stod framför en. […] Nu är det mycket mer löpande 
band, man ska skjutsa ut vagnarna och sätta upp böckerna. (Carin) 
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 […] jag kan faktiskt på ett sätt sakna kontakten med vissa låntagare. Man har inte träffat 
dem för att de sköter sig själva, de lånar sitt och sedan går de, och det kan på ett sätt 
kännas lite tråkigt. (Anita) 

I går var det en som kom fram och sa att det är så tråkigt nuförtiden, man träffar ingen 
personal, det är mest maskiner man möter. (Barbro) 

Vi har tappat bort känslan att vi kände dem. (Carin) 
Ur ett internt perspektiv ser dock kravet på de sociala kvalifikationerna ut att öka 
eftersom bibliotekariernas och biblioteksassistenternas yrkesroller alltmer överlappar 
varandra.    

Vi jobbar också på att vara mer ute i biblioteket, vi ska träffa besökarna mer och hjälpa 
dem ute på golvet. Vi ska också vara mer fria och inte så bundna vid diskarna. (Chef B) 

[…] sedan såg vi andra möjligheter att göra vinster, tid till att göra andra saker. 
Utgångspunkten har INTE varit personalneddragningar. (Chef A) 

Chefernas position och uppgift är att ha en övergripande syn på verksamheten vilket 
bl.a. kommer till uttryck då de pratar om översyn av bemanning och schemaläggning 

5.2.5 Utvecklingsinriktade aspekter 

För att utveckling och förändring ska ske menar Ellström att teknisk förändring även 
kräver organisationsförändring för att inte riskera stagnation och att dominerande 
mönster förstärks (Ellström 1992, s. 61). Cheferna vid de tre biblioteken ser det som 
positivt att kunna omfördela personal och att automatiseringen möjliggör tid för 
personalen att göra andra saker medan assistenterna i högre grad befarar nedskärningar 
av personal. 

Personalneddragningar, främst på Bibliotek B och Bibliotek C, har medfört att all 
personal tillsammans måste utföra de arbetsuppgifter som finns i enlighet med Berg 
Jansson som skriver om hur arbeten utförs utifrån lokala beslut istället för professionella 
bestämmelser. Att det leder till funderingar märks i uttalanden som: 

Jag tror att arbetsgivaren vill ha kvar assistenterna ett tag till för att de är billigare än 
bibliotekarier men de skulle nog vilja att vi kunde lika mycket som bibliotekarier. (Berit) 

För mig känns det inte riktigt naturligt […] att en bibliotekarie ska sitta och göra i 
ordning en bok och ta tid från sådant som en bibliotekarie skulle kunna göra mycket 
bättre än en assistent. Vi diskuterar och funderar kring det här och vet inte riktigt vilken 
nivå vi ska lägga oss på. (Carin)   

Men jag vet att en del assistenter tycker att det var skönt som det var förr: Jag skötte det 
här, jag gjorde mycket av det inre arbetet och när jag hade pass var det mer expeditionen 
och skötte utlån och den biten. (Chef C) 

Vid Bibliotek B har automatiseringen, personalneddragningarna samt en medveten 
strategi att omvandla assistenttjänster till bibliotekarietjänster vid pensionsavgångar 
medfört att skillnaderna mellan yrkeskategorierna minskat. 

När vi var många var det mer specialisering, var man på fack så var man bara där, oavsett 
assistent eller bibliotekarie. Nu måste vi rotera mer och även receptionsdisken kommer 
att bemannas av bibliotekarier, vilket även händer idag men det kommer att bli ännu mer. 
Alla gör i princip alla arbetsuppgifter, bibliotekarier gör i ordning böcker, gallrar osv. 
(Chef B)      

Ellströms tankar kring utveckling och kompetenshöjning innefattar också att personalen 
ska ges möjlighet att fördjupa sina tekniska kunskaper och ta del av det ökade 
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informationsstödet ur automaterna. Vid Bibliotek B har denna kompetenshöjning 
tilldelats en vaktmästare som fått ändrade arbetsuppgifter. 

Vi har en vaktmästare som nu nästan bara jobbar med sorteringsautomaten, fixar och 
trixar och sätter även upp lite böcker. (Chef B) 

Bibliotek B och Bibliotek C har satsat på kurser och föreläsningar inom gemensamma 
kompetensområden, bl.a. bemötande och datorkunskap, medan bibliotek A satsar på 
individuella utvecklingsplaner oavsett yrkeskategori. Vid Bibliotek B och Bibliotek C 
framkommer tydligt att yrkesrollerna mer och mer går ihop och arbetet i team och 
speciella utvecklingsgrupper är tydligt uttalade vid dessa bibliotek. 

Abbotts teori om att professioner strävar efter jurisdiktion samt är uppbyggda som 
dynamiska system vilka ständigt utvecklas och förändras kan exemplifieras av 
nedanstående uttalande om biblioteksassistenternas förändrade arbetsuppgifter. 

Vi satsar mycket på barn och ungdomar och det finns en grupp som jobbar med det och 
som har avsatt tid till inläsning och planering. Förr var det bara bibliotekarier men nu har 
barn- och ungdomslitteratur inte så hög status så nu får vi också vara med. (Berit) 

Chefen vid bibliotek A uppmärksammar att assistenternas roll förändrats mycket de 
senaste tio åren från att ha varit en person som skulle assistera bibliotekarierna till att 
idag ha ett betydligt större ansvar och att många inom att assistentkåren har hög 
utbildningsnivå och höga krav på arbetsuppgifter. 

Det är ju också så att de som börjar hos oss som assistenter har inte bara gymnasium. De 
är många gånger lärare, förskollärare, socionomer eller har någon sorts 
högskoleutbildning, och också ställer lite högre krav på jobbet, de vill utvecklas. De vill 
inte bara ställa upp böcker och göra det praktiska med ankomstregistrering och sånt utan 
de vill också arbeta med utvecklingsfrågor och projekt. (Chef A) 

De tre cheferna anser att det är viktigt att alla besökare blir sedda och nöjda med sitt 
besök på biblioteket och man hoppas att automatiseringen ska möjliggöra mer hjälp till 
dem som så önskar. 

Vi jobbar också på att vara mer ute i biblioteket, vi ska träffa besökarna mer och hjälpa 
dem ute på golvet. Vi ska också vara mer fria och inte så bundna vid diskarna. (Chef B) 

[…] sedan såg vi andra möjligheter att göra vinster, tid till att göra andra saker. 
Utgångspunkten har inte varit personalneddragningar. (Chef A) 

Negativa effekter som de ser är att kontakten med besökarna minskar och med det följer 
ett visst missnöje. Chef A misstänker att en del av detta grundas i okunskap och 
otydlighet: 

Man får ju ofta frågan: Jaha, vad ska ni göra nu? Det kan finnas sådana funderingar. 
Varför ska det finnas personal på biblioteket om vi ska göra allting själv? Underförstått: 
För ni gör väl inget annat? Men vi försöker peka på att Nu får vi ju tid att hjälpa er. 

De tre cheferna är också eniga sinsemellan om att det finns behov av andra kompetenser 
på biblioteken men ingen av dem har ännu några konkreta planer på hur detta kan 
genomföras i praktiken. 
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6. Diskussion och slutsatser 

I följande kapitel diskuteras hur biblioteksassistenternas yrkeskvalifikationer påverkats 
av teknikinförandet. Kapitlet är uppdelat i enlighet med uppsatsens inledande 
frågeställningar.   

6.1 Hur upplever biblioteksassistenterna att deras 

yrkeskvalifikationer förändrats sedan 

självbetjäning införts på biblioteket? 

Biblioteksassistenternas arbetsuppgifter har i automatiseringens spår gått från att varit 
manuella och monotona med utlån och återlämning över disk, men med många spontana 
möten, till att präglas mer av hantering av automater och mindre daglig kontakt med 
besökarna. Assistenterna på de tre biblioteken är eniga om att arbetet i disken blivit 
mindre stressigt sedan utlån och återlämning flyttats. Detta ger möjlighet till mer 
kvalitativa och professionella möten med besökarna vilket i sin tur kräver andra 
kompetenser av biblioteksassistenterna, bl.a. mer kunskap om medier och 
mediesökning. 

Ur intervjuerna med de sex biblioteksassistenterna uppfattar jag att den sociala 
kontakten med besökarna ses som en betydelsefull del av den egna yrkesidentiteten och 
att den förändrats med automaternas intåg. Från att många gånger varit prestigelöst och 
informellt har mötet allt oftare blivit mer professionellt och tjänstemannamässigt. Detta 
upplevs på olika sätt av respondenterna och anledningen till den ambivalenta 
inställningen tror jag ligger i de olika funktioner som folkbiblioteket har i samhället. 
Biblioteket ska uppfylla allt från tydligt informationsmässiga behov till behov av 
mänsklig och kravlös kontakt. Förändringen har alltså medfört mindre spontan kontakt 
med besökarna varmed assistenternas sociala kvalifikationer med bl.a. informella samtal 
riskerar att minska 

En annan traditionell arbetsuppgift som tenderar att minska på många bibliotek, enligt 
tidigare undersökningar liksom denna, är plastning och lagning av böcker vilket innebär 
att kunskaperna och handlaget med all sannolikhet kommer att försvinna. Med nya 
medier följer dock andra färdigheter, bl.a. hantering av skivor, nedladdning samt 
handledning i de digitala tjänsterna, vilket också förändrar de yrkesmässiga 
kvalifikationerna bort från det hantverksmässiga.       

Vid Bibliotek A, som saknar sorteringsautomat, är kunskaper om maskinhantering 
ingenting som assistenterna specifikt tar upp men på de två andra biblioteken är detta en 
konkret kvalifikation som numera krävs av personalen. Förutom de praktiska 
kvalifikationerna med hantering och underhåll kräver automaterna också kvalifikationer 
i att använda den mjukvara som ingår och som kan bidra till ökat informationsstöd. På 
Bibliotek B är det framförallt en vaktmästare som fått ändrade arbetsuppgifter och 
uppgraderade kvalifikationer vilket jag tolkar som att Ellströms tankar om automaternas 
möjligheter till ökat informationsstöd i detta fall endast setts ur ett tekniskt, praktiskt 
perspektiv.       
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Skillnaden mellan biblioteksassistenternas och bibliotekariernas arbetsuppgifter har 
traditionellt varit praktiska/konkreta jämfört med ”intellektuella” och min tolkning av 
det empiriska materialet är att yrkena tenderar att alltmer likna varandra i praktiken. I 
denna undersökning har inte bibliotekarierna medtagits varför det inte går att säga hur 
de upplever denna förändring med tanke på Abbotts teori om professionernas behov av 
jurisdiktion och bekräftelse på olika nivåer. I motsats till ovan förda resonemang om att 
de sociala kvalifikationerna avseende spontana möten riskerar att gå förlorade tyder allt 
på att sociala kvalifikationer avseende samarbete internt med all sannolikhet kommer att 
öka. 

På två av de undersökta biblioteken har man sedan tidigare aviserat att 
biblioteksassistentyrket inte kommer att finnas kvar i framtiden eftersom ingen 
nyrekrytering kommer att genomföras. Många arbetsuppgifter görs numera av alla, 
oavsett yrkeskategori, vilket gör att rollfördelningen mellan bibliotekarier och 
assistenter blivit oklar. Utifrån chefernas uttalanden tolkar jag det som att det i praktiken 
inte har så stor betydelse om bibliotekarieexamen finns utan att det är på individnivå 
och i arbetsgrupper som arbetsuppgifterna fördelas. Anledningen till att denna taktik 
fungerar tror jag ligger i att många biblioteksassistenter har lång eller mycket lång 
erfarenhet av biblioteksarbete. De intervjuade i denna undersökning har mellan 15 och 
29 års erfarenhet. Noteras bör också att denna undersökning endast fokuserar på ett fåtal 
av arbetsuppgifterna som förekommer på bibliotek.  
 

6.2 Skiljer sig synen på assistenternas 

yrkeskvalifikationer och framtid mellan 

bibliotekscheferna och biblioteksassistenterna? 

Chefernas position och uppgift är att ha en övergripande syn på verksamheten vilket 
bl.a. kommer till uttryck då de pratar om översyn av bemanning och schemaläggning. 
Biblioteksassistenternas uttalanden är i högre utsträckning praktiska och konkreta och 
speglar kvaliteten i mötet och bemötandet. 

En konsekvens som cheferna hoppades att automatiseringen skulle bidra till var att 
besökarna skulle uppleva ett ökat positivt bemötandet med ökad tillgänglighet och ökad 
integritet. Den förbättrade tillgängligheten skulle bl.a. uppnås genom att förflytta 
personalen från sin plats bakom diskarna ut i lokalen. Chefernas uttalade önskan att 
besökarna ska bli sedda och nöjda med sitt biblioteksbesök tolkar jag som att 
personalens sociala kvalifikationer är av stor vikt, förutom dess ansvar att ta fram 
eftersökt material. 

Biblioteksassistenternas intentioner skiljer sig egentligen inte från chefernas men de 
upplever att automaterna inte frigjort tid till att vara mer ute i lokalen eftersom de 
fortsatt måste bemanna disken, hantera maskinerna och sätta upp böcker. 
Biblioteksassistenternas uttalanden påvisar dock en känsla att många besökare saknar 
den personliga kontakten och för att få klarhet i detta skulle en undersökning av 
besökarnas egna åsikter vara nödvändig. 

De båda yrkesgrupperna är således överens om att personalen bör vara mer tillgänglig 
för besökarna men att det är svårt att genomföra den tanken i praktiken. Är anledningen 
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till det personalneddragningar eller organisatoriskt? Jag tror att svaret till en del finns i 
Ellströms teori angående teknikinförandets konsekvenser vilken säger att man måste se 
över hela organisationen för att mer genomgripande förändringar ska kunna 
genomföras.   

Gemensamt för både assistenter och chefer är att de ser ergonomi och integritet som 
automatiseringens stora vinster vilket ur ett konstruktivistiskt perspektiv kan ses som att 
tekniken utvecklats i samspel med användarna för att förbättra verksamheten. 

 

6.3 Skiljer sig synen på biblioteksassistenternas 

yrkeskvalifikationer och framtid mellan de 

undersökta biblioteken? 

Angående biblioteksassistenternas framtid finns i tidigare undersökningar tankar om att 
de antingen kommer att försvinna helt eller utvecklas till tydligt definierade 
specialistkompetenser. I min undersökning har två av tre bibliotek klart uttalat att 
biblioteksassistenttjänsterna inte kommer att tillsättas vilket i praktiken leder till att de 
kommer att försvinna. Ingen vet hur framtiden för biblioteken kommer att te sig men i 
biblioteksassistenternas fall är de förändrade arbetsuppgifterna ett faktum och min 
känsla är att ovan nämnda tydlighet spelar en viktig roll i assistenternas vardag. Det är 
bättre att veta hur det förhåller sig än att leva i ovisshet. Utifrån statistiken för de 
undersökta biblioteken som redovisas i resultatkapitlet kan man för övrigt konstatera att 
det bibliotek som haft självbetjäning längst, Bibliotek C, även gjort de största 
neddragningarna av biblioteksassistenttjänster. 

På Bibliotek B och Bibliotek C är ovan nämnda beslut taget sedan lång tid tillbaka 
vilket innebär en medvetenhet om att yrkesgruppen är ”utrotningshotad” men att de 
biblioteksassistenter som finns i organisationen kommer att finnas kvar. På dessa 
bibliotek satsar man dessutom på riktade fortbildningsinsatser. Vid Bibliotek A har 
automatiseringen inte medfört några större förändringar varför jag ur 
biblioteksassistenternas uttalanden inte kan se någon tydlig utvecklingsinriktning. 

Artikeln från Hong Kong om biblioteksassistenter på universitets- och 
högskolebibliotek och synen på att biblioteksassistenterna är en betydelsefull grupp som 
bör få adekvat fortbildning kan också kopplas till mina undersökta folkbibliotek även 
om det ser lite olika ut för dem. Bibliotek A satsar mer uttalat på individnivå, Bibliotek 
B jobbar aktiv med att minska skillnaderna yrkesgrupperna emellan medan Bibliotek C 
satsar på fortbildning av hela yrkesgruppen för att möta de förändrade tiderna. Orsaken 
därtill kan ligga i att man på de båda senare har klart uttalat att assistenttjänsterna inte 
kommer att återbesättas.      

Angående de kompetenser som DIK kommit fram till behövs på biblioteken nu och 
inom en nära framtid så vore det oklokt enligt min uppfattning att inte utnyttja den stora 
och erfarna personalgrupp som finns på biblioteken. De sex intervjuade 
biblioteksassistenterna i denna undersökning har alla lång erfarenhet av yrket, mellan 15 
och 29 år, och varierande utbildningsbakgrund. Det bibliotek som tydligast uttrycker 
arbete i denna anda är Bibliotek A som på individnivå arbetar med utvecklingsplaner. 
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Diskussioner om framtida specialistkompetenser lever på alla tre bibliotek både bland 
chefer och bland assistenter, men inga formella beslut har fattats. 

I inledningens klipp ur media och beslutsunderlag spåddes automatiseringen generera 
mindre rutinarbete, mer tid att hjälpa och möta besökaren i biblioteksrummet samt 
frigöra tid till utvecklingsarbete. Min undersökning av konsekvenserna för 
biblioteksassistenternas yrkeskvalifikationer vid tre svenska folkbibliotek visar att 
arbetsuppgifterna gått från att varit monotona till att bli mer komplexa med högre krav 
på kognitiva och interna sociala kvalifikationer. Tiden att möta besökaren ute i 
biblioteksrummet samt mer tid för utvecklingsarbete har däremot inte automaterna 
frigjort i den omfattning man förväntat sig. Besökarnas åsikter har inte undersökts i 
denna uppsats men assistenternas och chefernas uttalanden tyder på att det besökarna 
vunnit i integritet har de förlorat i det spontana sociala mötet. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att biblioteksassistenternas yrkeskvalifikationer förändrats mycket vilket 
medför konsekvenser för organisation, medarbetare och besökare.       

7. Förslag till fortsatt forskning 

Vissa uttalanden speglar en förändrad hierarki och statusrelaterad syn på litteratur och 
litteraturförmedling, framförallt på barn- och ungdomslitteratur. Det vore intressant att 
undersöka om och hur detta avspeglar sig i praktiken. 

I denna studie har besökarna inte fått uttrycka sina upplevelser av bibliotekens 
självbetjäning ur ett användarperspektiv. Ej heller har bibliotekariernas tankar och 
funderingar kring biblioteksassistenternas alltmer liknande arbetsuppgifter tagits upp. 
Dessa frågor skulle enligt min mening vara väl värda att belysas.  
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BILAGA 1 

 

  

 



 

 

 

BILAGA 2 

Intervjuguide chefer 

Kolla upp innan intervjun: 

- dokument där självservice nämns: ansökningshandlingar, verksamhetsplaner 

 mm 

- när infördes självbetjäning? 

- kan låntagaren välja om denne vill låna över disk eller i automat? 

 

Antal anställda 2012 2007 2002 

Bibliotekarier    

Biblioteksassistenter    

 

1. Vilken var anledningen till att ni införde självbetjäning? 

2. Vilka förväntningar hade ni på automatiseringen? 

3. På vilket sätt har automatiseringen påverkat verksamheten 

4. Vad tror du användarna uppskattar mest med självbetjäning? 

5. Vad tror du användarna är mest missnöjd med vid självbetjäningen? 

6. Hur ser du på rekrytering till biblioteket? 
 Finns det planer på att anställa andra yrkesgrupper till biblioteket än 
 bibliotekarier och assistenter? 

7. Vilken är biblioteksassistenternas roll i biblioteket? 

8. Vad kännetecknar god service enligt din mening? 

9. På vilket sätt arbetar ni med utvecklingsarbete? 

10. Har införandet av självserviceautomater medfört att tid frigjorts för 
 utvecklingsarbete? 

11. Finns det arbetsuppgifter som biblioteksassistenter inte bör utföra? 

12. Har du fått signaler från biblioteksassistenterna att de är oroliga/osäkra inför 
 framtiden? 

13. Något du vill förmedla som inte tagits upp… 



 

 

 

BILAGA 3 

 

Intervjuguide biblioteksassistenter 

 

Antal år på nuvarande arbetsplats: 

Tidigare yrkeserfarenhet och utbildningar: 

 

1. Vilken var anledningen till att självbetjäning infördes på ert bibliotek? 

2. Vilka förväntningar hade Du på automatiseringen? 

3. Vad upplever Du är den största förändringen i dina arbetsuppgifter jämfört med 
 innan självbetjäningsautomaterna fanns? 

4. Har Du fått helt nya arbetsuppgifter sedan självservice infördes? 

5. Hantering av medier: vilken är den största skillnaden? 

6. Vad tror du användarna uppskattar mest med självbetjäningen? 

7. Vad tror du användarna är mest missnöjd med vid självbetjäningen? 

8. Hur har det personliga mötet med låntagarna förändrats sedan självservicen 
 infördes? 

9. Hur arbetar ni med utvecklingsarbete? 

10. Vad tror du om framtiden för biblioteksassistenterna? 

11. Något du vill förmedla som inte tagits upp… 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 4 

Mailutskick till respondenterna 

 

Till chefer 

 
Hej! 
 
Jag jobbar på Stadsbiblioteket i Luleå som biblioteksassistent och läser samtidigt på BHS i Borås. Nu håller 
jag på med min uppsats och skulle vilja göra en liten intervju med två assistenter plus en chef angående 
självservice på biblioteket. Jag har fått ditt namn av NN som jag träffade när vi var på studiebesök hos er 
häromåret.   
 
Intervjun tar ca 30 min och eftersom avståndet mellan oss är ganska långt tänkte jag genomföra intervjun 
via telefon. Förhoppningsvis är det någon som vill ställa upp och jag skickar naturligtvis frågorna i förväg 
så att ni får tid att läsa igenom dem. Om det är möjligt så skulle jag vilja genomföra intervjuerna i slutet av 
v 45 eller i börja på v 46. 
 
Tacksam för svar och förslag på namn. 
 
Mvh 
Marianne Svanberg, Stadsbiblioteket i Luleå. 
 
 

Hej! 
 
Jag jobbar på Stadsbiblioteket i Luleå som biblioteksassistent och läser samtidigt på BHS i Borås. Nu håller 
jag på med min uppsats och skulle vilja göra en liten intervju med två assistenter plus en chef angående 
självservice på biblioteket.  
 
Min tanke var att komma ner till er någon dag, gärna vecka 45 (förslagsvis onsdag eller torsdag), och 
genomföra intervjuerna som kanske kan ta 30-45 minuter/person.  
 
Tacksam för svar och förslag på passande dag för genomförande. 
 
Mvh 
Marianne Svanberg, Stadsbiblioteket i Luleå. 

       

Till biblioteksassistenterna på Bibliotek A 

 

Hej! 
Jag jobbar på stadsbiblioteket i Luleå som assistent och läser samtidigt på BHS i Borås. Nu håller jag på 
med min uppsats och skulle vilja göra en liten intervju med två assistenter plus en chef angående 
självservice på biblioteket. Din kollega  ……  tipsade om dig. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp?  
  

Hör av dig! 

  

Mvh 
Marianne Svanberg, Stadsbiblioteket i Luleå. 
 


