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1. Inledning 
 

Det finns flera olika perspektiv på bibliotekariers yrkesidentitet, och svaren skiljer sig åt 
beroende på vem som får frågan. Forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap 
bedriver forskning om yrkesidentiteten och på utbildningarna lär sig framtidens 
bibliotekarier delar av det som ska komma att bli deras yrkesidentitet. Men hur ser det 
ut på fältet? Genom att titta på de platsannonser som publiceras, så kan vissa perspektiv 
på bibliotekariers yrkesidentitet anas. Vad ska en bibliotekarie kunna för att vara aktuell 
för en tjänst på ett bibliotek? Vad består en bibliotekaries yrkesidentitet av? 
 
Såhär ser ett exempel på en platsannons för en bibliotekarie ut under våren 2014: 
 
 
Bibliotekarie med ansvar för medier och digital delaktighet /../ 
 
ARBETSUPPGIFTER 
Tjänsten är inriktad mot strategiska mediefrågor såsom medieplanering, utveckling och samordning. 
Medieplaneringen omfattar alla former av medier, både digitala och fysiska, samt marknadsföring och 
tillgänglighet. /../ 
 
KVALIFIKATIONER 
Vi söker dig som har akademisk examen från bibliotekshögskola eller examen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Du bör ha några års erfarenhet som bibliotekarie. Vi ser gärna att du har 
arbetat med olika målgrupper och har erfarenhet av IT-handledning och lärande. Det är meriterande 
om du har jobbat med utvecklingsprojekt och marknadsföring. Vi förutsätter att du har bred digital 
kompetens, kan prata inför grupper, är en god kommunikatör och kan tillämpa ett pedagogiskt 
arbetssätt. 
 
Som person behöver du ha lätt att skapa kontakt med andra och vara flexibel, nyfiken och 
entusiasmerande. Eftersom du arbetar med både nutid och framtid behövs både visionärt tänkande 
och kreativitet kombinerad med realism. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har ett 
helhetsperspektiv, är strukturerad och initiativtagande. Rollen innebär omfattande kontakter med 
andra, både inom och utanför organisationen. God samarbetsförmåga och gott omdöme är därför 
viktiga egenskaper. 

 
 
Pedagogik, digital kompetens, marknadsföring och kommunikation är nyckelord som 
berättar om hur biblioteksfältet, det vill säga biblioteken och de som är knutna till den 
verksamheten, ser på sin yrkesidentitet idag. Utöver detta är kunskapen om kultur och 
litteratur, informationssökning och kunskapsorganisation fortfarande starkt 
framträdande i arbetet på ett bibliotek, vilket gör bibliotekarieyrket till en mycket 
mångsidig profession (Kåring Wagman 2008, s. 6).  
 
Bibliotekarieyrket kan också upplevas som splittrat och svårt att greppa. Anders Ørom, 
tidigare lektor vid Danmarks Biblioteksskole, utarbetade sex bibliotekarieidentiteter i 
respons till vad han upplevde var ett problem hos många bibliotekarier. Han beskrev 
problemet som att bibliotekarier hade svårt “att „finna sig själv‟ i „den nya världsbilden‟ 
/../ [där] arbetsspecialisering och nya biblioteksuppgifter medverkar till att sudda ut  
helhetsbilden” (Ørom 1993b, s. 230). Identiteterna skulle visa vilka “idealtyper” som 
funnits under olika tider i bibliotekarieyrket, från 1960-talet till och med 1990-talet. 
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1.1 Problemformulering 
 

Under de senaste tre decennierna har bibliotekens miljö och utveckling påverkats av 
flera olika faktorer, bland annat det sociala, ekonomiska, teknologiska och politiska. 
Som det ser ut idag så måste biblioteken förändras i takt med att samhället förändras för 
att överleva (Maceviciute et. al. 2009, s.21f). I rapporten Folkebibliotekerne i 

vidensamfundet, rapport fra Udvalget om folkebibliotekern i vidensamfundet, utgiven av 
Styrelsen for Bibliotek og Medier i Danmark, så är den professionella utvecklingen som 
sker på biblioteken ett ämne som diskuteras. De beskriver hur dagens bibliotek ska 
skapa möjligheter för användarna att få uppleva saker, och att dessa upplevelser ska 
sträcka sig även utanför bibliotekets väggar. De menar att rollen som bibliotekarie idag 
är väldigt bred och att många av arbetsuppgifterna kretsar kring att skapa olika 
inspirerande aktiviteter för att öka lärandet hos användarna. (2010, s.77) 
 
Genom att titta på just platsannonser kan man skapa sig en bild av denna mångsidighet 
som genomgående verkar prägla bibliotekarieyrket, och se vilka av Øroms identiteter 
som skiner igenom i dagens annonstexter.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna studie är att analysera de olika perspektiv som kan finnas på 
bibliotekarieyrket utifrån de egenskaper och kompetenser som presenteras som 
önskvärda i platsannonser. Analysen kommer att genomföras med hjälp av Øroms teori. 
 
Frågeställningarna är: 
 

 Vilka egenskaper och kompetenser presenteras i platsannonserna? 
 Vilka identiteter ges det uttryck för i platsannonserna? 

 
En tredje frågeställning uppstod i samband med arbetet med empirin: 
 

 Hur relevant är Øroms teori för att granska och förstå professionen idag?  
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2. Litteraturgenomgång 
 
Här behandlas begreppen profession och identitet i förhållande till bibliotekarieyrket 
och dess historia, i förhållande till undersökningens kontext.  
 
2.1 Att förstå en profession 
 
Vad är en profession? frågar sig Thomas Brante i sin text från Profession och vetenskap 
nr 8. Det korta svaret är att “[p]rofessioner är yrken som baserar sin verksamhet på 
vetenskaplig forskning.” (2009). Dessa kan i sin tur delas in i tre delkategorier med 
olika status, baserade på när i historien de organiserats, där professionerna och 
semiprofessionerna är de mest diskuterade. (Brante 2009) De klassiska professionerna 
organiserades under 1800-talet men har funnits längre än så. Till dessa tillhör bland 
annat läkare och advokater. Semiprofessionerna är kopplade till välfärdsstatens 
utveckling och den offentliga sektorn, vilket innebär en lägre status och lön i jämförelse 
med professionerna. Till semiprofessionerna hör bland annat bibliotekarier och lärare. 
Brante beskriver beteckningen av en semi-profession som; “yrken som har vissa av de 
klassiska professionernas attribut men inte alla, eller inte i lika hög utsträckning” 
(Brante 2009).  
 
I artikeln Professions and their identities: how to explore professional development 

among (semi-professions) skriver John Krejsler om debatten kring yrken som lärare, 
förskolelärare, socialarbetare och sjuksköterskor och huruvida dessa yrken är 
professioner eller semiprofessioner. Profession, professionella och professionell 
utveckling är ord som kan användas på en mängd olika sätt och är i ständig förändring, 
vilket gör närmare definitioner nödvändiga (Krejsler 2005 s. 336). Ett sätt att se på 
professioner är att samhället, likt en harmonisk organism, består av samarbetande 
funktioner och där professionen ska fungera i enlighet med dess syfte i organismen. 
Professionen blir “erkänd” när den utvecklar och upprätthåller de sociala värden som 
skattas högt i samhället. Utöver utbildning och en gemensam professionell kultur 
bestående av gemensamma normer och språk, så är inte professionens främsta drivkraft 
att tjäna pengar utan att finnas till för allmännyttan. De arbetande inom professionen 
hjälper till att utveckla och underhålla formella och informella krav, det som behövs för 
att upprätthålla professions status i samhället (Krejsler 2005, s. 341f).  
 
Vad skiljer då semiprofessionen bibliotekarier från professioner som läkare och 
advokater? Bibliotekarieyrket är likt läkare och advokater ett gammalt yrke, redan i de 
babyloniska biblioteken fanns det människor som arbetade med att organisera och 
återfinna dokument i samlingarna (Harris 1999, s. 23). Utbildningar med inriktning mot 
bibliotekarieyrket har funnits i USA sedan 1800-talet och i Sverige sen 1920-talet 
(Torstensson 1996, s 98). 
 
Kanske är det främst kopplingen till offentlig sektor som gör att bibliotekarieyrket är en 
semiprofession. Ett annat perspektiv på professioner, det neo-weberianska, tar avstamp i 
begreppen inklusion och exklusion. Det kan innebära att en grupp exkluderar andra 
grupper från vissa kunskaper eller arbetsområden för att på så sätt få ta del av 
begränsade, ekonomiska medel och därmed behålla sin höga sin status. Ett exempel på 
försök att inkluderas i kunskapen är när undersköterskor tar över vad som tidigare varit 
traditionella sjuksköterskeuppgifter, och sjuksköterskorna närmar sig områden som 
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tidigare enbart varit förbehållet läkare. (Krejsler 2005, s. 344) Rationaliseringen av 
offentliga jobb, där effektiviseringen av både tid och pengar är det viktigaste, har lett till 
att människor utan professionens utbildning fått genomföra professionens arbete. 
Semiprofessionerna har i högre utsträckning än professionerna blivit utsatta för detta, då 
de är kopplade till den offentliga sektorn. (Krejsler 2005, s. 352)  
 
2.2 Bibliotekarieyrkets identitet 

 
I Anna Kåring Wagmans Bibliotekarien och professionen: En forskningsöversikt, 
publicerad av Svensk Biblioteksförening, görs ett försök att samla olika perspektiv på 
bibliotekarien utifrån den forskning som bedrivs av B&I-forskare, studenter och i viss 
mån av biblioteksfältet själva. Kåring Wagman, tidigare utredare på Svensk 
Biblioteksförening, samlar in och sammanställer forskning från början av 1990-talet till 
och med 2007, och ger oss en bild av bibliotekarien utifrån vilka kompetenser hen 
besitter, vad som efterfrågas av arbetsgivarna och hur utbildningen förbereder 
studenterna för arbetslivet. 
 
Det är svårt att definiera bibliotekariens identitet och de specifika kompetenser som hör 
till denna grupp, även om försök görs både inom yrkeskåren och av forskarna. En 
förklaring till detta tror Kåring Wagman beror på den bredd som yrket uppvisar (2008, 
s. 27). Begrepp som “informationskompetens” och “kunskapsorganisation” är i sin 
betydelse vida. I magisteruppsatser från Högskolan i Borås och Lunds Universitet 
återfinner Kåring Wagman fler kompetenser som att ha ett servicetänk, en pedagogisk 
förmåga och “att [kunna] jämföra och värdera information och olika källor”. Utöver 
detta är kunskapen om kultur och litteratur fortfarande starkt framträdande i yrket. 
(2008, s. 6)  
 
På de biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna får studenten den första 
kontakten med bibliotekarieyrket och yrkesidentiteten. Åsikterna om vilka kunskaper en 
bibliotekariestudent bör ha innan hen kommer ut i arbetslivet varierar och är svåra att 
tillmötesgå. En “[ö]kad specialisering skulle kanske göra det lättare att berätta om yrket, 
men det skulle samtidigt gå stick i stäv med arbetets sedan länge karakteristiska 
spännvidd.” (Kåring Wagman 2008, s. 28) Vad är utbildningarnas betydelse i 
förhållande till arbetsgivarna? “Påfallande ofta framhålls personliga egenskaper och 
praktisk kompetens framför teoretiska kunskaper i diskussionen om vad en bibliotekarie 
bör behärska.” skriver Kåring Wagman, och kopplar detta till den spänning som finns i 
mellan de praktiska och teoretiska sidorna i yrket (2008, s. 27). 
 
Anders Ørom, tidigare lektor vid Danmarks biblioteksskole, skrev i sin artikel 
Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og arbejdsorganisering (1993a) om de 
identiteter som uppkommit inom yrket mellan 1960-talet och 1990-talet, och hur det 
kunde vara förklaringen till varför många bibliotekarier tyckte att det var svårt att hitta 
rätt i sin yrkesidentitet. Han beskriver hur biblioteken under 1960-talet genomgick stora 
förändringar, och att de uppstod dels ur en önskan om att man skulle professionalisera 
bibliotekarieyrket, men också kom från en förhoppning om enskilda biblioteks tillväxt. 
Anledningen till att bibliotekarierna ville professionalisera yrket var att de ville lyfta 
fram det arbete som krävde utbildning inom B&I, och därmed kunna lämna över 
resterande arbete till andra yrkesgrupper. (Ørom 1993a) 
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Trine Schreiber är lektor vid Institut for Biblioteksudvikling på Danmarks 
Biblioteksskole, och beskriver i boken Bibliotekarerne: en profession i et felt af viden, 

kommunikation og teknologi (2006) hur bibliotekarieyrket tillsammans med yrken som 
lärare, pedagoger, sjuksköterskor med flera har fått namnet välfärdsprofession och som 
grundades i att dessa yrken i hög grad hjälpt till att utveckla den offentliga 
sektorn(Schreiber 2006, s.15). Schreiber och Ørom är inne på samma spår och de 
diskuterar båda hur de ekonomiska, politiska och historiska delarna av välfärdsstaten de 
senaste fyra årtiondena har utvecklats och varit en grund för dessa professioners 
självförståelse. Hon, liksom Ørom, pekar på att den offentliga sektorn har genomgått 
stora förändringar sedan 1960-talet och att dessa förändringar har påverkat de offentliga 
institutionerna, och då bland annat biblioteken. Detta har gett biblioteken nya 
utmaningar, nya direktiv och nya krav på bibliotekarien. Därför har de blivit tvungna att 
justera och omdefiniera yrkesidentiteterna. (Schreiber 2006, s.15)  
 
Utifrån de omorganisationer som gjordes kunde det skönjas tre olika reaktioner från 
professionens sida. Det första var att de kämpade för att få monopol på olika 
arbetsuppgifter i samhället, men detta krävde då att de fick statens eller samhällets 
godkännande. Denna kamp har också lett till försök att förbättra professions status. Den 
andra reaktionen var att professionen fick andra krav på sig från sina “kunder”, att 
kunden ansåg sig ha „betalat” och räknade med en viss typ av service och utbud. Detta 
gjorde att bibliotekarien istället blev en försäljare och enbart skulle leverera den tänkta 
varan. Den sista reaktionen låg i att de skulle delta i moderniseringen av den offentliga 
sektorn och skapa en dialog med användarna. Professionen skulle på detta sätt få delta i 
ändringen av den offentliga sektorns tjänster (Schreiber 2006, s.16). 
 
Det har gjorts undersökningar om bibliotekarier i platsannonser tidigare. Britt Omstedt 
har inom ramen för Skolverkets projekt Språkrum, studerat bilden av skolbiblioteket 
och skolbibliotekarien i platsannonser publicerade mellan åren 1997 och 2001. Syftet 
med Omstedts undersökning var att mäta förändringar i synen på skolbiblioteket och 
skolbibliotekarien, och hur annonserna formulerats med tanke på krav på sökande och 
beskrivning av arbetsuppgifterna. I resultatdelen framkommer det vad som efterfrågas 
av den sökande när det gällde bland annat utbildningskrav och särskilda 
ämneskunskaper, och där IT-kunskaper och pedagogiska kunskaper blev allt viktigare ju 
senare annonserna publicerades. Detta berodde på att det i skolbibliotekariernas uppdrag 
bland annat ingår fortbildning för personal och handledning i informationssökning för 
både elever och lärare. (Omstedt 2002, s. 12f) 
 
I Catarina Erikssons konferenspaper Anställningsbarhet för biblioteksarbete bland barn 

och unga – vad säger platsannonser? undersöker hon vad annonserna säger om den 
arbetssökandes egenskaper och kvalifikationer, och även vilka uppgifter hen förväntas 
utföra i tjänsten, som sammanlagt ska ge en bild av vad anställningsbarhet innebär 
(Eriksson 2007, s. 6). Eriksson diskuterar valet av just platsannonser som empiriskt 
material, och menar att en fördel är att annonserna “ger en bild av arbetsgivarnas 
identifierade behov av kompetenser, och annonstexterna ger uttryck för vilka kvalitéer 
som är värda att efterfrågas. De kan sägas uttrycka vad som har värde på den 
arbetsmarknad som annonsen/annonserna utgör en del av.” (Eriksson 2007, s. 4). 
Eriksson finner i sin undersökning att något som uttryckligen önskas i många av 
platsannonserna är “Goda IT-kunskaper”, vad detta kan innebär menar hon är 
diskuterbart. Andra efterfrågade egenskaper är “god omvärldskunskap”, specifika 
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ämneskunskaper till ett nischat bibliotek, kunskaper i biblioteksdatasystem och “ha en 
djup yrkeskunskap”. (Eriksson 2007, s. 7)  
 
Hon jämför beskrivningen av bibliotekarierna i annonserna och 
bibliotekarieutbildningarna, och ställer sig frågande till om en utbildning ökar 
anställningsbarheten. Den är en förutsättning för att få jobb, men verkar utöver det få stå 
tillbaka för andra kvalifikationer. Hon undrar om fältet saknar kunskap om vad som lärs 
ut på utbildningarna? Eller finns problematiken på utbildningarna? Eriksson frågar sig 
därför; “vad skall då ingå i en b&i-utbildning?” men kommer inte med några svar. 
(Eriksson 2007, s. 10)  
 
 
2.3 Biblioteksfältets utveckling under 2000-talet 

 
Under 2010-talet så har den nya skollagen 36 § “Eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 
ha tillgång till skolbibliotek.” (SFS 2010:800) blivit en tydlig markör för bibliotekens 
viktiga betydelse i barn och ungas lärande. Utvecklingen av lagen är kulmen på många 
års diskussion kring bibliotekets pedagogiska roll i skolan.  
 
Olof Sundin, professor i B&I på Lunds universitet, skriver om hur 
högskolebibliotekariers kompetens förändrats i förhållande till omvärlden, och hur det 
ska kommuniceras både inom och utanför yrkeskåren. Han tar avstamp i Danmarks 
Biblioteksskole kampanj för att ändra bilden av bibliotekarier, där förändringen ligger i 
att tydligare förmedla bibliotekariernas arbete med IKT. Arbetet med IKT har i sin tur 
gjort att bibliotekariernas pedagogiska roll blivit allt viktigare, vilket präglar 
yrkeskåren. (Sundin 2006, s. 77f) Ett större användarfokus har skapats på biblioteken 
och hjälp till självhjälp ett av bibliotekariernas uppdrag (Sundin 2006, s. 83). Sundin 
diskuterar kring att utvecklingen av bibliotekarieprofessionen sker i förhållande till 
andra professioner, till den egna professionens klienter och till IKT-verktygen. 
Professionaliseringen av bibliotekarieyrket är också starkt sammankopplat med 
akademiseringen av ämnet, som i sin tur bygger på den ökade mängden forskning inom 
B&I-ämnet. (Sundin 2006, s. 80) 
 
I artikeln An Instructional Role for Librarians: An Overview and Content Analysis of 

Job Advertisements av Laurel A Clyde (2002) genomförs en undersökning av vad som 
står i platsannonser, för att utifrån dessa få ett underlag till vilka kompetenser som är 
önskvärda att ha efter en biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning. Clydes 
resonemang till valet av just platsannonser som forskningsmaterial är snarlikt Erikssons; 
platsannonser är så kallade “public statements”, offentligt uttalande, om vad 
arbetsgivare eftersöker och är villiga att betala för. I sitt resultat finner de bland annat 
att pedagogisk kompetens är viktigt att ha vid en anställning; “[t]he majority of the 150 
advertisements (82 or 54.6%) specified education or training duties as an important part 
of the job, though not the primary focus of the job./../ In 55 of the 150 advertisements 
(36.66%), the education or training component was a minor part of the job.” (Clyde 
2002). Majoriteten av de bibliotek som efterfrågade pedagogisk kompetens var 
universitetsbibliotek, där användarundervisning ingår i en universitetsbibliotekaries 
arbetsuppgifter. 
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I A Delphi study of research needs for Swedish libraries av Elena Maceviciute, Tom 
Wilson, Inga Lalloo och Maria Lindh (2009) undersöker de, genom användningen av 
enkäter och en panel, hur bibliotekens miljö och utveckling påverkas av flera olika 
faktorer, bland annat det sociala, ekonomiska, teknologiska och politiska. Som det ser ut 
idag måste biblioteken för att överleva förändras samtidigt som samhället. Relationen 
mellan bibliotek, utbildningar och lärande måste bli tydligare, och bibliotekens 
servicenivå höjas. Där professionen befinner sig nu behövs det forskning för att kunna 
guida biblioteken till ett mer långsiktigt tänk i sin planering, främst gällande IT-frågor, 
och i förlängningen till att kunna argumentera för politiska beslut som gynnar 
biblioteken.(Maceviciute et. al. 2009, s.21f) 
 
I resultatet presenteras en topp tio-lista för varje bibliotekstyp över vilka ämnen som 
kommer att vara av stor betydelse för deras fortsatta utveckling. De olika 
bibliotekstyperna är indelade efter akademiska, folk-, läns-, skol- och specialbibliotek. 
Folk-, läns och skolbibliotek har “Changing roles of libraries”, bibliotekens ändrade 
roll, som den första punkten på topplistan. Alla typer utom specialbibliotek har 
“Libraries in education” på sin topp tio lista, vilket tyder på att bibliotekens 
pedagogiska roll kommer att växa. (Maceviciute et. al. 2009, s.22) Biblioteken i Sverige 
har ett stort intresse och en förståelse för problem som finns inom den svenska 
bibliotekarieprofessionen, och författarna menar att svenska bibliotek har stor potential 
till att medverka vid forskningsstudier, och inte bara delta utan även forska själva. Även 
om det är olika bibliotekstyper som har deltagit i denna studie, så tror författarna att 
forskning kring bibliotekarieprofessionen skulle kunna föra de olika typerna närmare 
varandra. (Maceviciute et. al, 2009, s.24) 
 
Svensk biblioteksförening gav 2008 ut rapporten Reflektioner kring bibliotekets 

utveckling. En slutrapport från Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för 

verksamhet och användarkrav, sammanställd av Utvecklingsrådet för verksamhet och 
användarkrav. I rapporten beskriver de hur kunskap och information spelar en allt större 
roll i samhället. Rådet har hittat fyra nyckelord för bibliotekens framtida utveckling, och 
dessa är “tillgänglighet”, “delaktighet”, “angelägenhet” och “personalutveckling”. I 
rapporten förklarar de hur biblioteksstrukturen de senaste decennierna har förändrats. 
Detta har märkts bland annat genom att många filialer har fått lägga ner och att den 
uppsökande verksamheten har minskat medan verksamheten har koncentrerats till 
huvudbiblioteken. (2008, s.6) Orsakerna till detta är många men rådet tar upp 
samhällsekonomiska realiteter, politiska ambitioner och demografiska förändringar som 
några av de största. Även i denna rapport handlar mycket om hur samhället har 
förändrats i samband med teknikens frammarsch, och att det har förändrat hur 
människor skaffar sig information och kunskap. Likt delphistudien, efterfrågas det även 
i denna rapport mer forskning gällande hur biblioteken används och vad de kan 
användas till, för att på så sätt kunna följa med i samhällets utveckling och kraven som 
kommer med denna utveckling (2008, s.8). Personalens utveckling hänger ihop med ett 
bra samspel mellan utbildning, forskning och biblioteksfältet (2008, s.11). 
 
Ett antagande som ibland görs är att det finns nära kopplingar mellan identiteten på 
personen som arbetar inom yrket, och de egenskaper man ser hos professionen som 
personen jobbar för. (Krejsler 2005, s. 336f) Det räcker inte längre att hänvisa till sina 
yrkeskunskaper, utan omgivningen förväntar sig att man ska kunna agera som en 
“medmänniska” som i dialog med användaren ska kunna finna lösningen på 
användarens problem och fylla dennes behov. (Krejsler 2005, s. 346). I rapporten 



8 
 

Folkebibliotekerne i vidensamfundet, rapport fra Udvalget om folkebibliotekern i 

vidensamfundet, utgiven av Styrelsen for Bibliotek og Medier i Danmark, diskuteras det 
kring de ökade förväntningarna på att bibliotekarien i sin dialog med användaren ska ha 
ett mer personligt engagemang, inte bara ett professionellt. (2010, s.77)  
 
Bildningsbegreppet har förändrats från att man skulle eliminera eller reducera 
skillnaden mellan individen och idealet som är den “bildade människan”, till att det idag 
handlar om att hjälpa den enskilda användaren på väg genom den kulturella mångfalden 
och att hitta information på internet. Utöver arbetet med användarna  ska bibliotekarien 
även delta i ett antal olika partnerskap med andra institutioner och olika nätverk, för att 
på så sätt utveckla sin roll i samhället. (2010, s.76ff) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

3. Teori  
 
Øroms definition av begreppet identitet är hur en person individuellt eller i ett kollektiv 
förstår sig själv och sitt arbete (Schreiber 2006, s. 18) Det är även den definition som vi 
väljer att använda oss av i vår undersökning. Ørom använder sig också av begreppet 
“idealtyp” i sin beskrivning av teorin. En idealtyp innehåller beskrivningar av de 
karaktärsdrag som finns hos vissa sociala fenomen, och visar upp en slags stereotyp av 
det sociala fenomenet. I vårt fall bibliotekarieryrket, där Ørom definierat dessa 
stereotyper. Idealtypen är en “fast referenspunkt” där en jämförelse kan göras mellan 
den och det verkliga exemplet. (Giddens 2003, s. 29) 
 
Øroms identiteter är definierade av de olika kunskaper som de bär med sig, och det är  
vad som särskiljer dem från varandra. I användningen av identitetsbegreppet har 
uppfattningen varit att bibliotekarieyrket innehåller flera olika bibliotekarieidentiteter 
samtidigt (Schreiber 2006, s. 18). Vi vill undersöka platsannonser för att se vilka av 
Øroms identiteter som kan skönjas. Vi letar efter dessa identiteter men är öppna för 
möjligheten att detta arbete kan ge upphov till nya identiteter, som inte existerar idag.  
 
3.1 Presentation av Øroms teori 
 
Vårt syfte med studien är att undersöka vilka egenskaper och kompetenser som 
presenteras som önskvärda i platsannonserna från bibliotek våren 2014. Som 
analysverktyg har vi valt att använda oss av Anders Øroms yrkesidentiteter, som 
skapades utifrån idén om att det finns olika idealtyper för bibliotekarier beroende på 
vilken värderingsnorm som råder i samhället. Genom att använda oss av Øroms teori i 
undersökningen av platsannonser ville vi se vilka identiteter som är synliga idag, och 
därmed kunna säga något om dagens värderingsnorm i samhället. Ørom presenterade 
sin teori i artikeln Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og 

arbejdsorganisering (1993a). Vi har valt att använda oss av den svenska översättningen, 
publicerad i Biblioteksbladet, i beskrivningen av hans identiteter (1993b, s. 228-231).  
 
Ørom hänvisar till utveckling av samhället och hur detta har haft ett avgörande 
inflytande på biblioteken, och dessa i sin tur bidragit till en utveckling av de 
biblioteksanställda; deras yrkesidentitet och hur de uppfattar sitt arbete. På 1960-talet 
låg bibliotekarieprofessionens värderingsnorm i att förmedla kultur till samhället och 
den stora massan av användare. När 1970-talet kom intensifierades tanken på individen, 
individens flerdimensionalitet och individens behov. Bibliotekens roll skulle vara att 
identifiera och uppfylla sociala och kulturella behov hos specifika grupper, vilket kom 
till uttryck i arbete riktat mot kvinnor och barn. Under 1970-talet växte också 
“informationssamhället” fram, vilket gjorde att biblioteken inte längre hade monopol på 
sina funktioner. Ur detta informationssamhälle utmynnade nya identiteter och fokus 
skiftade från kulturförmedling till att tillhandahålla information på ett snabbt och 
smidigt sätt med hjälp av tekniken. (Ørom 1993a, s. 38ff).  
 
De identiteter som har sitt ursprung på 1960-talet präglades av dåtidens värderingsnorm 
vilket var verksamhetens innehåll och förmedlande, medan de nyare har ett mer tekniskt 
och ekonomiskt fokus, i enlighet med det samhälle som utvecklats efter 1960-talet. 
Nedan följer en genomgång av de sex identiteterna.  
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Kulturförmedlaridentiteten  
Enligt Ørom är Kulturförmedlaridentiteten den identitet som de flesta bibliotekarier 
under 1960-talet präglades av. Ørom beskriver identiteten såhär: “[Det är] en identitet 
som refererar till den institutionella konst- och litteraturvärlden och syftar till den 
allmänbildade läsningen. De värden som är centrala i denna identitet är dels förmågan 
att kvalificerat kunna värdera litteratur och andra kulturella uttryck, dels förmågan att 
kommunicera, förmedla kultur.” (Ørom 1993b, s. 228).  
 
Ämnesreferensidentitetet 
Även Ämnesreferensidentiteten utmynnade ur professionens dåvarande fokus på kultur 
och kunskap, och den hänvisar till ett mer specialiserat vetande hos bibliotekarien, där 
“[p]roffessionell kunskap [används]som grund för kvalificerad kunskapsförmedling och 
är den axel som värdena är centrerade kring”. Oavsett om arbetet sker på ett folk - eller 
forskningsbibliotek så är det centrala att ha kunskaper inom ett fackområde, vetenskap 
eller klassifikationsgrupper. 
 
Ämnesreferensidentiteten och Kulturförmedlaridentiteten är de identiteter som kretsar 
kring den intellektuella och kommunikativa sidan av biblioteksarbetet och har sitt 
ursprung i folkbildningstraditionen (Ørom 1993b, s. 228).  
 
Dokumentalistidentiteten 
Dokumentalistidentitetens ideal är knuten till “hantverksarbetet” i yrket, där 
systematiska färdigheter som registrering i system, klassifikation och katalogisering, hör 
till. Även referensarbete och bibliografin ingår i färdigheterna. (Ørom 1993b, s.228f.) 
 
Socialarbetaridentiteten  
Socialarbetaridentiteten är kopplad till 1970-talets ökade intresse för individens och 
specifika gruppers enskilda behov. De grupper som avsågs var bland annat kvinnor, 
barn och arbetarklassen. En “bärare” av denna identitet jobbar därför aktivt med att 
bygga upp bibliotekets samling utifrån de behov som hen vill fylla, Ørom förtydligar: 
“[u]tgångspunkten för värderingen av förmedlingen är inte primärt i medierna; utan 
istället behovsuppfyllnaden.”I arbetet med målgruppsanpassad förmedling av kultur och 
litteratur, växte även arbetet med uppsökande verksamhet, utanför den institutionella 
biblioteksmiljön, fram. (Ørom 1993b, s.229)  
 
Informationsorganisatörsidentiteten 
I och med den ökade tillgången till information i samhället och den allt mer moderna 
informationsteknologin skapades ett nytt förhållningssätt till informationsförmedling på 
bibliotek. Ett mer ekonomiskt och effektivt tänk uppstod, med ett syfte att på nya sätt 
fylla bibliotekets behov av att organisera och förmedla information. Det skedde en 
förskjutning från att kunna hantera kunskap, kultur och kommunikation till att även 
behärska elektroniska informationsförmedlingssystem. Och ett nytt kvalifikationskrav 
uppstod; hanteringen av hårdvara och mjukvara som hela tiden fortsätter att utvecklas. 
En ny identitet uppstod; Informationsorganisatörsidentiteten, vars främsta 
arbetsuppgifter är att “kunna organisera information: analysera verksamhets- och 
institutionsspecifika informationsbehov, organisera informationsförmedling och designa 
informationssystem.” (Ørom 1993b, s.229)  
 
 

 



11 
 

Informationsförmedlaridentiteten.  
Biblioteken får numera konkurrera med andra aktörer på marknaden när det gäller 
förmedling av information till användarna. Mediesamhället, eller “videosfären” som 
Ørom kallar den, har förändrat användarnas inställning till vart de kan finna 
information, vad för slags information de vill ha och hur de vill ha den. Nya krav ställs 
på biblioteken. Ørom menar att “[u]pplevelsen, den rörliga bilden, det synliga och 
händelsen är en slags ny auktoritet, som biblioteken måste ta ställning till.” Nutidens 
ideal är att snabbt kunna förmedla informationen och göra den tillgänglig för 
användarna via tekniska lösningar. Ur detta växer Informationsförmedlaridentiteten 
fram. (Ørom 1993b, s.230).  
 
Arbetet med den nya tekniken gör att Informationsorganisatörsidentiteten och 
Informationsförmedlaridentiteten skiljer sig radikalt från tidigare identiteter. 
 
Scheriber utgår ifrån Øroms identiteter när hon i boken Bibliotekarerne: en profession i 

et felt af viden, kommunikation og teknologi (2006) lägger till ytterligare en identitet, 
som ett komplement till 2000-talets samhälle. Den nya identiteten bygger på Øroms 
tankar om att bibliotekens fokus inte längre ligger på det förmedlande arbetet, utan att 
det flyttats till att få användarnas uppmärksamhet. Trine menar att detta är en identitet i 
sig, en identitet med fokus på upplevelseförmedling. (Schreiber 2006, s. 39) Vi valde 
därför att ta med hennes identitet som ett komplement till Øroms, då den bygger på 
Øroms tankar kring bibliotek och deras utveckling. Vi anser också att detta är en 
identitet som behövs, då den är nyare än Øroms originalidentiteter från 1993, och 
därmed kan vara användbar i arbetet med att analysera nutida platsannonser.  
 
Upplevelseförmedlande identiteten  
Bibliotekarier med drag av den Upplevelseförmedlande identiteten vill förmedla olika 
upplevelser till användarna, genom bland annat programverksamhet och projekt. Det 
viktiga är inte innehållet i det som förmedlas, utan att få användarnas uppmärksamhet. 
Detta utvecklades ur den ökade konkurrensen om medietjänsterna och användarna, som 
uppstod mellan biblioteken och andra verksamheter på marknaden. (Schreiber 2006, s. 
39)  
 
3.2 Analysverktyg 
 
Efter att ha läst om Øroms identiteter letade vi efter nyckelord i platsannonserna som 
kunde kopplas till de olika identiteterna. Utifrån nyckelorden skapades sedan ett 
kodningsschema, där nyckelorden sattes samman med identiteterna som de 
representerade. Kodningsschemat kan studeras närmare under rubriken Innehållsanalys 
(tabell 1). 
 
Ørom använde sig av sina identiteter när han genomförde en analys av 21 intervjuer 
med folkbibliotekarier på Nordjylland. I analysen fann han att 18 av dessa hade sina 
rötter i Kulturförmedlaridentiten, två hade sina rötter i Socialförmedlaridentiteten och 
den sista hade en kombination av de båda identiteterna. Ørom menar att valet av 
formuleringen “rötter i ” innebär att de inte är helt idealtypiska, men att informanterna 
lägger störst vikt vid upplysningsfunktionen, som är starkt kopplade till 
Kulturförmedlaridentiteten och Socialarbetaridentiteten (1993b, s. 230). 
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Utifrån tidigare studier och vår egen förförståelse av Øroms teori, har vi valt att 
dubbelkoda i vår studie för att få ett så nutidspräglat och sanningsenligt resultat som 
möjligt.  
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4. Metod 
 
Här redogör vi för vårt val av metod och det urval vi gjort. Vi presenterar även 
reflektioner kring forskningens ansats. 
 
4.1 Urval 
 
Vi har samlat in det empiriska materialet till vår studie under mars månad 2014. 
Annonserna har vi valt att enbart samla in från Platsbanken på Arbetsförmedlingens 
hemsida, då vi anser att det är det mest täckande mediet för platsannonser. Till vår 
studie valde vi att samla in annonser från hela Sverige, då empirin skulle bestå av ett så 
stort antal annonser som möjligt. Vi har valt att inte ta någon hänsyn till var annonserna 
publicerats och hur dessa i så fall kan skilja sig åt, till exempel i hur ett arbete på ett 
bibliotek i en glesbygd kontra en stad presenteras. I studien gjordes en avgränsning i 
valet av vilka tjänster som skulle analyseras, detta innebar att annonser som riktades 
mot chefstjänster och timvikarier valdes bort. Anledningen till detta var att dessa kan 
innehålla önskemål om mer eller mindre specifika egenskaper, ämneskunskaper och 
utbildningskrav som vi anser ligger utanför det område studien syftar till att undersöka.  
 
Vårt empiriska material består av 45 platsannonser.  
 
4.2 Innehållsanalys 
 
Syftet med vår studie är att analysera de olika perspektiv som kan finnas på 
bibliotekarieyrket utifrån innehållet i platsannonser. Som metod har vi därför valt att 
använda oss av kvalitativ innehållsanalys, där vi genom att undersöka vad som står i 
platsannonsernas beskrivning av olika tjänster, synliggöra vilka perspektiv på 
bibliotekarieyrket som återfinns på fältet under våren 2014.  
 
Innehållsanalys är en tämligen “öppen” forskningsmetod, vilket innebär att det är enkelt 
att konkret beskriva hur bland annat urvalet gjorts eller utformningen av 
kodningsschemat (Bryman 2011, s. 203). En av svagheterna med metoden kan vara att 
den bygger på forskarens egen tolkning av empirin. (Bryman 2011, s. 297). I vår studie 
har vi därför försökt att hela tiden beskriva tolkningarna vi gjort av vår emipri, utifrån 
Øroms teori. Vi har även i möjligaste mån försökt beskriva vilka val vi gjort och hur vi 
gått tillväga i vårt arbete, så att det ska vara enkelt att replikera eller göra en 
uppföljningsstudie på vår studie. Detta hjälper även till att öka överförbarheten av 
processen (Bryman 2011, s. 260). Under insamlingen av empirin gick vi till den primära 
källan, platsannonserna själva, för att få ett tillförlitligt och pålitligt material. .  
 
Bergström och Boréus tar upp problematiken som kan uppstå om man är fler än en 
person som ska koda materialet, eftersom det då kan uppstå skillnader i hur materialet 
tolkas och i förlängningen då hur materialet kommer att kodas (2005, s.51). För att 
undvika detta har vi valt att gå igenom all vår empiri tillsammans och diskuterat igenom 
eventuella olika tolkningar för att sedan enas om en kodning. För vår studie innebär det 
att vi båda är väl insatta hur vi har tolkat empirin och det blir mer sammanhängande för 
gemene man att läsa.  
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I inledningsfasen av en innehållsanalys är det viktigt att skapa sig en helhetsbild av 
materialet och läsa igenom det för att göra sig bekant med det. Det är också viktigt att 
ha någon slags genrekännedom och kunskap om de sociala sammanhang texterna är 
hämtade ifrån. (Bergström & Boréus 2005, s.49) Vid en första genomgång av empirin 
fann vi att det fanns fyra olika typer av bibliotek representerade. Dessa var 
folkbibliotek, skolbibliotek, universitetsbibliotek och sjukhusbibliotek. Till en början 
delades empirin upp under dessa kategorier för att skapa en struktur och för att på ett 
lättare sätt hantera materialet. I den andra genomgången övergavs indelningen efter 
bibliotekstyp, till förmån för en indelning efter Øroms identiteter.  
 
Nästa steg i en innehållsanalys är att göra en kodningsmanual och ett kodningsschema. 
Dessa ska konstrueras för att kunna strukturera, och därefter analysera, materialet. I 
manualen återfinns instruktioner på hur kodningen ska genomföras och i schemat förs 
uppgifterna som man hittat in. Kodningen bygger i sin tur på att en kategorisering av 
materialet genomförts, där vissa teman kunnat urskiljas. (Bryman 2011, s. 290ff) Till 
vår studie valde vi att skapa ett kodningschema utifrån Ørom och Schreibers identiteter, 
där varje identitet fick en egen färg som målades på annonsen och sedan antecknades i 
ett Excelark.  
 

Identitet Nyckelord 

Kulturförmedlare Litteratur, kultur, bokprat, referenssamtal 

Ämnesreferens Undervisning, förvärv, ämnesexpert  

Dokumentalist Katalogisering, klassificering, ämnesord 

Socialarbetare Barn- och ungdomslitteratur, målgrupp, 
brukarinflytande, bokbuss  

Informationsorganisatör Databaslicenser, IT, webbsidor, 
biblioteksdatasystem, systemansvar, 
administration 

Informationsförmedlare Digitala verktyg, IKT, kommunikation, 
sökstrategier, fjärrlån, undervisning 

Upplevelseförmedlare Verksamhet, läsfrämjande, lässtimulerande, 
projekt, kulturskapande 
 

 
Tabell 1: Kodningsschema 
 
Under analysens gång kommer kodningsschemat och kodningsinstruktionerna med 
största sannolikhet att behöva modifieras och utvecklas. I ett tidigt skede av analysen 
ska man även prova att dubbelkoda sitt material för att se om analysinstrumentet är 
tillräckligt utvecklat för att kunna göra konsekventa bedömningar genom hela 
materialet. (Bergström & Boréus 2005, s.49) När vi gick igenom vårt material fann vi 
att vissa dokument kunde kopplas till fler än en identitet. När vi kodade vårt material 
använde vi oss av symbolen fyrkant på den mest framträdande identiteten, och en prick 
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på de mindre framträdande. Dubbelkodningen var något vi ansåg vara ett måste utifrån 
den empiri vi hade att arbeta med. En del av annonserna hade nyanser av flera olika 
identiteter i sig och utifrån vårt analysverktyg så fann vi det då möjligt att ge 
annonserna mer än en identitet.  
 
4.3 Utbildningarna  
 
Eftersom platsannonserna som granskas i vår studie efterfrågar någon form av 
utbildning inom B&I, har vi valt att även granska utbildningsplanerna för de olika B&I-
utbildningarna i Sverige. Vi ville få en förståelse för hur utbildningarna ser ut, och vilka 
kompetenser och kunskaper en nyutexaminerad student förväntas ha efter avslutad 
utbildning, och hur dessa kan skilja sig från platsannonserna. 
 

I Sverige finns det idag fem olika B&I-utbildningar, två av dessa är masterprogram och 
tre är kandidatprogram. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa utbildningar och 
deras utbildningsplaner.  
 

En kort sammanfattning av utbildningsplanerna följer nedan. 
 

Högskolan i Borås: Kandidatprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap  

På högskolan i Borås utbildningsplan står det att studenterna efter avslutad utbildning 
ska kunna söka, värdera, organisera och granska information. De ska ha en överblick 
över hur bibliotekssektorn ser ut, hur arbetet fortgår och kunna göra utvärderingar av 
detta arbete. Studenterna ska också ha en god kännedom om vilken roll biblioteket 
spelar genom förmedling av litteratur, medier, kultur, samhällsinformation och 
forskning, för individen och samhället. De ska kunna följa kunskapsutvecklingen inom 
biblioteks- och informationsvetenskap inom bibliotekssektorn i Sverige. (Högskolan i 
Borås 2014) 

 

Linnéuniversitet: Kandidatprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap  

Linnéuniversitet har samma kandidatprogram som Borås högskola, men deras 
utbildningsplaner skiljer sig åt. På Linnéuniversitet ska studenterna få goda teoretiska 
och praktiska kunskaper inom biblioteks-och informationsvetenskap, med inriktning 
mot kunskapsprocesser och lärande. Det finns fyra olika problemområden som 
studenterna får kunskaper kring under sin utbildning; biblioteken och dess brukare, 
kunskap och informationsbeetende utifrån ett pedagogiskt processperspektiv, 
kunskapsorganisation och biblioteks - och informationsvetenskapliga metoder. 
(Linnéuniversitetet 2014) 

 

Umeå Universitet: Kandidatprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap  

Umeå universitet har som mål att studenterna efter avslutad utbildning ska kunna 
grundläggande informationstekniker och informationsförmedling. De ska även ha 
kunskaper om olika system för katalogisering, klassifikation och indexering.  De ska 
också kunna analysera informationsbehov och visa förmåga att utifrån ett 
genusperspektiv kunna problematisera och analysera programmets centrala teorier och 
begrepp. (Umeå Universitet 2013) 
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Lunds Universitet: Masterprogram i Arkivvetenskap, biblioteks- och 

informationsvetenskap respektive museologi (ABM)  

Lunds universitet erbjuder en masterutbildning, det är flera olika inriktningar som ryms 
i deras utbildning, men vi har valt att fokusera på biblioteksdelen i utbildningsplanen. 
Utbildningen är på fyra år, där studenterna under det sista året skriver sin masteruppsats. 
Fokus ligger på kommunikation och förmedling av information och kultur inom 
biblioteket. Syftet är att skapa tillgänglighet för specifika målgrupper. Frågor kring 
digitalisering samt webben är naturliga inslag i deras program. Studenterna kan förvänta 
sig praktiska inslag i sin utbildning, då universitretet tar avstamp i vad de kallar 
studentaktiv pedagogik. (Lunds universitet 2014) 

 

Uppsala universitet: Masterprogram i ABM  

Uppsala universitet driver även ett ABM-program. Även här kommer vi att försöka hitta 
de delar som handlar bibliotek- och informationsvetenskap. 
Studenterna ska efter avslutad utbildning på Uppsala universitet ha djupa kunskaper om 
vald inrikting och dess aktuella forskning och utvecklingsarbete. De ska också ha goda 
kunskaper och förståelse för vetenskapliga metoder som användas inom ABM. De ska 
kunna söka på ett kritiskt sätt och bearbeta den information som kommer tillhanda, och 
kunna identifiera och formulera frågeställningar, samt planera och genomföra uppgifter 
som bidrar till kunskapsutveckling inom dessa frågor. De ska kunna förstå och visa 
insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar i dess roll i samhället och för 
individen. (Uppsala universitet 2012) 

 

4.4 Studiens ansats 
 
Efter en första genomgång av vårt empiriska material och vårt valda analysverktyg, fann 
vi en problematik när det gällde användningen av Øroms och Schreibers identiteter (se 
rubriken Analysverktyg). Det som till en början framstod som ett relevant 
analysverktyg, verkade nu sakna vissa av de aspekter som vi återfann i vårt empiriska 
material.  
 
Genom att använda oss av hermeneutiken och den hermeneutiska spiralen vill vi få ett 
perspektiv på vårt arbete och göra en meta-analys. En meta-analys innebär att en analys 
görs av analysen. Vi kommer i vår tredje forskningsfråga att undersöka hur relevant 
Øroms och Schreibers teori fortfarande är i dagens beskrivningar av bibliotekarien. När 
vi går igenom vårt empiriska material och jämför det med Ørom och Schreibers 
identiteter, så kommer det samtidigt att ske en analys av vad som fungerar och vad som 
inte fungerar i användningen av analysverktyget.  
 
Den främsta kunskapsformen inom hermeneutiken är den medvetna tolkningen, vilket 
innebär ett “förhållningssätt [som] bygger på en ambition att se mer än det mest 
konkreta och uppenbara, samt en vilja att reflektera över hur man skapar ett kritiskt 
förhållningssätt till sig själv och sin egen förförståelse” (Nyström 2007). “Vi tolkar för 
att vi vill förstå” skriver Per-Johan Ödman, och jämför hermeneutiken vid ett pussel 
som ska läggas, där forskaren för varje bit som läggs får en större förståelse. (Ödman 
2007, s. 58ff) Förförståelsen är förutsättningen för hur forskaren tolkar materialet, och 
både de mindre delarna och helheten är lika viktiga för att hitta kontexten, och därmed 
öka förståelsen (Ödman 2007, s. 99). Den hermeneutiska cirkeln eller spiralen innebär 
att tolkningarna bygger vidare på tidigare tolkningar, och att gå igenom empirin flera 
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gånger är därför nödvändigt för att hitta fler “pusselbitar” som i slutändan ger en mer 
komplett bild (Nyström 2007).  
 
Att tolka något är att göra en subjektiv analys, vilket innebär att det inte finns någon 
sann tolkning. Däremot kan flera tolkningar tillsammans ge en mer hel bild av detta 
något (Ödman 2007, s. 122). Tolkningarna är ett sätt att få en fördjupad kunskap om 
empirin och utifrån den tidigare forskningen så vill vi analysera i vilken kontext 
platsannonserna respektive Øroms och Schreibers teori uppkommit, och hur dessa 
kontexter påverkat utformningen av dessa. I slutändan ska en “huvudtolkning” 
presenteras som på ett “logiskt sätt förklarar hur hela tolkningssystemet hänger ihop” 
och som ska vara tillräckligt abstrakt för att gälla generellt utanför studien (Nyström 
2007). Det finns metoder för att kontrollera att tolkningen stämmer, där validiteten av 
resultatet mäts. Att vara medveten om hur förförståelsen kan påverka analysarbetet och 
att artikulera detta i texten är en del av validitetsarbetet (Nyström 2007). Tolkningarna 
ska inte heller motsäga varandra och de ska vara kopplade till tolkningsobjektet. 
(Ödman 2007, s. 109ff)  
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5. Analys 
 

Här kommer vi att gå igenom och analysera empirin utifrån vårt analysverktyg. Vi 
kommer även att besvara våra två första forskningsfrågor: Vilka egenskaper och 
kompetenser presenteras i platsannonserna? Och vilka identiteter ges det uttryck för i 
platsannonserna? 
 

 Kodning 1 (Huvudkodning) Kodning 2 

Kulturförmedlare 18 6 

Ämnesreferens 3  

Dokumentalist 1  

Socialarbetare 8 3 

Informationsorganisatör 5  

Informationsförmedlare 5 2 

Upplevelseförmedlare 5 1 

Summa 45 12 
 
Tabell 2: Resultat av kodningen av platsannonser. Sammanlagt analyserades 45 
annonser, varav 12 av dessa fick en dubbelkodning.  
 
5.1 Kulturförmedlaridentiteten och de “sedvanliga arbetsuppgifterna” 
 
I vårt material så är Kulturförmedlaridentiteten den mest synliga av alla identiteter. 
Kulturförmedlaridentitetens centrala kopplingar är till litteratur och kultur och i många 
platsannonser är det vad bibliotekariens främsta uppgift kommer att vara. Det har alltså 
inte ändrat sig i någon större utsträckning sen Kåring Wagmans forskningsöversikt 
skrevs 2008 (s. 6) eller när Ørom skapade sina identiteter 1993. I en annons vill 
arbetsgivaren att bibliotekarien ska ha “stor kunskap om skönlitteratur, och att [hen] 
brinner för att levandegöra och förmedla detta”. Biblioteket i fråga arbetar hårt med att 
tillhandahålla “skön- och konstlitteratur som inte finns överallt annars”, och att 
bibliotekarien får energi av att “förmedla bibliotekens innehåll till våra besökare”. I en 
annan annons eftersöks en bibliotekarie med inköpsansvar som har “djup kunskap inom 
litteraturområdet” och “flerårig erfarenhet av att arbeta med litteratur och kultur på olika 
sätt”. I många platsannonser nämns det bara kort, genom användningen av vissa 
begrepp som “bokprat” och “litteraturförmedling”, och i en platsannons sträcker de sig 
så långt som till “undervisning i litteraturvetenskap”. En lätthet för att kommunicera och 
en god kännedom om sin målgrupp hänger ofta ihop med kunskaperna i litteratur och 
kultur. 
 
Kulturförmedlaridentiteten är den identitet vars beskrivning liknar den “traditionella” 
bibliotekarien mest. Kopplingen till kultur och litteratur är en vanligt förekommande 
bild både hos allmänheten och hos den egna professionen. Arbetet med kultur och 
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litteratur kan numera genomföras i viss utsträckning med hjälp av tekniska hjälpmedel. 
Ett referenssamtal idag kan ske med hjälp av tekniska hjälpmedel, likväl som ett 
regelrätt samtal öga mot öga med användaren. Kulturförmedlarens kompetens att 
“kvalificerat kunna värdera litteratur”, innebär inte bara en gedigen utbildning i 
litteraturvetenskap, utan sker även i den omvärldsbevakning bibliotekarien gör med 
hjälp av olika sociala medier.  
 
I många av platsannonserna skrivs det sällan ut vad bibliotekariens arbetsuppgifter rent 
konkret består av, utan de beskrivs som “sedvanliga bibliotekariearbetsuppgifter”. 
Handlar det om att det finns en “tyst” kunskap inom biblioteksfältet om vad detta 
innebär, eller är det bara en fras man använder sig av för att gardera sig inför den 
arbetssökande? Vad är då egentligen sedvanliga arbetsuppgifter? Många av de 
arbetsuppgifter som beskrivs i annonserna har vi tolkat som “sedvanliga”, men de har 
inte inkluderats i begreppet. Det verkar inte finnas ett “rätt” svar. Det är tydligt, utifrån 
platsannonserna, att “sedvanliga bibliotekariearbetsuppgifter” inte betyder samma på 
varje bibliotek eller i varje bibliotekarietjänst.  
 

5.2 Ämnesreferensidentiteten och pedagogiken 

 
Ämnesreferensidentiteten är främst synlig på platsannonser som kommer ifrån 
universitetsbibliotek. Det kan ha att göra med att universitetsbiblioteken är knutna till 
institutioner eller fakulteter, som i sin tur undervisar i ett eller flera specifika 
ämnesområden. I platsannonserna eftersöks det därför en universitetsbibliotekarie som 
förväntas ha kunskaper inom dessa områden. I de annonser där detta framgår har vi valt 
att koda dessa som Ämnesreferensidentiteten. 
 
I en annons till en tjänst som universitetsbibliotekarie står det dubbelt så mycket om 
universitetet som om tjänsten. Där framgår det att biblioteket finns till för att ge service 
till forskare, lärare och studenter på fakulteten, och att det i bibliotekariens uppgifter 
bland annat ingår att planera undervisning i informationshantering för studenterna och 
utveckling av “webbaserade ämnesresurser”. I annonsen till en annan tjänst som 
universitetsbibliotekarie står det att bibliotekarien “kommer att tillhöra förvärvsteamet 
som ansvarar för urval och inköp av böcker, tidskrifter och databaser /../ [där] 
[f]örvärsprocessen sker i dialog med lärare och forskare”.  
 
I den tredje annonsen eftersöks en skolbibliotekarie, vars uppdrag är att i enlighet med 
skolans önskemål, “utveckla bibliotekets samling av böcker och elektroniska källor till 
en pedagogisk resurs”. Bibliotekarien ska medverka i undervisningen i 
informationssökning och källkritik, men det står ingenting om litteratur och kultur i 
annonsen. Detta gör att vi tolkar platsannonsen som att bibliotekariens roll ska vara den 
som informationsexpert och i viss mån ett stöd till lärarnas undervisning. Att ha en god 
samarbetsförmåga och att vara pedagogisk är två egenskaper som återfinns i alla tre 
annonserna. Samarbetsförmågan kan behövas när bibliotekarien ingår i ett 
förvärvsteam, och den pedagogiska kompetensen kan behövas i 
användarundervisningen. 
 
Att en bibliotekarie ska ha en pedagogisk kompetens var väldigt vanligt och återkom i 
majoriteten av platsannonserna. Bibliotekarien idag ska ha “pedagogisk erfarenhet”, “ett 
pedagogiskt arbetssätt”, kunna “arbeta med pedagogiska frågor”, och “utveckla den 
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pedagogiska biblioteksverksamheten”. Ibland skulle bibliotekarien inte enbart vara 
bibliotekarie utan “bibliotekspedagog” och jobba med “språk- och läsutveckling”, vilket 
egentligen hör till lärares uppdrag snarare än bibliotekariers. Alla de pedagogiska 
delarna av empirin var mycket svåra att koppla till någon identitet, då det inte nämns 
något om det pedagogiska förhållningssättet eller det pedagogiska arbetet i varken 
Øroms eller Schriebers idenititeter.  
 
5.3 Dokumentalistidentiteten 
 
Dokumentalistidentiteten är den minst synliga identiteten sett till antalet platsannonser, 
men också den mest tydliga identiteten utifrån Øroms beskrivning av den. I annonsen 
som fick Dokumentalistidentiteten som kod, efterfrågas en bibliotekarie för 
kunskapsuppbyggande på Kungliga Biblioteket. Här ska man ha goda kunskaper i 
katalogisering, “klassificering inom DDK och ämnesordssättning”. Bland annat ska 
bibliotekarien arbeta med “katalogisering i LIBRIS av utländsk vetenskaplig litteratur 
/../ [och] översättningar till främmande språk från svenska original”.  
 
Utifrån annonserna som helhet kunde vi se att kunskaper inom katalogisering och 
klassificering ses som något mindre önskansvärt, eller till och med onödigt, på 
biblioteken ute i landet idag. Detta beror högst troligtvis på att majoriteten av de 
katalogsposter som finns i Sverige, skapas antingen på BTJ eller på Kungliga 
Biblioteket, vilket gör att inga andra bibliotek är i så stort behov av en bibliotekarie med 
Dokumentalistidentitet.  
 

5.4 Socialarbetaridentiteten och användarens behov 
 
En av de mer synliga identiteterna är Socialarbetaridentiteten. Majoriteten av dessa är 
barn- eller skolbibliotekarier, då ett stort fokus ligger just denna specifika målgrupp och 
deras behov. En stor kännedom om målgruppens litteratur och tidigare arbete med 
läsfrämjande projekt är två kvalifikationer som eftersöks i majoriteten av annonserna. 
 
I en annons har bibliotekarien “ett särskilt utvecklings- och ledaransvar för 
barnverksamheten” då “barn- och ungdomsperspektivet ska vara tydligt [på 
biblioteket]”. Bibliotekarien “bör vara uppdaterad i barns- och ungas medievärld och 
sociala nätverk”. De klassiska arbetsuppgifterna som hör till arbetet nämns kort, men 
det är inte det viktigaste i annonsen. I en annons för en ungdomsbibliotekarie finns det 
en ambition att med hjälp av olika projekt riktade till unga, skapa en mer läsfrämjande 
verksamhet. Annonsen har drag av den Upplevelseförmedlande identiteten, i och med 
ambitionen att skapa uppmärksamhet kring biblioteket och dess verksamhet. Men den är 
främst Socialarbetaridentiteten, då all uppmärksamhet ska leda till att främst ungdomar 
ska ta sig till biblioteket. 
 
Men det betyder inte att alla platsannonser som fått kodningen för 
Socialarbetaridentiteten handlar om enbart barn- eller skolbibliotekarier. I annonsen för 
en IT-bibliotekarie gjorde meningar som “besökaren i centrum” och “stort 
brukarinflytande” att den blev tilldelad kodning för Socialarbetaridentiteten. Till 
skillnad från tidigare identiteter ligger Socialarbetaridentitetens fokus inte på samlingen 
utan på användaren, vilket annonsen gav uttryck för i sin beskrivning. I två annonser 
eftersöks en bibliotekarie och bokbusschaufför, och dessa får också 



21 
 

Socialarbetaridentiteten då bokbussar är en del av den uppsökande verksamheten som 
identiteten är starkt kopplad till. Bokbussens syfte i båda fallen är att nå till de 
användare som har svårt för att ta sig till biblioteket eller som inte har ett eget bibliotek; 
i de flesta fall skolbarn och äldre.  
 
Socialarbetaridentiteten är en identitet som vi tyckte var svår att placera i dagens 
samhälle. Øroms syn på specifika målgruppers behov, den uppsökande verksamheten 
och att värderingen inte ligger i det förmedlande arbetet utan i att uppfylla användarens 
behov, anser vi inte är något unikt för en viss identitet, utan ett arbete som sker dagligen 
på de allra flesta bibliotek. Vi tycker att beskrivningen av Socialarbetaridentiteten 
snarare skulle höra till den Kulturförmedlande identiteten, då det hör till bibliotekets 
grundläggande uppdrag som kultur- och litteraturförmedlare att se till den enskilde 
användarens behov. Detta visar sig också tydligt i vår kodning av denna identitet, då 
nästan hälften av annonserna som fick huvudkodningen för Socialarbetaridentiteten 
även fick en dubbelkodning.  
 
5.5 Informationsorganisatörsidentiteten och 

Informationsförmedlaridentiteten 
 
Ørom beskriver Informationsorganisatörsidentitetens uppdrag som främst tekniskt, till 
exempel i hanteringen av IT-system, och där informationen inte är det viktigaste utan 
hur den kan förmedlas på bästa sätt. I dessa annonser framstår bibliotekarien som 
länken mellan IT-systemen och bibliotekets övriga verksamhet. I en annons från ett 
sjukhusbibliotek efterfrågas en bibliotekarie som har “[a]nsvar för bibliotekets 
datasystem” och som kan underhålla och utveckla dessa. Utöver detta ska bibliotekarien 
arbeta med bibliotekets hemsida och sociala medier, och även vara den person som 
resten av biblioteksverksamheten kan vända sig till vid IT-frågor. I en annan annons ska 
bibliotekarien ha ett “systemansvar” och erbjuda “fortbildningsinsatser för 
verksamhetens medarbetare” och “driva verksamhetsövergripande utvecklingsarbeten 
kopplat till IT”. 
 
Ett stort eget ansvar gällande teknologi och utbildning för medarbetare i organisationen 
verkar vara vanligt förekommande uppdrag i platsannonserna. Och ansvaret gäller inte 
bara det egna biblioteket utan även ibland utomstående parter så som andra bibliotek 
eller skolor, som också använder sig av samma system. Då många människor ska arbeta 
i systemen fordrar det att bibliotekarien kan undervisa sina medarbetare på ett 
pedagogiskt sätt, och även bygga systemen utifrån de behov som finns på arbetsplatsen. 
Erfarenhet av arbete med informationsteknik är den viktigaste kvalifikationen i 
annonserna tillhörande Informationsorganisatörsidentiteten. 
 
Om Informationsorganisatörsidentiteten arbetar med den tekniska delen av IT-systemen, 
så ligger Informationsförmedlaridentitetens fokus istället på hur användarna kan komma 
åt informationen som finns inne i systemen. En jämförelse kan göras mellan den annons 
som fick huvudkoden Informationsorganisatörsidentiteten, som kom från ett 
sjukhusbibliotek där de sökte efter en systemansvarig och kontaktperson gällande IT-
frågor, och en annan annons från ett annat sjukhusbibliotek. I den platsannonsen står det 
att bibliotekarien ska, med hjälp av elektroniska tjänster och databaser, ”utföra 
avancerad informationssökning åt sjukhusets medarbetare och forskare /../ undervisa 
sjukhusens medarbetare i informationssökning /../ [och] stödja sjukhusets medarbetare 
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inför framtagande och implementering av nya riktlinjer och vårdprogram”. I de övriga 
annonserna ligger tyngdpunkten på “undervisning /../ i informationshantering” och det 
“pedagogiska mötet”, som ska leda till att användaren själv sedan ska kunna finna 
information och veta vad hen ska göra med den. “Pedagogisk” och “IT-kunnig” är två 
begrepp som återkommer på varje annons tillhörande Informationsförmedlaridentiteten.  
 
Många av de arbetsuppgifter som Ørom beskriver som starkt kopplade till 
Informationsförmedlaridentiteten, upplever vi idag som typiska arbetsuppgifter som inte 
går att koppla till någon enskild biblioteksidentitet. I dagens bibliotek förväntas en 
bibliotekarie ha kunskaper inom IT och kunna använda de digitala verktygen för att 
undervisa och hjälpa användarna. 
 
Under arbetets gång blev det också svårt att hitta arbetsuppgifter eller kompetenser som 
gjorde det möjligt att skilja på Informationsorganisatörsidentiteten och 
Informationsförmedlaridentiteten, då de i sin beskrivning delade många egenskaper och 
kompetenser. Även Informationsorganisatörsidentiteten och Dokumentalistidentiteten är 
väldigt lika, då bland annat katalogisering är något man numera gör i olika digitala 
system.  
 
5.6 Den Upplevelseförmedlande identiteten 
 
Den Upplevelseförmedlande identiteten är som tidigare nämnts ett tillägg till Øroms 
identiteter. Identiteten riktar in sig på att förmedla olika upplevelser till användarna, och 
de annonser som tydligt uttryckte en önskan om att det skulle arbetas med projekt och 
upplevelser, fick därför den Upplevelseförmedlande identiteten som huvudkod. Det 
många bibliotek i denna identitet har gemensamt är sitt arbete med barns och ungas 
läsning, där en bibliotekaries främsta arbetsuppgift kan vara att “ öppna bibliotekets alla 
medier för unga på ett inspirerande, kreativt och utvecklade sätt”, med hjälp av en 
“lässtimulerande biblioteksverksamhet”. I en annan annons kommer bibliotekarien inte 
enbart att arbeta med andra bibliotekarier utan även med “programproducenter”, och där 
alla tillsammans ska “ bidra till utvecklingen av biblioteket och kulturhuset som 
helhet.”. I en tredje annons ska bibliotekarien få ta över ansvaret för och utveckla 
“läsprojekt inom skolan”. 
 
I dessa annonser, mer än i de andra, påtalas de personliga egenskaperna som viktiga. 
“Samarbetsförmåga”, “initiativförmåga”, “kreativ”, “engagemang”, “flexibilitet”, 
“positiv”, “självständig” och ha “lätt för att kommunicera”, är bara några av de 
egenskaper som eftersöks hos den bibliotekarie som vill jobba med olika projekt 
kopplade till biblioteket.  
 
5.7 Kompetenser och utbildningarna 

 
Efter analysen av platsannonserna har vi fått en bild av hur många olika egenskaper och 
kompetenser som efterfrågas hos en blivande bibliotekarie. I vår analys av annonserna 
fann vi att någon form av examen inom biblioteks- och informationsvetenskap oftast var 
ett krav, men att kvalifikationerna och personliga egenskaper lyftes fram som starkt 
eftertraktade. Det kunde vara allt ifrån att ha erfarenhet, att man “ska brinna för sitt 
arbete”, ha god litteraturkännedom, pedagogisk erfarenhet, till att “goda 
språkkunskaper” var extra meriterande. Många av annonserna avslutades med frasen 
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“[s]tor vikt läggs vid personlig lämplighet”, vilket så klart är en viktig del för att arbetet 
ska fungera men lämnar oss med frågan: hur ser en lämplig personlighet ut?  
 
Vi ställer oss också frågande till hur platsannonserna skriver ut sina krav på utbildning. 
En mening som gick att återfinna i majoriteten av platsannonserna var: “Examen i B&I 
eller motsvarande” . Vad är motsvarande utbildningen till biblioteks- och 
informationsvetenskap? Några av platsannonserna efterfrågade en magisterexamen i 
biblioteks- och informationsvetenskap. Idag finns inte längre magisterexamen i 
biblioteks- och informationsvetenskap, utan det finns antingen kandidatprogram eller 
masterutbildning. Kan det vara så att de faktiskt efterfrågar någon som har en 
magisterexamen, eller är biblioteksfältet bara dåligt insatta i vad dagens utbildningar 
heter? Om de inte har kunskapen om vad utbildningarna heter, har de då kunskap om 
vad en student inom biblioteks- och informationsvetenskap faktiskt kan och får lära sig 
under utbildningen? Kan det vara så att biblioteksfältet kan gå miste om de 
nyutexaminerades kunskaper på grund av okunnighet om utbildningarna och deras 
innehåll?  
 
Det finns idag fem biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar i Sverige. I 
vår undersökning använde vi oss av de fem olika utbildningsplanerna till samtliga 
utbildningar, och vi kunde genom dessa ana tre olika riktningar.  
 
Den första riktningen är de praktiska delarna, där studenten ska kunna “söka, värdera, 
organisera och granska information.” (Högskolan i Borås). Studenten ska även ha 
kunskaper om olika system för katalogisering, klassifikation och indexering.” (Umeå 
Universitet). Utöver detta ska studenten veta hur hen kan tillmötesgå 
“informationsbeetende[n]“ och “informationsbehov” hos användarna (Umeå 
Universitet). Den andra riktningen gäller bibliotekets roll i samhället, där de ska ha “en 
överblick över hur bibliotekssektorn ser ut, hur arbetet fortgår och kunna göra 
utvärderingar av detta arbete. [Studenten ska också ha] en god kännedom om vilken roll 
biblioteket spelar genom förmedling av litteratur, medier, kultur, samhällsinformation 
och forskning, för individen och samhället.” (Högskolan i Borås). Den tredje riktningen 
är forskningsfältet, där studenten ska kunna “följa kunskapsutvecklingen inom 
biblioteks- och informationsvetenskap inom bibliotekssektorn i Sverige och 
internationellt.” (Högskolan i Borås)  
 
Vi är medvetna om att allt som lärs ut på utbildningarna kanske inte kommer fram 
genom utbildningsplanerna, men vi vill visa på vilken bredd och kunskap som finns. 
Det är viktigt att utbildningarna och biblioteksfältet är samspelta, för att fortsätta arbetet 
mot en enad och utvecklingsbar profession.  
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6. Diskussion 
 
Här kommer vi att diskutera Øroms teori utifrån hur dagens bibliotek ser ut, som det 
framställs i vår empiri och tidigare forskning. Vi besvarar även vår sista 
forskningsfråga: hur relevant är Øroms teori för att granska och förstå professionen 
idag?  
 
6.1 Gamla identiteter och nya platsannonser 
 

Det uppstod svårigheter i kodningen av platsannonser från år 2014, när det skulle göras 
med hjälp av en över 20 år gammal teori. Många av arbetsbeskrivningarna innehöll 
arbetsuppgifter som kanske inte fanns, som fått större betydelse eller som genomfördes 
på andra sätt 1993. Vi försökte hitta beskrivningar av arbetsuppgifter som fanns i 
Øroms teori, men i de fall där det inte gick fick vi istället undersöka vad annonserna i 
helhet gav uttryck för. Var annonsen inriktad på klassificering och katalogisering eller 
på att erbjuda användaren en upplevelse? Skulle bibliotekarien främst arbeta med inköp 
av litteratur och läsförmedling, eller skulle hen bli ansvarig för IT-systemen på 
biblioteket? 
 
Många annonser innehöll flera olika arbetsuppgifter, ett vanligt exempel är en annons 
som innehåller en beskrivning av arbetsuppgifter så som “ läsprojekt, handledning och 
utbildning i informationssökning, [och] mediabevakning”. I de fall många skilda 
arbetsuppgifter tolkades som ungefär lika viktiga fick platsannonsen en dubbelkodning, 
där första koden är den främsta men där andra koden också är viktig. Att många av 
annonsernas beskrivning av arbetet innehåller många olika delar, har att göra med 
yrkets stora bredd (Kåring Wagman 2008, s. 27). Att ge varje annons enbart en identitet 
är därför ett nästan omöjligt uppdrag. Att en bibliotekarie kan vara influerad av mer än 
en identitet tar även Ørom upp under sin analys av intervjuer med bibliotekarier 1993.  
 
Øroms och Schreibers identiteter innehåller bibliotekarieyrkets kärna, men efter att ha 
arbetat med vår empiri tror vi att det med tiden kommer att bli ännu svårare att känna 
igen Øroms identiteter i bibliotekarieyrket. Schriber och Ørom diskuterar båda om hur 
samhällets utveckling återspeglas i hur biblioteksprofessionen ser på sig själv och att 
biblioteken hela tiden ställs inför nya krav, nya utmaningar och nya direktiv. Redan idag 
är arbetsuppgifterna många och ska täcka in ett väldigt stort område, och 
arbetsuppgifterna kommer att fortsätta att förändras och utvecklas i takt med att 
samhället förändras. Det kan därför vara svårt att skapa fler nya identiteter, då de snart 
därefter måste revideras för att passa in i ett framtida samhälle.  
 

6.2 Bibliotekens och bibliotekariernas utveckling 

  
Biblioteken står mitt uppe i en stor omställning på grund av det nya 
informationssamhället som växer fram. Arbetsuppgifterna förändras och biblioteken 
försöker anpassa sin verksamhet efter den förändring som sker runt omkring dem. Detta 
är också den största utmaningen för biblioteken idag visar resultaten i A Delphi study of 

research needs for Swedish libraries (2009).  
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Författarna efterfrågar mer forskning om professionen, för att hjälpa biblioteken att 
kunna göra en mer långsiktig planering. Thomas Brante nämner sin text från Profession 

och vetenskap (2008) att professioners verksamhet baseras på vetenskaplig forskning. 
Frågan kring mer forskning är också något som rapporten från Svensk 
Biblioteksförening efterlyser (2008). De menar att forskning om vad biblioteken i 
framtiden kan göra och erbjuda användarna saknas, och att detta är viktigt för 
bibliotekens fortsatta överlevnad. Att ytterligare forskning kring biblioteketens 
utveckling behövs är något vi kan hålla med om. Samhällets utveckling har försett 
biblioteken med ny teknik och ett större behov av nya kompetenser. Den ökade 
forskningen kan i sin tur även leda till att bibliotekarieyrket tar steget från semi-
profession till profession, i enlighet med Brantes beskrivning av dessa.  
 
Tidigare forskning och vår empiri pekar på att den pedagogiska kompetensen är och 
kommer att fortsätta vara en viktig del av bibliotekarieprofessionen. Det kan tyckas 
underligt att pedagogiken inte ingår i Schreibers identitet från 2006, då det redan i 
Omstedts undersökning visade sig att efterfrågan på den pedagogiska kunskapen ökade 
under år 2001 (Omstedt 2002, s. 13). Dock ska det påpekas att Omstedts undersökning 
var inriktad mot skolbibliotekarier i Sverige, medan Schreibers Upplevelseförmedlande 
identitet riktar sig mot en mer allmän bibliotekarieidentitet sprungen ur dansk forskning. 
Men samma år som Schreiber kom med sitt komplement till Øroms identiteter, så skrev 
även Sundin om hur högskolebibliotekariers kompetenser inom IT utvecklats i samband 
med att samhället förändras, och att detta i förlängningen gör att bibliotekarien får en 
mer pedagogisk roll i sitt arbete än tidigare (Sundin 2006, s. 77f). Detta gör det ännu 
svårare att förstå varför den pedagogiska biten inte lyfts fram i Scheribers identitet, då 
pedagogiken diskuterades inom professionen även i Danmark. Kanske kan svaret ligga i 
identiteten själv, att utformningen av den Upplevelseförmedlande identiteten hindrar 
den från att ha en pedagogisk egenskap. 
 
I rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet, rapport fra Udvalget om 

folkebibliotekern i vidensamfundet (2010) står det att biblioteken vill kunna påverka 
användarna även utanför bibliotekets väggar, och att rollen som bibliotekarie bara växer 
(2010, s.77). Det blir tydligt när vi tittar på vår empiri. Arbetsuppgifterna är otroligt 
skiftande och rymmer allt ifrån litteraturförmedling, till undervisning och IT-ansvar. I 
några annonser efterfrågades en bibliotekarie som ville arbeta med olika projekt, och 
visade drag av den Upplevelseförmedlande identiteten. Projekt tror vi kan vara en del av 
arbetet för att nå användarna även utanför bibliotekets dörrar, och kanske kan den 
Upplevelseförmedlande identiteten spåras i fler bibliotekarietjänster i framtiden. Den 
Upplevelseförmedlande identiteten var också den som var kopplad till flest personliga 
egenskaper. 
 
I artikeln An Instructional Role for Librarians: An Overview and Content Analysis of 

Job Advertisements (2002) så undersöker Clyde platsannonser för att se vilka 
kompetenser som är mest önskvärda hos en bibliotekarie. Ett resultat är att de 
personliga egenskaperna och kompetenser är de som får störst plats. I Krejslers rapport 
diskuterar han kring att många professioner idag genomsyras av hur personerna som 
verkar i professionen är (2005, s. 336ff). Under arbetet med studien så blev vi förvånade 
över hur mycket plats de personliga egenskaperna fick i platsannonserna, och vilken 
tyngd de verkade innehålla för att man skulle ses som lämplig för arbetet. Exempel på 
detta var egenskaper så som att vara “kreativ, inspirerande och engagerande”, men det 
fanns också annonser som efterfrågade mer än så. En platsannons skrev ut att personen 
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som söktes skulle “brinn[a] för att levandegöra och förmedla kultur, /../ har en utvecklad 
samarbetsförmåga, /../ [och] kan omsätta [s]ina idéer till praktiken.”  
 

6.3 Utbildningarna och professionen 
 
Utbildningen anses var viktig för de grundläggande kunskaperna inom 
bibliotekarieprofessionen, och i förlängningen då även för anställningsbarheten 
(Eriksson 2007, s. 10). I vår analys av annonserna fann vi att någon form av examen 
inom B&I oftast var ett krav, men att kvalifikationerna snarare handlade om att ha 
tidigare erfarenhet av biblioteksarbete, ha god litteraturkännedom och pedagogisk 
erfarenhet. Är då andra kunskaper än de som lärs ut på utbildningen viktigare än själva 
utbildningen? Det tyder på det i Erikssons undersökning och i den forskning Kåring 
Wagman tagit del av så verkar utbildningen vara ett krav, men att de personliga 
egenskaperna och den praktiska kompetensen är det som framhävs i annonserna (2008, 
s. 27). Det finns föreställningar om att det idag inte längre räcker med att hänvisa till 
sina yrkeskunskaper, utan omgivningen förväntar sig att man ska kunna agera som en 
“medmänniska”. Detta innebär att man ska kunna föra en dialog med användaren, för att 
kunna finna lösningen på dennes problem och fylla dennes behov. (Krejsler 2005, s. 
346) Kan det vara svaret på varför personliga egenskaper idag väger så pass tungt i 
platsannonser?  
 
Biblioteksfältet verkar vilja att bibliotekarier ska lägga till det pedagogiska arbetssättet 
bland kompetenserna, men hur ser det ut på B&I-utbildningarna? I utbildningsplanerna 
från de fem utbildningar som ges i biblioteks- och informationsvetenskap så är inte det 
pedagogiska arbetet något som betonas. Bara i Linnéuniversitetets utbildningsplan står 
det något om pedagogik; “Det finns fyra olika problemområden som studenterna får 
kunskaper kring under sin utbildning; biblioteken och dess brukare, kunskap och 
informationsbeteende utifrån ett pedagogiskt processperspektiv, kunskapsorganisation 
och biblioteks - och informationsvetenskapliga metoder.”. Utbildningsplanerna är dock 
inte det enda dokument som innehåller information om hur utbildningarna ser ut, och 
informationen kan skilja sig mellan dessa och vad som faktiskt lärs ut. Utifrån 
utbildningsplanerna, som är de dokument som en intresserad person kan få tag på, så 
verkar det finnas ett glapp mellan utbildningarna och fältet. Kommer pedagogiken att få 
större utrymme på utbildningarna i framtiden eller kommer glappet att bestå? I och med 
den nya skollagen, där det står att varje skola ska ha tillgång till skolbibliotek (SFS 
2010:800), så bör utbildningarna kunna erbjuda studenterna även den pedagogiska 
kompetensen. 
 
I vår studie fann vi att professionen har dålig kunskap om vad de olika programmen 
heter. Detta upptäckte även Omstedt när hon gick igenom sin empiri. Hon fann även att 
biblioteksfältet hade dålig kunskap om hur utbildningarna såg ut och hur de var 
strukturerade (Omstedt 2002, s. 13). Eriksson ställer sig undrande till om fältet saknar 
kunskap om vad som lärs ut på utbildningarna. Hon diskuterar även om det kan vara så 
att problematiken finns på utbildningarna (Eriksson 2007, s. 10). I Krejslers rapport 
presenteras ett sätt att se på professioner, där alla professioner tillsammans bildar ett 
samhälle. Samhället måste samarbeta med andra aktörer i samhället för att fungera i 
enlighet med dess syfte (Krejsler 2005, s. 341f). Med detta i åtanke kan man tänka sig 
att bibliotekarieprofessionen behöver att närmare samarbete med utbildningarna för att 
kunna fungera i harmoni. 
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7. Slutsatser 
 
Våra tre frågeställningar var: 
 

 Vilka egenskaper och kompetenser presenteras i platsannonserna? 
 Vilka identiteter ges det uttryck för i platsannonserna? 

 
Hur relevant är Øroms teori för att granska och förstå professionen idag?  

 
Vi fann att de kompetenser och egenskaper som anses viktiga under våren 2014 var 
både klassiska bibliotekariearbetsuppgifter så som god litteraturkännedom och 
informationsförmedling, men att det även fanns en stor efterfrågan på kunskaper i 
pedagogik och IT. Vi fann att personliga egenskaper vägde tungt i förhållande till 
utbildningskraven, där vi kunde se att det fanns ett glapp. Fältet verkade sakna kunskap 
om utbildningarnas innehåll, och utbildningarna verkade ha missat den pedagogiska 
kompetensen som fått allt större betydelse på fältet. Glappet måste överbyggas och på 
så sätt leda professionen framåt. 
 
I empirin gavs det uttryck för alla identiteter från Øroms teori. De mest framträdande 
var Kulturförmedlaridentiteten och Socialarbetaridentiteten. Detta tror vi beror på 
bibliotekariers fasta förankring i kultur- och litteraturförmedling, likväl som 
behovsuppfyllelsen hos enskilda individer och särskilda målgrupper. Vi fann att vissa 
av identiteterna var väldigt lika varandra vilket försvårade kodningen i viss mån, 
exempel på detta var Informationsorganisatörsidentiteten och 
Informationsförmedlaridentiteten. I vissa fall behövdes en dubbel kod för att beskriva 
empirin. Alla platsannonser hade inslag av Øroms identiteter, men det var få annonser 
där identiteterna passade in helt och hållet. 
 
Är Øroms teori relevant för att granska hur perspektiven på bibliotekarieidentiteten ser 
ut? Vi anser att svaret är nej. Alltför mycket har hänt inom bibliotekarieprofessionen 
sedan 1960-talet, och ett komplement från 2006 fyller inte igen glappet som har blivit 
mellan dåtidens ideal och dagens. Vi tror inte heller att det är någon mening med att 
lägga till fler komplement till Øroms teori, för att undersöka framtidens 
bibliotekarieideal. Men i ett historiskt perspektiv kan den vara användbar. Vi föreslår att 
teorin får vila till förmån för en annan, mer rörlig teori för framtida undersökningar. 
 
Förslag på vidare forskning är bland annat den allt mer viktigare rollen som 
pedagogiken fått inom bibliotekarieyrket. Vi efterfrågar även ytterligare forskning kring 
biblioteksfältets bristande kunskap om de biblioteks- och informationsvetenskapliga 
utbildningarna, som vi fick se uttryck för i vår empiri. Vi föreslår en mer omfattande 
undersökning gällande platsannonser och yrkesidentiteter, då vår undersökning 
genomfördes i en mycket liten skala.  
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