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Abstract: We have ourselves met misunderstandings about the tasks of 

librarians. The general opinion is that librarians are positioned 
behind the charging desk or are putting books on shelves. 
Other tasks are invisible and unknown to the public. 

 
The aim for this study is to explore the tasks that a selection 
of Swedish librarians does. The questions we have answered 
are: what do the librarians themselves claim to work with, 
which competences are necessary for this job, what does our 
study show regarding the librarian as generalist or specialist 
and finally; can the tasks that we find in our study help to un-
derstand the conceptions profession and status in relation to 
librarians. 

 
In this study twelve librarians in the south-east of Sweden 
have kept diary for a week. Six of them are from Public li-
braries and two each from Hospital, University and Special 
libraries. When categorizing the tasks we were inspired by the 
scientist Per-Erik Ellström’s taxonomy of describing and ana-
lysing professional qualifications, a model we also use in the 
analysis. We also used two other models to analyse the result: 
Lena Olsson’s model of the librarian as a generalist or a spe-
cialist and Romulo Enmark’s model of the library’s activity.  

 
Our result shows that the librarians we have studied report a 
number of different tasks and barely half of them are of social 
character, i.e. contact with people. A large part of the tasks 
are made by routine, such as cataloguing. Our study 
strengthens the thesis that librarians are generalists. 

 
Nyckelord: Bibliotekarie, arbetsuppgift, kompetens, generalist, professio-

nalism, status, kvalifikation 
 



  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING .....................................................................................................................................1 
1.1 PROBLEMOMRÅDE......................................................................................................................1 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR................................................................................................2 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ......................................................................................................................2 
1.4 INFORMATIONSSÖKNING ............................................................................................................3 
1.5 DEFINITIONER ............................................................................................................................4 
1.6 DISPOSITION...............................................................................................................................4 

2 METOD OCH MATERIAL ............................................................................................................5 
2.1 DAGBOK SOM METOD.................................................................................................................5 
2.2 FÖRBEREDELSER OCH UTFORMNING AV DAGBÖCKERNA ............................................................7 
2.3 UNDERSÖKNINGSGRUPP .............................................................................................................9 
2.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT MED DAGBÖCKERNA ............................................................................11 
2.5 SAMMANSTÄLLNING AV DAGBÖCKERNA..................................................................................11 

3 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING...........................................................................13 
3.1 ARBETSUPPGIFTER ...................................................................................................................13 
3.2 PROFESSION, GENERALIST/SPECIALIST OCH STATUS.................................................................18 
3.3 SAMMANFATTANDE KOMMENTARER........................................................................................23 

4 TEORI .............................................................................................................................................25 
4.1 BIBLIOTEKARIENS ARBETSUPPGIFTER ......................................................................................25 
4.2 BIBLIOTEKARIEN SOM GENERALIST ELLER SPECIALIST.............................................................28 
4.3 YRKESKVALIFIKATIONER.........................................................................................................30 
4.4 DISKUSSION KRING LITTERATUREN OCH VÅRA TEORETISKA VAL.............................................33 

5 RESULTAT OCH ANALYS .........................................................................................................35 
5.1 DELTAGANDE BIBLIOTEKARIER................................................................................................35 
5.2 ÖVERSIKT OCH FÖRKLARING AV KATEGORIERNA.....................................................................36 
5.3 FÖRKLARING AV REDOVISNINGEN............................................................................................41 
5.4 ARBETSUPPGIFTER UTAN KONTAKT MED MÄNNISKOR .............................................................43 

5.4.1 Rutinbaserade arbetsuppgifter ...........................................................................................43 
5.4.2 Analytiska arbetsuppgifter..................................................................................................49 
5.4.3 Enklare, praktiska arbetsuppgifter .....................................................................................53 
5.4.4 Arbetsuppgifter gällande inläsning och bevakning ............................................................57 

5.5 ARBETSUPPGIFTER MED KONTAKT MED MÄNNISKOR ...............................................................60 
5.5.1 Kontakter med låntagare och kunder .................................................................................60 
5.5.2 Kontakter med kollegor och externa personer....................................................................66 
5.5.3 Resterande e-posthantering ................................................................................................70 

5.6 ÅTERKOPPLING TILL TEORI ......................................................................................................71 
6 FÖRDJUPAD ANALYS OCH DISKUSSION .............................................................................75 

6.1 ANALYS OCH RESULTATDISKUSSION........................................................................................75 
6.1.1 Bibliotekariens arbetsuppgifter ..........................................................................................75 
6.1.2 Bibliotekariens kompetens ..................................................................................................79 
6.1.3 Bibliotekarien som generalist eller specialist?...................................................................81 
6.1.4 Bibliotekariens profession och status .................................................................................82 

6.2 METODDISKUSSION..................................................................................................................84 
6.3 SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER.............................................................................................86 
6.4 FORTSATT FORSKNING .............................................................................................................88 

7 SAMMANFATTNING...................................................................................................................89 
8 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ..........................................................................91 

8.1 OTRYCKTA KÄLLOR .................................................................................................................91 
8.2 TRYCKTA KÄLLOR....................................................................................................................91 

9 BILAGA 1. FÖRFRÅGA OM DELTAGANDE I MAGISTERUPPSATS (E-POST) SAMT 
KOMPLETTERANDE UTSKICK.........................................................................................................95 



  

10 BILAGA 2. DAGBOK....................................................................................................................96 
11 BILAGA 3. FÖRKORTNINGSFÖRTECKNING.....................................................................101 
 
 
FIGURFÖRTECKNING 
 
Figur 1. Biblioteksväsendets verksamhetsbredd, exemplifierad. Källa: Romulo Enmark (2003). Att 

definiera bibliotek. Kurs 1 ”Biblioteket och samhället” 6 p. Biblioteks- och informationsvetenskap 
1.40 p. Borås:Högskolan i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan (s. 166). ..................................27 

 
Figur 2. Modell för professionella strategier. Källa: Lena Olsson (1995). Det datoriserade biblioteket. 

Maskindrömmar på 70-talet. (Linköping Studies in Arts and Science, 121). Linköping: Linköpings 
universitet, Tema Teknik och social förändring (s. 235). ...................................................................29 

 
Figur 3. Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande. Källa: Per-Erik Ellström (1999). 

Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. 
Stockholm: Norstedts Juridik AB (s. 38)............................................................................................31 

 
Figur 4. Taxonomi för beskrivning och analys av yrkeskvalifikationer. Källa: Per-Erik Ellström (1999). 

Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. 
Stockholm: Norstedts Juridik AB (s. 48). Figuren är modifierad. ......................................................32 

 



  

TABELLFÖRTECKNING 
 
TABELL 1. TOTALTID FÖR SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER UPPDELAT PÅ KATEGORIER SAMT 

BIBLIOTEKARIETYP..............................................................................................................................39 
TABELL 2. GENOMSNITTSTID FÖR SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER UPPDELAT PÅ KATEGORIER SAMT 

BIBLIOTEKARIETYP..............................................................................................................................40 
TABELL 3. RUTINBASERADE ARBETSUPPGIFTER: TOTALTID FÖR SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER INOM 

KATEGORIN,  UPPDELAT PÅ UNDERGRUPPER SAMT BIBLIOTEKARIETYP...............................................43 
TABELL 4. RUTINBASERADE ARBETSUPPGIFTER: GENOMSNITTSTID FÖR SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER INOM 

KATEGORIN, UPPDELAT PÅ UNDERGRUPPER SAMT BIBLIOTEKARIETYP................................................44 
TABELL 5. RUTINBASERADE ARBETSUPPGIFTER: ANALYS AV KATEGORIN I FÖRHÅLLANDE TILL ENMARKS 

FIGUR. JU STARKARE GRÅSKALA DESTO HÖGRE FREKVENS. ................................................................48 
TABELL 6. ANALYTISKA ARBETSUPPGIFTER: TOTALTID FÖR SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER INOM 

KATEGORIN, UPPDELAT PÅ UNDERGRUPPER SAMT BIBLIOTEKARIETYP................................................49 
TABELL 7. ANALYTISKA ARBETSUPPGIFTER: GENOMSNITTSTID FÖR SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER INOM 

KATEGORIN, UPPDELAT PÅ UNDERGRUPPER SAMT BIBLIOTEKARIETYP................................................50 
TABELL 8. ANALYTISKA ARBETSUPPGIFTER: ANALYS AV KATEGORIN I FÖRHÅLLANDE TILL ENMARKS 

FIGUR. JU STARKARE GRÅSKALA DESTO HÖGRE FREKVENS. ................................................................52 
TABELL 9. PRAKTISKA ARBETSUPPGIFTER:  TOTALTID FÖR SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER INOM KATEGORIN, 

UPPDELAT PÅ UNDERGRUPPER SAMT BIBLIOTEKARIETYP. ...................................................................53 
TABELL 10. PRAKTISKA ARBETSUPPGIFTER: GENOMSNITTSTID FÖR SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER INOM 

KATEGORIN, UPPDELAT PÅ UNDERGRUPPER SAMT BIBLIOTEKARIETYP................................................53 
TABELL 11. PRAKTISKA ARBETSUPPGIFTER: ANALYS AV KATEGORIN I FÖRHÅLLANDE TILL ENMARKS 

FIGUR. JU STARKARE GRÅSKALA DESTO HÖGRE FREKVENS. ................................................................56 
TABELL 12. INLÄSNING OCH BEVAKNING: TOTALTID FÖR SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER INOM KATEGORIN, 

UPPDELAT PÅ UNDERGRUPPER SAMT BIBLIOTEKARIETYP. ...................................................................57 
TABELL 13. INLÄSNING OCH BEVAKNING: GENOMSNITTSTID FÖR SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER INOM 

KATEGORIN, UPPDELAT PÅ UNDERGRUPPER SAMT BIBLIOTEKARIETYP................................................58 
TABELL 14. INLÄSNING OCH BEVAKNING: ANALYS AV KATEGORIN I FÖRHÅLLANDE TILL ENMARKS FIGUR. 

JU STARKARE GRÅSKALA DESTO HÖGRE FREKVENS. ...........................................................................59 
TABELL 15. ARBETSUPPGIFTER MED KONTAKT MED LÅNTAGARE OCH KUNDER: TOTALTID FÖR 

SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER INOM KATEGORIN, UPPDELAT PÅ UNDERGRUPPER SAMT 
BIBLIOTEKARIETYP..............................................................................................................................60 

TABELL 16. ARBETSUPPGIFTER MED KONTAKT MED LÅNTAGARE OCH KUNDER: GENOMSNITTSTID FÖR 
SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER INOM KATEGORIN, UPPDELAT PÅ UNDERGRUPPER SAMT 
BIBLIOTEKARIETYP..............................................................................................................................61 

TABELL 17. ARBETSUPPGIFTER MED KONTAKT MED LÅNTAGARE OCH KUNDER: ANALYS AV KATEGORIN 
I FÖRHÅLLANDE TILL ENMARKS FIGUR. JU STARKARE GRÅSKALA DESTO HÖGRE FREKVENS. .............65 

TABELL 18. ARBETSUPPGIFTER MED KONTAKT MED KOLLEGOR, CHEF OCH EXTERNA PERSONER: 
TOTALTID FÖR SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER INOM KATEGORIN, UPPDELAT PÅ UNDERGRUPPER SAMT 
BIBLIOTEKARIETYP..............................................................................................................................67 

TABELL 19. ARBETSUPPGIFTER MED KONTAKT MED KOLLEGOR, CHEF OCH EXTERNA PERSONER: 
GENOMSNITTSTID FÖR SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER INOM KATEGORIN, UPPDELAT PÅ UNDERGRUPPER 
SAMT BIBLIOTEKARIETYP. ...................................................................................................................67 

TABELL 20. ARBETSUPPGIFTER MED KONTAKT MED KOLLEGOR, CHEF OCH EXTERNA PERSONER: 
ANALYS AV KATEGORIN I FÖRHÅLLANDE TILL ENMARKS FIGUR. JU STARKARE GRÅSKALA DESTO 
HÖGRE FREKVENS................................................................................................................................69 

TABELL 21. RESTERANDE E-POSTHANTERING: TOTALTID FÖR SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER INOM 
KATEGORIN, UPPDELAT PÅ BIBLIOTEKARIETYP. ..................................................................................70 

TABELL 22. RESTERANDE E-POSTHANTERING: GENOMSNITTSTID FÖR SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER INOM 
KATEGORIN, UPPDELAT PÅ BIBLIOTEKARIETYP. ..................................................................................71 

TABELL 23. SAMTLIGA ARBETSUPPGIFTER: ANALYS I FÖRHÅLLANDE TILL ENMARKS FIGUR. JU STARKARE 
GRÅSKALA DESTO HÖGRE FREKVENS...................................................................................................72 

TABELL 24. OLSSONS MODELL: INPLACERING AV BIBLIOTEKARIEN UTIFRÅN DET TOTALA RESULTATET AV 
BIBLIOTEKARIENS ARBETSUPPGIFTER..................................................................................................73 

TABELL 25. GENOMSNITTSTID FÖR SAMTLIGA BIBLIOTEKARIER UPPDELAT PÅ KATEGORIER SAMT 
BIBLIOTEKARIETYP..............................................................................................................................78 

 



 

 1 

1 Inledning 
1.1 Problemområde 
Vilka arbetsuppgifter sysselsätter en bibliotekarie? Hur mycket tid läggs egentligen ner 
på att starta om datorer och i vilken omfattning arbetar en bibliotekarie med exempelvis 
klassificering? Det finns fördomar och okunnighet hos folk i allmänhet, men även hos 
oss blivande bibliotekarier kring vad en bibliotekarie verkligen gör. Det som egentligen 
är bibliotekariens främsta uppgift borde kanske vara att veta hur och var man ska kunna 
ta reda på saker och ting? När vi började diskutera bibliotekariers arbetsuppgifter och 
leta efter litteratur inom området fann vi väldigt lite. Det finns exempelvis texter om 
själva ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, om vad information är och även en 
hel del om bibliotekariers image. Men vilka arbetsuppgifter har de egentligen? Och vil-
ken hjälp kan en analys av arbetsuppgifter ge, när det gäller att förstå den fulla kompe-
tensen hos bibliotekarier och att besvara frågor kring bibliotekarieyrkets status? 
 
En bibliotekschef som vi nämnde våra tankar för instämde i problematiken runt detta 
och menade att hon alltid har svårt att förklara vad bibliotekariers arbetsuppgifter är. 
Hon sade också att de ibland får reaktioner från besökarna på att det behövs så många 
bibliotekarier och biblioteksassistenter på biblioteket och de blir ännu mer förvånade 
när hon säger att de arbetar mycket utöver sin tid i disken, alltså utöver den yttre tjäns-
ten. Även i informationsmaterial som rör bibliotekarieutbildningarna är man märkvär-
digt svävande och talar om att det finns vitt skilda arbetsuppgifter för bibliotekarier utan 
att specificera sig (Bibliotekarieutbildning för tradition och förnyelse, 2005; Biblioteks- 
och informationsvetare, 2005; Biblioteks- och informationsvetenskap, 120 poäng, 2005 
m.fl.). När vi sedan fann litteratur där det diskuteras kring att yrken får hög status till 
viss del beroende på att människor känner till vilka arbetsuppgifter som ingår, kände vi 
att detta var något som vi ville undersöka mer (Prins & de Gier, 1995, s. 21). Det finns 
även texter som tar upp begreppen profession samt generalist/specialist i samband med 
statusfrågor för yrken (Ducander, 1999; Olsson, 1991, m.fl.). Oftast handlar det då om 
att yrken som anses vara icke-professionella samt av mer generalistisk karaktär anses ha 
lägre status. Även yrkesgruppers kunskaper har betydelse för hur yrket värderas 
(Berntsson, 2000). 
 
Huruvida biblioteksyrket verkligen anses ha låg status eller ej är också ett intressant 
område, vilket naturligtvis beror på vem man frågar och vad den personen anser vara 
status i arbetssammanhang. En undersökning som gjordes i början på 2000-talet på so-
ciologiska institutionen på Göteborgs universitet har granskat hur olika yrken upplevs 
vad gäller status och det skrevs artiklar i många tidningar om resultatet. 3000 personer 
intervjuades och utifrån det gjordes en lista på 100 yrken med avseende på hög status. 
Medan yrken som ambassadör, läkare, domare och advokat toppar listan kommer bib-
liotekarier först på plats 64, precis efter yrkena frisör, trädgårdsmästare och dansare. De 
yrken som följer tätt på i listan är kosmetolog, bilmontör och bagare (Vidlund, 2002). 
Vi tycker att undersökningen styrker tesen om att bibliotekarieyrket har låg status och 
vill gärna tydliggöra arbetsuppgifterna delvis för att på så sätt kunna bidra något till att 
höja statusen. Nämnda undersökning visar även att yrkena i topp på listan är typiska 
helprofessionella yrken som är väldigt specialiserade. Det är därför intressant att studera 
var bibliotekarierna står, vad gäller termerna generalist/specialist och profession. För att 
förstå vårt resultat och utföra vår analys har vi utgått från nämnda begrepp, samt det mer 
grundläggande kompetens- och kvalifikationsbegreppet för att hitta yrkets kärna. 
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Förhoppningsvis kommer vi själva att ha nytta av uppsatsen i vår framtida yrkesroll som 
bibliotekarier/informationsspecialister och vi hoppas att även privata företag skulle 
kunna läsa uppsatsen och inse den fulla kompetensen hos bibliotekarier och därmed få 
nya tankar och idéer för hur bibliotekarier skulle kunna passa in där. Genom att både 
lyfta fram själva arbetsuppgifterna och koppla dem till olika begrepp hoppas vi även att 
uppsatsen kan vara intressant för såväl bibliotekarier själva som biblioteksansvariga 
samt personer med anknytning till biblioteksutbildningarna. 
 
Med denna uppsats hoppas vi även kunna visa exempel på bredd och varianter av vad 
olika bibliotekarier arbetar med, personer som ändå har samma yrkestitel. I tidigare ma-
gisteruppsatser som vi har studerat ligger fokus ofta på hur andra grupper ser på biblio-
tekarier, till exempel pressen eller låntagarna. Annan forskning går på djupet med en-
skilda arbetsuppgifter och undersöker exempelvis sagostunden eller referenssamtalet. Vi 
känner att denna uppsats kan passa in inom området genom sin speciella nisch där istäl-
let själva arbetsuppgifterna samt variationen på dem fokuseras och analyseras. I bak-
grunden kommer vi dock att redovisa en del av den litteratur som tar upp hur andra 
grupper ser på bibliotekarier, för att kunna diskutera det i relation till vår egen under-
sökning. Vår tanke är att studera och förstå arbetsuppgifterna ur flera olika aspekter, 
såväl det yrkeskunnande som krävs för att utföra arbetsuppgifterna som de övergripande 
strukturerna som finns inom yrket, exempelvis professionsfrågan. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka vilka arbetsuppgifter som svenska biblio-
tekarier utför och hur de kan analyseras. Förutom de arbetsuppgifter som kanske 
framstår som självklara, exempelvis katalogisering och referenssamtal, vill vi även få 
fram de arbetsuppgifter som man kanske inte i första hand tänker sig att en bibliotekarie 
gör, som exempelvis att starta om datorer eller hålla ordning på ”stökiga” biblioteksbe-
sökare. Vi har som mål att studera bredd och variation i arbetsuppgifterna snarare än 
djup. Vi avser alltså inte att fokusera på enskilda arbetsuppgifter utan vill istället fånga 
upp mängden arbetsuppgifter. 
 
För att ta reda på det har vi ställt upp följande frågeställningar: 
• Vilka arbetsuppgifter uppger bibliotekarierna själva att de på detaljerad nivå arbetar 

med? 
• Vilka kompetenser krävs för dessa arbetsuppgifter? 
• Vad indikerar vårt resultat angående bibliotekarien som generalist eller specialist? 
• Kan de arbetsuppgifter som vi får fram hjälpa till att förstå begreppen profession 

och status i relation till bibliotekarieyrket? 

1.3 Avgränsningar 
I många artiklar och böcker diskuteras att bibliotekarie kanske är fel begrepp att använ-
da, att informationsspecialist eller informationsexpert mer överensstämmer med dagens 
yrkesroll. Vi vill vända på den diskussionen och istället undersöka vilka arbetsuppgifter 
som finns hos den grupp som har just bibliotekarie som befattning. På vissa företag gör 
kanske informationsspecialister exakt samma uppgifter som en bibliotekarie gör på ett 
annat företag, men vad vi i vår uppsats ska undersöka är bibliotekarierna. Den grundav-
gränsning som vi därmed har är att de deltagande respondenterna ska ha anställning som 
bibliotekarie. Orsaken till att vi valt bibliotekarier är att det är en gammal yrkestitel som 
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har förändrats mycket med tiden, särskilt i och med införandet av informationsteknolo-
gin. Det gör att vi misstänker att många människors uppfattning om bibliotekariers ar-
betsuppgifter inte riktigt överensstämmer med dagens verklighet, utan grundas i hur det 
var förr. Vi lägger således fokus på vilka arbetsuppgifter som dagens bibliotekarier kan 
tänkas ha. Med begreppet dagens bibliotekarier menar vi de bibliotekarier som arbetar 
just nu och vi utgår då från vår empiriska undersökning som är gjord 2005.  
 
De olika slags bibliotekarier som deltar i vår empiriska undersökning är folk-, sjukhus-, 
högskole- och specialbibliotekarier.1 Det finns naturligtvis fler typer av bibliotekarier, 
till exempel vissa specialister som bokbuss- och fängelsebibliotekarier, men vi har inte 
med några sådana bibliotekarietyper i undersökningen. Orsaken till att vi har begränsat 
oss är att uppsatsen annars skulle bli för omfattande med tanke på det genomgripande 
klassifikations- och analysarbete som vår undersökning innebär, se kapitel 2. Att vi trots 
allt har valt att ha med flera typer av bibliotekarier syftar till att vi vill undersöka en 
bredd bland arbetsuppgifterna hos bibliotekarier i stort och inte bara bland folkbibliote-
karier eftersom vi tror att det skiljer sig en del mellan de olika typerna. 
 
Vår uppsats är geografiskt avgränsad och behandlar endast bibliotekarier som arbetar i 
sydöstra Sverige. Orsaken till denna avgränsning är av praktisk natur då vi, när vi till-
frågade bibliotekarierna om deltagande, ännu inte hade bestämt oss huruvida vi skulle 
följa upp den valda metoden (dagbok) med intervju eller ej. Vi tillfrågade därför för 
säkerhets skull endast bibliotekarier som arbetar på bibliotek relativt nära våra egna 
hemorter. Beroende på att uppsatsens omfattning blev fullt tillräcklig ändå gjordes inga 
intervjuer. Vi är medvetna om att den geografiska avgränsningen som vi gjorde kan ha 
fått konsekvenser för vårt resultat eftersom vi endast har med bibliotekarier från ett fåtal 
län. Resultatet skulle möjligen bli ett annat om vi hade deltagande bibliotekarier som 
exempelvis arbetar i glesbygd. Man kan också tänka sig en skillnad i arbetsuppgifter 
hos bibliotekarier som arbetar i delar av Skåne där närheten till kontinenten kan påverka 
liksom hos bibliotekarier som arbetar på typiska turistmål eller välbesökta semesteror-
ter. Trots det anser vi som helhet att de bibliotekarier som deltar i vår undersökning ut-
gör en bra blandning då gruppen består av bibliotekarier på både små och stora bibliotek 
samt på små och stora orter. 
 
Ytterligare en avgränsning som vi gör har sin grund i vår problemformulering, vår me-
tod och sättet att analysera. Vi har valt att fokusera på bibliotekariernas arbetsuppgifter 
och en avgränsning är därmed att inte studera deras känslor och åsikter kring arbetsupp-
gifterna. Eftersom bibliotekarierna själva skriver dagbok är vi medvetna om att ett visst 
mått av tankar och känslor kan framkomma i texten, men det är inte huvudsyftet. 

1.4 Informationssökning 
Den litteratur som vi använder i vår teoretiska bakgrund har vi funnit genom sökningar i 
Libris, katalogerna på universitetsbiblioteket i Linköping samt högskolebiblioteket i 
Borås, databaser som exempelvis LISA, Inspec, ArtikelSök, Mediearkivet och sökmo-
torn Google samt hyllsökningar på universitets- och högskolebiblioteken och på våra 
lokala bibliotek. Vi har även studerat tidskriftsdatabaser på webben som exempelvis 
Library Quarterly, Library Trends och Library Journal. 
 

                                                           
1 Beskrivning av vår undersökningsgrupp finns i kapitel 2.3. 
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Sökord som vi har använt oss av är exempelvis bibliotekarie, profession, arbetsuppgif-
ter, yrke, yrkesroll, status, kvalifikation, kompetens, generalist, specialist, librarianship 
och librarian (samt olika former av orden). Vi har även fått litteraturtips från vår hand-
ledare. Genom att läsa källförteckningar i magisteruppsatser och annan litteratur har vi 
också hittat användbar litteratur. 

1.5 Definitioner 
Arbetsuppgifter: Med begreppet arbetsuppgifter avser vi i uppsatsen ett ganska vitt 
begrepp. Vi menar allt som en bibliotekarie utför som har med arbetet att göra som 
exempelvis katalogisering, referenssamtal, småprat med besökare och kaffekokning till 
möten. Även sådana saker som görs på fritiden som att läsa information på bussen på 
väg till arbetet är vi intresserade av. Vad vi däremot inte redovisar i vår resultatredovis-
ning (även om det skrevs i dagböckerna) är ärenden av rent privat karaktär som att ringa 
ett privat samtal eller äta lunch. 
 
Bibliotekarie: I vår undersökning definieras bibliotekarien som en person som har an-
ställning som bibliotekarie på en arbetsplats, oavsett privat, kommunal eller statlig sek-
tor. Det viktiga är alltså att titeln som står på arbetsbeskrivningen är just bibliotekarie, i 
det avseendet har det ingen betydelse vilka arbetsuppgifter de har. 

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en introduktion till problemområdet inkluderande inledning samt 
uppsatsens syfte och frågeställning. Vi går också igenom grundläggande avgränsningar 
och definitioner. Detta för att ge läsaren en ingång till valt problemområde och för att 
redogöra för våra ståndpunkter inför själva empirin. Kapitel två innehåller beskrivning 
och redogörelse för vald metod och ställningstaganden angående det empiriska materia-
let. I kapitel tre och fyra har vi vår litteraturgenomgång där vi beskriver bibliotekariens 
arbetsuppgifter och synen på bibliotekariers arbetsuppgifter. Vi redovisar även de teori-
er som vi har valt att använda vid vår analys. 
 
Kapitel fem innehåller resultatredovisning av vår empiriska undersökning. Här gör vi en 
utförlig presentation av dagböckerna utifrån de kategorier och undergrupper som vi har 
konstruerat. Vi återkopplar även till den teori som presenterades i kapitel fyra. 
 
Sedan kommer ett fördjupat analys- och diskussionskapitel i kapitel sex där vi analyse-
rar resultatet i förhållande till tidigare forskning och de teoretiska grunderna, och avslu-
tar med att redovisa våra slutsatser. Vi återkopplar även till våra inledande frågeställ-
ningar. Här diskuterar vi även vårt metodval utifrån de lärdomar och tankar som under-
sökningen har givit. 
 
Kapitel sju innehåller en sammanfattning av hela uppsatsen och efter den redovisas vår 
käll- och litteraturförteckning. Slutligen följer några bilagor som exempelvis den dag-
bok som skickades ut till respondenterna. 
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2 Metod och material 
I detta kapitel redogör vi för våra utgångspunkter vid val av metod samt de övervägan-
den som ligger till grund för bearbetning och analys av empirin. Vi beskriver hur vi 
praktiskt har gått tillväga för att genomföra vår undersökning där bibliotekarier har skri-
vit dagbok. Först redovisas ingående varför vi valde dagbok som metod och hur dagbo-
ken utformades. Efter det beskrivs hur undersökningsgruppen valdes ut samt hur och 
när dagböckerna skrevs. Slutligen redovisas de utgångspunkterna som vi använde som 
grund vid bearbetningen av den insamlade empirin. 

2.1 Dagbok som metod 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka arbetsuppgifter som en bibliotekarie utför. 
De metoder som vi inledningsvis diskuterade att använda för att undersöka det var en-
kät, observation, intervju och dagbok. Vi kände direkt att arbetsuppgifter skulle vara 
svårt att få fram i en vanlig enkät med fördefinierade svarsalternativ eftersom det då 
skulle bygga på att vi redan före undersökningen kunde förutse alla arbetsuppgifter som 
skulle kunna redovisas. Även om vi trodde att vi redan före den empiriska undersök-
ningen kände till de allra vanligaste arbetsuppgifterna syftar vår undersökning även till 
att få fram de mer oväntade sakerna och peka på arbetsuppgifter som vi kanske inte var 
medvetna om. Vi hade dessutom inga ambitioner att kunna generalisera vårt resultat. En 
ren kvantitativ undersökning i form av enkät valde vi därför bort. 
 
Vårt mål med undersökningen var snarare att undersöka ett fenomens egenskaper, vilket 
enligt professor Karin Widerberg tillhör kvalitativ forskning (2002, s.15). Vi ville dock 
bara få fram arbetsuppgifterna utan att undersöka bibliotekariernas åsikter om dem. 
Tanken att använda oss av dagböcker väcktes ganska snabbt eftersom vi insåg att en 
sådan undersökning borde kunna ge oss de konkreta svar som vi ville ha utan den på-
verkan som lätt sker vid intervju och observation. 
 
Att använda dagbok som metod är inte lika vanligt som intervju, observation eller enkät. 
Åtminstone verkar det inte så vid genomläsning av metodböcker eftersom dagböcker 
ofta inte tas upp eller enbart nämns i förbifarten utan att förklaras närmare. I boken Vil-
ken metod är bäst – ingen eller alla? Metodtillämpning i medie- och kommunikationsve-
tenskap (2000) handlar ett kapitel om användandet av dagböcker och genomläsning av 
detta styrkte oss i vårt beslut. Författaren till kapitlet, forskaren Ulrika Sjöberg, menar 
att dagböcker kan användas som ett sätt för forskaren att få inblick i en persons liv i en 
naturlig situation som man vill undersöka. Hon menar att dagbok kan vara ett alternativ 
till observation eftersom det är både dyrt och tidskrävande att observera. Genom dagbo-
ken kan forskaren upptäcka och kategorisera diverse kontexter och situationer. Sjöberg 
skriver vidare att det ofta är mycket givande att komplettera dagboken med personliga 
intervjuer eftersom en mer nyanserad bild då kan framkomma. (Ibid., 2000, s. 101-120) 
Detta håller vi med om till fullo, men tyvärr medgav inte tidsåtgången samt omfattning-
en på uppsatsen det för vår del. 
 
Sjöberg gör ovan en jämförelse mellan dagböcker och observationer. Vårt främsta alter-
nativa metodval till dagböcker var just observation, men delvis med tanke på de aspek-
ter som Sjöberg nämner ovan – kostnad och tid –bestämde vi oss istället för dagböcker. 
Den allra största fördelen med dagböcker jämfört med observationer är dock att vi i 
dagböckerna kan fånga nyanserna på ett helt annat sätt i och med personernas egna ord-
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val. Istället för att vi vid en observation exempelvis noterar att en person skickar e-post 
får vi förhoppningsvis genom dagböckerna en redogörelse för vem som var mottagaren, 
d.v.s. om det var en låntagare eller chefen. En annan intressant aspekt med dagböcker 
jämfört med observation eller intervju är den som forskaren Anders Hektor tar upp i sin 
undersökning What’s the Use? Internet and Information Behavior in Everyday Life; att 
människor inte alltid beter sig naturligt när en forskare är närvarande (2001, s. 251). 
Dagböcker är därigenom ett sätt för forskaren att inte påverka respondenternas svar. Ett 
problem som däremot kan finnas med dagböcker är det som inte tas upp i dagboken, det 
vill säga det som utelämnas av olika anledningar. Det kan vara tidsbrist vad gäller dag-
boksskrivandet, osäkerhet kring hur mycket detaljer som ska fyllas i eller till och med 
beslut av respondenten att vissa saker inte tas med eftersom hon tycker att det är ovik-
tigt, ointressant eller pinsamt. Hektor ansåg dock att det inte påverkade resultatet i hans 
egen undersökning eftersom personerna som deltog inte var utvalda för att vara repre-
sentativa för gruppen som helhet (ibid., s. 251-258). 
 
I vår undersökning är undersökningspersonerna inte heller utvalda för att representera 
yrkesgruppen som helhet eller för att kunna generalisera, utan vi försöker att hitta bredd 
och variation hos bibliotekarierna. Utelämnade uppgifter kan därmed motverka vår för-
hoppning om att studera bredden, men det är tyvärr något som vi måste acceptera och 
kanske kan vi till viss del styra det med anvisningarna och instruktionerna som respon-
denterna får. Om vi hade haft möjlighet att göra uppföljande intervjuer är det exempel 
på ett ämne som hade varit lämpligt att behandla där. 
 
Anvisningar är en känslig fråga, som professor Ulla Tebelius tar upp i en bok om forsk-
ningsmetodik. I vilken utsträckning ska forskaren ge uppgiftslämnaren anvisningar? En 
risk med att ge exempel är att forskaren överför sitt perspektiv till uppgiftslämnaren och 
att dennes genuina synsätt försvinner. Tebelius rekommenderar minimala direktiv så att 
uppgiftslämnaren får chansen att föra fram sitt eget perspektiv och ta med det som hon 
tycker är relevant (Tebelius, 1987, s. 86ff). Forskaren Judith Bell påpekar dock i sin bok 
Introduktion till forskningsmetodik att instruktionerna ändå måste vara klara och entydi-
ga (2000, s. 131). Vill vi verkligen veta att respondenten ringde hem och tog en kopp 
kaffe eller är vi bara intresserade av sådant som är direkt relaterat till arbetet? Styrkta av 
Bell bestämde vi oss för att skriva ganska noggranna anvisningar där vi planerade att 
poängtera att det var bättre att respondenterna skrev för mycket än för lite. 
 
Tebelius skriver att dagböcker bygger på uppgiftslämnarnas definition av sin egen situa-
tion och återger erfarenheter om bestämda händelser och förhållanden utifrån personer-
nas eget perspektiv (1987, s. 86ff). Tebelius menar vidare att en viktig förutsättning 
inför en studie med dagböcker är att forskaren har byggt upp en bra relation av förtro-
ende till uppgiftslämnaren och har kännedom om uppgiftslämnarens situation (ibid., s. 
86). Denna förutsättning är kanske ännu viktigare när det handlar om dagböcker gällan-
de någon som privatperson snarare än yrkesperson, vilket det handlar om i vårt fall, men 
trots det är det viktigt för oss att tänka över etiska frågor, hur vi sköter kontakterna med 
våra respondenter och att vi har förståelse för deras arbetssituation. 
 
Vidare poängterar Tebelius att forskaren måste respektera de gränser som uppgiftsläm-
naren sätter upp och inte tvinga fram uppgifter. Det är ändå viktigt att skapa motivation 
hos uppgiftslämnaren att lämna så rikt material som möjligt eftersom det ger en bättre 
grund att utgå ifrån vid forskarens rapportering (ibid., s. 86f). Samma tankar finns hos 
Bell. Hon menar till och med att om en undersökningsperson mer eller mindre blivit 
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övertalad att fylla i en dagbok kommer det hela resultera i att den inte blir fullständigt 
ifylld eller att det inte blir något alls. Om motvilliga personer används kommer de 
knappast att ge någon användbar information, och därför är det viktigt med noggranna 
förberedelser (Bell, 2000, s. 130). Självrapportering är enligt Tebelius en metod som 
inte är helt lätt eftersom det ger forskaren en stor mängd informationsmaterial. Dessut-
om ska uppgiftslämnaren ha möjlighet att granska analysen och framförallt är etiken 
viktig – alla uppgifter som kan vara till nackdel för informanten måste göras oidentifi-
erbara. (Tebelius, 1987, s. 87f) 
 
Tebelius och Bell har många viktiga synpunkter som vi måste ta till oss i vårt arbete. 
Inte minst den avslutande delen kring etik. Många av de etiska frågorna gäller naturligt-
vis oavsett vilken metod som används, men vi måste ändå fundera på hur just vår metod 
och vår resultatredovisning ska utformas för att vi ska agera etiskt korrekt mot våra re-
spondenter. 

2.2 Förberedelser och utformning av dagböckerna 
När vi hade beslutat oss för att dagbok var den metod som vi skulle använda oss av, var 
nästa fråga hur dagboken skulle se ut. Vilken form och utseende på dagboken skulle 
bäst passa vårt syfte? Först diskuterade vi huruvida vi skulle ha många fördefinerade 
alternativ som bibliotekarierna skulle kryssa i eller om dagboken skulle vara öppen med 
i stort sett bara tomma blad. Förutom de synpunkter som Bells, Hektors och Tebelius 
texter gav oss ovan, angående exempelvis instruktioner, funderade vi mycket över hur 
de olika varianterna skulle påverka respondenterna. En dagbok med många fördefinie-
rade alternativ underlättar förmodligen för respondenterna, vilket innebär att det inte blir 
lika jobbigt för dem. Å andra sidan kanske vi då går miste om intressanta delar eftersom 
alla arbetsuppgifter orimligen kan finnas med i en sådan tabell och att respondenten då 
istället låter bli att rapportera det. I en öppen dagbok med blanka sidor beror det mycket 
på respondenternas välvilja att fylla i dagboken, i sämsta fall kanske vi bara får ett par 
raders text per dag? Å andra sidan kan vi också få in väldigt omfattande arbetsbeskriv-
ningar när de får skriva fritt, vilket kan göra analysarbetet tidskrävande och svårare. Vi 
bestämde oss för att en vecka var en lagom lång tid för respondenterna att fylla i dagbo-
ken. 
 
Med tanke på att det kändes viktigt att dagboken blev så bra utformad som möjligt 
genomförde vi en förstudie i flera steg. Vi intervjuade en folkbibliotekarie kring hennes 
arbetsuppgifter samt hade e-postkonversation med två andra bibliotekarier (företags- 
respektive universitetsbibliotekarie) kring samma sak. Detta med syfte att få reda på ett 
antal arbetsuppgifter som vi eventuellt skulle kunna ha som fördefinierade alternativ i 
dagboken. När detta var klart insåg vi att vi omöjligt kunde rabbla upp alla dessa alter-
nativ. Och hur skulle vi välja ut några enstaka av dem? Skulle inte det snarare motverka 
vårt mål – att få reda på samtliga arbetsuppgifter, även de små, mer oväntade arbetsupp-
gifterna? Om vi skulle bifoga en exempeldag för att exemplifiera hur de kunde skriva 
ner sina arbetsuppgifter, kunde vi då ha samma exempel till alla? Vi tror att det skiljer 
sig mycket mellan hur bibliotekarier jobbar både på olika typer av bibliotek och på stora 
respektive små bibliotek. På stora bibliotek finns det även biblioteksassistenter som gör 
vissa arbetsuppgifter, medan det på små bibliotek kanske enbart finns bibliotekarier som 
då gör alla uppgifter. Vi bestämde oss slutligen för att inte ha med någon exempeldag 
eftersom vi tror att bibliotekarierna då skulle bli påverkade av det. Vi bestämde oss så-
ledes för att dagboken skulle vara öppen, men att vi skulle lämna tydliga instruktioner 
för att bibliotekarierna skulle fylla i dagböckerna så detaljerat som vi önskade. Tebelius 
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påpekade visserligen att anvisningarna skulle vara minimala för att respondenterna själ-
va får ta med det som de tycker är relevant, men vi ansåg att i vårt fall kändes det inte 
riktigt rätt. Vi ville snarare ha med allt, även om respondenterna själva tycker att det är 
irrelevant. Vi stödde oss i vårt beslut på Ulrika Sjöberg som i sin avhandling Screen 
Rites också gav noggranna instruktioner eftersom hon var rädd att respondenterna an-
nars inte skulle beskriva det hon var ute efter tillräckligt noggrant (2002, s. 122). Även 
Bell påpekade ju att instruktionerna måste vara så klara att respondenterna ska förstå 
vad vi är ute efter. 
 
Vi skickade därefter ett förslag på dagbok till en av folkbibliotekarierna och bad henne 
testa den och ge oss sina synpunkter. Den var då uppställd med tre kolumner; tid, ar-
betsuppgifter och kommentarer. Hon gav oss bra synpunkter på dagboken och vi juste-
rade den på tre punkter utifrån hennes kommentarer. I stället för att ha en kolumn för tid 
där respondenterna själva får fylla i tiden för sina utförda uppgifter ändrade vi så att 
tiden istället står ifylld i förväg med halvtimmesintervaller. Det resulterade dock i att vi 
var tvungna att ha med fler rutor för tid, och många kommer att lämnas tomma eftersom 
vi garderade oss med att arbetstiden kan börja redan klockan sju på morgonen för någon 
och avslutas så sent som klockan tio på kvällen för någon annan. Vi tog också med 
veckans alla sju dagar då det kan finnas de som arbetar både lördag och söndag – efter-
som vi tror att arbetsuppgifterna kan skilja sig en del mellan vardag och helg ville vi ha 
med alla veckans dagar. Trots att det innebar fler sidor i enkäten kände vi ändå att för-
delarna övervägde. Det blir smidigare för respondenterna när tiden redan är inskriven 
eftersom de då inte behöver ägna sig åt att fundera över vilka tider de ska skriva i. 
 
En annan ändring som vi gjorde efter synpunkter från bibliotekarien som testskrev var 
att vi tog bort kolumnen för kommentarer. Den färdiga dagboken har alltså endast två 
kolumner, en för tiden och en för arbetsuppgifterna och det är bara kolumnen för ar-
betsuppgifter som ska fyllas i. Vi fick ingen skriven förklaring till varför hon tyckte att 
kolumnen för kommentarer skulle tas bort. Utifrån hur hon har fyllt i testdagboken kun-
de vi ändå uttyda detta eftersom hon har radat upp arbetsuppgifter rakt över båda ko-
lumnerna och ibland skrivit en arbetsuppgift med flera ord, till exempel ”skriva krav-
brev till en låntagare”, så att inte kommentaren behövs eller redan är inbakad i arbets-
uppgiften. Ändringen trodde vi skulle underlätta för respondenterna eftersom de då inte 
behöver fundera över vad som ska skrivas i de olika kolumnerna. Den sista förändring-
en som vi gjorde med dagboken var att vi utökade rutorna så att det blev mer utrymme 
att skriva på eftersom bibliotekarien ansåg att det var för lite plats. Totalt sett gjordes 
alltså dagboken mer omfattande eftersom vi gjorde mer utrymme både för varje halv-
timme och för varje dag. 
 
Allra först i dagboken lade vi ett följebrev med information och instruktioner.2 Här för-
klarar vi väldigt kort bakgrunden och problemområdet. Vidare poängterar vi att respon-
denternas uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och vi presenterar flera sätt att 
nå oss om frågor uppstår. I instruktionerna understryker vi att ju mer detaljerat dagbo-
ken fylls i desto bättre är det för vår undersökning och vi tar upp några exempel på ar-
betsuppgifter där det framgår att vi vill ha med alla sorters arbetsuppgifter i dagböcker-
na; både de av typen hyllstädning och starta om datorer och de av typen katalogisering 
och omvärldsbevakning. 
 

                                                           
2 Se bilaga 1 



 

 9 

Efter följebrevet placerade vi sex bakgrundsfrågor. Även bakgrundsfrågorna diskutera-
de vi grundligt. De sex frågor som vi slutligen tog med rör respondentens titel och an-
svarsområde, typ av arbetsplats, år i yrket samt examen. Just vad gäller examina inom 
biblioteks- och informationsvetenskap har vi inte brytt oss om det vid urvalet av biblio-
tekarierna, men ville ändå undersöka det som en av bakgrundsfrågorna eftersom vi med 
den frågan ansåg att vi fick en bättre helhetsbild av de deltagande bibliotekarierna. Vi 
har även några kompletterande frågor kring själva arbetsuppgifterna: vilken är den en-
skilda arbetsuppgift som du utför mest frekvent och vilka arbetsuppgifter gör du ofta 
som du inte tror att folk i allmänhet vet att du gör som bibliotekarie? De sistnämnda 
frågorna ansåg vi skulle komplettera de arbetsuppgifterna som skrivs i själva dagböck-
erna eftersom vi inte vet om den skrivna dagboken är särskilt representativ för personen 
som fyller i den eller om veckan kanske var ganska ovanlig för respondenten. Naturligt-
vis inser vi att ingen vecka är den andra lik och att alla veckor skiljer sig åt från varand-
ra. Vi ansåg ändå att det var intressant att se vilka arbetsuppgifter som bibliotekarierna i 
bakgrundsfrågorna exempelvis uppger vara de mest frekventa arbetsuppgifterna för att 
sedan kunna se om det går att utläsa ur vårt resultat. 

2.3 Undersökningsgrupp 
Fil. dr Jan Hartman konstaterar i boken Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till 
metodteori (2004, s. 284) att urvalet av undersökningsgrupp i kvalitativa undersökning-
ar går ut på att hitta individer som kan ge den informationen som man är ute efter. Det 
är alltså viktigt att välja personer som man tror kan ge information om det sökta ämnet. 
Ett sätt som Hartman nämner är det så kallade snöbollsurvalet, när man börjar med en 
person och via den personens kontakter får tips om en ny person och så vidare. En an-
nan strategi är att välja extrema och ovanliga fall och en tredje strategi är att via perso-
ner som har god insikt inom fältet få hjälp med att välja ut personer. Två andra möjlig-
heter som han nämner är att välja deltagande personer enligt principen om maximal 
variation, när tanken är att bredda förståelsen av något, eller enligt principen om mini-
mering, när man istället försöker undersöka så lika personer som möjligt (ibid., s. 285f). 
 
Eftersom vi var intresserade av mängd och bredd av arbetsuppgifter har vi försökt få 
stor variation av informanter. De urvalstyper som bäst överensstämmer med sättet som 
vi använt är dels principen om maximal variation och dels att via personer som har god 
insikt inom fältet fått hjälp med att välja ut personer. Allra först diskuterade vi frågan 
huruvida personer som vi känner skulle kunna delta eller ej och inledningsvis såg vi inte 
någon motsättning i det på grund av vald metod – dagbok – där vi inte detaljstuderar 
respondenterna som exempelvis görs vid observation eller intervju, utan distanserar oss 
genom att de själva får skriva dagboken. Vi hoppades snarare att det skulle sporra dem 
att fylla i dagboken detaljerat för att inte göra oss besvikna. Efter vidare diskussioner 
med vår handledare bestämde vi oss ändå för att inte ta med respondenter som vi kän-
ner. Det skulle kunna påverka oss i vårt arbete med att analysera deras dagböcker och 
för att undvika att det skulle kunna inträffa har vi bara med för oss okända bibliotekarier 
i undersökningen. 
 
I samråd med vår handledare bestämde vi att det skulle vara lagom och praktiskt ge-
nomförbart med ca tio bibliotekarier. Eftersom vi har utformat dagboken så att de får 
skriva fritt om sina arbetsuppgifter var vi beredda på att underlaget för analysen skulle 
kunna bli ganska omfattande. Vi trodde därför inte att vi skulle kunna ha fler än tio re-
spondenter med i undersökningen eftersom det då skulle bli för omfattande för oss att 
analysera, men att det ändå var ett tillräckligt antal för att belysa olika arbetsuppgifter. I 
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vår undersökning ville vi ha med deltagande bibliotekarier från flera olika typer av bib-
liotek. Vi bestämde oss för att tillfråga bibliotekarier från folk-, sjukhus-, högsko-
le/universitets- samt företag/specialbibliotek då vi anser att dessa fyra typer är stora bib-
liotekariegrupper som till viss del har olika arbetssätt och följaktligen olika arbetsupp-
gifter. Att vi valde att ha med så många olika slags bibliotekarier berodde på att vi vill 
ha bredd i arbetsuppgifterna. Vi har avstått från olika slags specialister som exempelvis 
bibliotekarier på KB eller bokbussbibliotekarier eftersom omfattningen på uppsatsen 
inte medgav alla olika varianter. Trots det anser vi att vi har en tillräcklig bredd på bib-
liotekarierna för att fånga upp fler arbetsuppgifter än vad vi hade fått om vi hade be-
gränsat oss till endast en typ och att deltagandet av olika bibliotekarietyper bidrar till ett 
bättre resultat. 
 
Samtliga respondenter tog vi kontakt med via e-post.3 För att nå bibliotekarier på folk-
bibliotek skickade vi ut förfrågan till ett antal bibliotekschefer som ombads vidarebe-
fordra till bibliotekarier som de trodde skulle vara intresserade. På detta sätt fick vi svar 
från sju intresserade folkbibliotekarier. 
 
För att nå de mer specialiserade bibliotekarierna på sjukhus, företag/myndigheter och 
högskolor gjorde vi istället lite annorlunda. Vi letade via Internet fram bibliotek eller 
informationsavdelningar på större företag, högskolor och sjukhus i vår närhet och valde 
därifrån ut e-postadresser till några personer som benämndes som bibliotekarier. På 
webbsidan http://www.inetmedia.nu /bibliotek/specialbibliotek.shtml fann vi också e-
postadresser till olika specialbibliotek. På några arbetsplatser fanns bara enstaka biblio-
tekarier och på andra fanns det naturligtvis många. Dessa bibliotekarier tillfrågades via 
e-post om intresse fanns att delta i vår undersökning. Vi fick i några fall negativa svar 
angående deltagande, vilket resulterade i att vi fick göra nya utskick. 
 
När vi hade fått positivt svar från totalt tretton bibliotekarier slutade vi att skicka ut fler 
förfrågningar. Att vi ville ha några fler än tio berodde dels på att vi ville använda någon 
av dem till förstudien av dagboken och dels på att vi räknade med att ett visst bortfall 
kan ske under tiden. Vi gick igenom undersökningsgruppen och konstaterade att vi hade 
fått en ganska bra spridning bland bibliotekarierna. De sju folkbibliotekarierna hade så 
vitt skilda ansvarsområden som exempelvis information för invandrare, studenter och 
hembygd. Vi hade dessutom fått positiva svar från två specialbibliotekarier, två högsko-
lebibliotekarier samt två sjukhusbibliotekarier. Två av folkbibliotekarierna föll bort från 
undersökningen eftersom en av dem hjälpte oss med framtagandet av dagboken och en 
annan meddelade att hon fått nytt jobb och inte längre kunde delta. En ny förfrågan 
skickades då ut till några bibliotekschefer på mindre folkbibliotek eftersom vi tidigare 
hade fått svar från fler bibliotekarier från stora bibliotek än från små. På så sätt fick vi 
positivt svar från ytterligare en folkbibliotekarie, denna gång med IT-ansvar vilket pas-
sade bra in i undersökningsgruppen eftersom vi inte tidigare hade någon med den in-
riktningen. Det innebar att vi slutligen hade sex folkbibliotekarier klara för deltagande 
och tolv bibliotekarier totalt, de övriga sex från special-, sjukhus- respektive högskole-
bibliotek. 
 
Som kommentar till undersökningsgruppen kan vi konstatera att vi inte har någon delta-
gande barn- eller skolbibliotekarie, vilket naturligtvis skulle ha givit oss ett annat resul-
tat. Det är något som vi måste vara medvetna om i vår analys. De två folkbibliotekarier-
na som föll bort var just skol- och barnbibliotekarier, liksom den folkbibliotekarie som 
                                                           
3 Se bilaga 2 
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vi intervjuade inför dagboksframställandet. Som Tebelius tog upp gäller det att hitta 
motiverade uppgiftslämnare, vilket gjorde att vi inte ansåg det befogat att fortsätta leta 
efter den typen av bibliotekarier. En av de kvarvarande folkbibliotekarierna har dessut-
om uppgivit att hon arbetar mycket med barn och skolor. Vi bestämde oss därför för att 
fortsätta arbeta med den framtagna undersökningsgruppen. I efterhand kan man kanske 
säga att testbibliotekarien borde ha varit en av de andra folkbibliotekarierna istället men 
i det läget hade ännu inte den andra barnbibliotekarien meddelat att hon inte längre kun-
de delta. Dessutom är det svårt att värdera olika ansvarsområden mot varandra och av-
göra vilka områden som skulle tillföra mest till vår undersökning. 

2.4 Tillvägagångssätt med dagböckerna 
Dagboken kopierades upp på papper och skickades ut till samtliga bibliotekarier (utom 
en) i början av vecka 16 2005. Den sista bibliotekarien skrev istället dagbok vecka 19 
eftersom hon tillkom ganska sent, tidpunkten passade henne bättre och vi ansåg att det 
inte hade någon betydelse för vår undersökning. En dryg månad tidigare hade vi skickat 
e-post till samtliga respondenter där vi påminde om dagboksskrivandet, gav lite mer 
information samt efterfrågade samtligas adresser. Förutom det rent praktiska i att få reda 
på respondenternas adresser, hade denna kontakt även som syfte att bekräfta deltagandet 
och att tala om beräknad vecka för dagboksskrivandet så att respondenterna skulle kun-
na vara förberedda. 
 
I brevet med dagboken bifogade vi ett frankerat och adresserat svarskuvert. Dagböcker-
na bad vi få returnerade veckan efter dagboksskrivandet. Ingen av respondenterna kon-
taktade oss angående frågor kring dagboken, däremot fick vi från tre av bibliotekarierna 
meddelande per e-post att dagboken var inskickad eller var på väg något försenad. Av 
de utskickade tolv dagböckerna fick vi tillbaka samtliga, fullt ifyllda. 

2.5 Sammanställning av dagböckerna 
Hur ska insamlad empiri analyseras? Vad är det vi vill få fram? Dessa frågor bör man 
ställa sig redan vid val av metod. Bell understryker att det gäller att lägga ner lika 
mycket energi på att formulera en dagbok som man gör vid enkäter eller intervjuer. 
Dessutom bör man redan i förväg planera hur man ska gå till väga för att analysera in-
formationen innan man får tillbaka de ifyllda dagböckerna. (Bell, 2000, s. 133) Sjöberg 
skriver i sin text kring dagbok som metod att det gäller att läsa olika metodböcker och 
att noga fundera på hur tolkning ska göras. Men… 

Att läsa en mängd metodböcker om hur man bäst analyserar kvalitativa data innebär dock ingen 
garanti för en giltig och lyckad analys, utan sätter snarare ramarna för detta arbete. Det är mötet 
med det insamlade materialet, som ger den nödvändiga träningen i att utveckla olika tekniker för 
att lära känna ett visst material, att hitta mönster och tendenser. (Sjöberg, 2000, s. 115) 

Vi funderade ganska mycket över analysmetoden. Under tiden som respondenterna fyll-
de i dagböckerna diskuterade vi den exempelsamling av arbetsuppgifter som vi fått in 
via våra fyra tidigare nämnda testbibliotekarier.4 I detta läge hade vi exempelvis läst 
forskaren Per-Erik Ellströms teorier om vilka kvalifikationer som krävs för att utföra ett 
yrke. Vi inspirerades delvis av dem när vi gick igenom arbetsuppgifterna och förde in 
dem i en stor tabell i olika kategorier som vi tyckte passade.5 Vår tanke var att därmed 
ha förberett för en del av de arbetsuppgifter som vi via dagböckerna skulle få in, vilket 

                                                           
4 Intervju med en folkbibliotekarie, e-postkonversation med en företags- och en universitetsbibliotekarie 
samt bibliotekarien som testskrev dagboken. 
5 Kategorier och grupperingar beskrivs detaljerat i kap 5.2. 
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skulle underlätta vid det kommande analysarbetet. Naturligtvis skulle det uppkomma en 
mängd nya arbetsuppgifter genom dagböckerna, men vi hade då något att utgå ifrån. 
 
När vi hade fått tillbaka dagböckerna läste vi dem först var för sig och diskuterade dem 
sedan tillsammans. Vi letade efter ord och begrepp som vi inte förstod, sådant som var 
otydligt skrivet och som vi inte kunde uttyda samt efter information som saknades i de 
inskickade dagböckerna. Då menar vi främst bakgrundsfrågor som inte var besvarade. 
Under denna diskussion insåg vi att vi inte hade frågat hur många bibliotekarier som 
fanns på respektive arbetsplats, vilket kunde vara intressant att veta vid analysen. Några 
av bibliotekarierna hade dock nämnt det själva, antingen i bakgrundsfrågorna eller i 
dagboken. 
 
Till i stort sett samtliga respondenter gick det därför ut kompletterande frågor, per e-
post, där vi tackade för dagboken och bad om svar på frågor om olika begrepp, förtydli-
ganden samt svar på vår nya fråga. Vi fick genomgående snabba och uttömmande svar. 
 
Nästa steg var att transkribera alla dagböcker till elektronisk form eftersom vi direkt 
insåg att det skulle underlätta vid analysen, eftersom de olika arbetsuppgifterna då lätt 
kunde flyttas om allteftersom vi gjorde analysen. Vi delade upp bakgrunden och dag-
böckerna i separata dokument och satte sedan igång med att renskriva och sedan göra en 
sammanställning och analys av bakgrunden. 
 
När det gällde dagböckerna började vi med att renskriva dem. Sedan skapade vi ett ex-
celdokument med ett ark per respondent så att man snabbt och enkelt kan sammanställa 
olika statistikuppgifter genom kopplingar mellan dokumenten. På varje respondents ark 
gjordes tabeller utifrån våra kategorier. Under varje kategorirubrik fylldes de dittills 
redovisade arbetsuppgifterna på, samt kolumner för varje dag skapades. Vi satte oss 
sedan ner i flera omgångar med de renskrivna dagböckerna samt tomma, utskrivna ex-
celdokument och fyllde på dem dag för dag med de arbetsuppgifter som framkom i per-
sonens dagbok. Särskilt i början blev det en del diskussioner angående i vilken kategori 
olika arbetsuppgifter kunde placeras. Detta var en komplicerad uppgift eftersom olika 
människor uttrycker sig olika och ibland avser samma sak, men med olika ord. Eftersom 
vår grundtanke var att hitta bredd och variation av arbetsuppgifter hade vi ändå som 
princip att i tveksamma fall skapa en ny rad i exceldokumentet för en ny arbetsuppgift. 
För varje respondent växte följaktligen underlaget. 
 
När samtliga bibliotekariers dagböcker var genomgångna följde inmatning in i exceldo-
kumenten på dator och efter det hade vi en diskussion om resultatet. Vi tittade över hur 
alla arbetsuppgifter var placerade och i och med bättre överblick flyttade vi om några 
till en mer passande kategori. Inom varje kategori skapade vi undergrupper uppdelade 
på ett lämpligt sätt där vi placerade in de olika arbetsuppgifterna. 
 
Vi tyckte att det var väldigt intressant och roligt att läsa alla bibliotekariers dagböcker 
och för att läsarna av vår uppsats skulle få ta del av detta, plockade vi ut några träffande 
citat som ger en liten inblick i hur det är att vara bibliotekarie, skrivet med bibliotekari-
ernas egna ord. Dessa citat återfinns på ett flertal ställen i resultatkapitlet. 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 
Vårt bakgrundskapitel är indelat i två avsnitt. I kapitel 3.1 tar vi upp olika texter som rör 
bibliotekariers arbetsuppgifter. Vi ger en bakgrund till problemområdet genom att stu-
dera vad som finns skrivet om bibliotekariers arbetsuppgifter i olika artiklar och böcker 
och går sedan vidare till forskning inom området. I kapitel 3.2 studerar vi flera begrepp 
som på olika sätt går att relatera till bibliotekariers arbetsuppgifter och som vi tog upp 
redan i problemområdet. Dessa är profession, generalist/specialist samt status i förhål-
lande till bibliotekariers arbetsuppgifter och kompetens. Bibliotekariers kompetens åter-
kommer för övrigt i båda avsnitten då kompetens går som en röd tråd genom alla be-
greppen och delarna. 

3.1 Arbetsuppgifter 
I detta avsnitt ringar vi in bibliotekariernas arbetsuppgifter genom att granska texter 
som behandlar ämnet. Först redovisas mer allmänt material och sedan kommer vi in på 
mer vetenskapliga texter. 
 
Fokus i vår uppsats ligger på bibliotekarien som yrkesgrupp, närmare bestämt deras 
arbetsuppgifter. Bibliotekarien har ofta ur historisk synvinkel förknippats med det fysis-
ka biblioteket, att man inte tänker på en bibliotekarie utan att tänka på biblioteket (Ru-
bin,6 1998, s. 351). Men hur framställs egentligen bibliotekariens arbetsuppgifter i 
press, artiklar och böcker? Vi slog upp termen bibliotekarie i Nationalencyklopedin och 
där nämns endast att det är en titel för tjänsteman som förvarar och tillhandahåller texter 
vid bibliotek (Nationalencyklopedin, 2006). Vi har även sökt på termen bibliotekarie i 
flera andra uppslagsverk och databaser. Det vanligaste är just att det ges en synonym 
eller förklaring till tjänstetiteln men att arbetsuppgifter inte tas upp. För att få en bak-
grund har vi därför utgått ifrån två lite bredare och mer allmänna beskrivningar kring 
bibliotekariers arbetsuppgifter, nämligen Arbetsförmedlingens och fackförbundet DIK:s 
beskrivningar. 
 
Arbetsförmedlingens beskrivning har vi valt eftersom Arbetsförmedlingen är ett offici-
ellt och oberoende statligt organ. Dessutom finns det på deras hemsida möjlighet, för 
arbetssökande och övriga intresserade, att läsa och se vilket yrke man passar för. På 
deras hemsida beskrivs bibliotekarieyrket så här: 

Som bibliotekarie samlar, strukturerar och förmedlar du information, kunskap och upplevelser i 
olika medier. Du möter olika människor som alla har behov av din hjälp för att hitta just den litte-
ratur eller annat material de behöver […] bestämmer vad som ska sparas och vad som ska köpas in 
till biblioteket. Sedan katalogiserar och systematiserar du alla uppgifter […] Som bibliotekarie 
måste du tycka om att ge service och att lösa problem. Det är också bra om du är duktig på att för-
klara och tala inför andra eftersom du till exempel ska presentera böcker för olika grupper och lära 
biblioteksbesökare att göra informationssökningar. (AMS, 2005) 

Det är Arbetsförmedlingens allmänna beskrivning av vad en bibliotekarie gör. På hem-
sidan preciseras också vad olika typer av bibliotekarier gör. En folkbibliotekarie kan 
arbeta på barn- och vuxenbibliotek, sjukhusbibliotek eller i bokbuss och har som främs-
ta uppgift att vara informationsförmedlare, men sysslar även med sådant som rör inköp, 
kultur, debatter, utställningar och föredrag. Skolbibliotekarien är stationerad i skolans 
värld och sysslar mest med informationssökning, informationsförmedling, utbildning i 

                                                           
6 Richard E Rubin, vars bok Foundations of Library and Information Science (1998) är en av grundböck-
erna på första terminen på biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen vid Högskolan i Borås. 
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bibliotekskunskap, ge litteraturtips och öka läsintresse. Högskolor och universitet har 
forskningsbibliotek där bibliotekarien arbetar med att hjälpa forskare och studenter med 
information om exempelvis litteratur, artiklar och databaser. På liknande sätt arbetar 
företagsbibliotekarien. (Ibid., 2005) 
 
Vi har även valt att granska fackförbundet DIK:s7 definition eftersom det är ett stort 
förbund som antagligen får svara på många frågor angående bibliotekarier och deras 
arbetsuppgifter och som även förhandlar löner delvis grundat i bibliotekariers arbets-
uppgifter och därmed borde ha djup insikt inom området. DIK delar på sin hemsida upp 
bibliotekarier i olika kategorier. Dessa är barn- och ungdomsbibliotekarier, biblioteks-
chefer, folkbibliotekarier, högskole- och universitetsbibliotekarier, myndighetsbibliote-
karier och skolbibliotekarier. På hemsidan framgår det att barn- och ungdomsbiblioteka-
rier sysslar med att stimulera läsande, lärande och den kulturella utvecklingen. Skolbib-
liotekariens uppgift är att öka elevernas läslust och informationskompetens. Ge boktips, 
informationssökning på Internet och kvalitetsbedömning av källor tas upp som exempel 
på detta. Vad övriga kategorier har för specifika arbetsuppgifter framgår inte. (DIK, 
2005) 
 
Utifrån dessa två beskrivningar kan vi konstatera att bibliotekariers arbetsuppgifter inte 
går att beskriva i några få ord och att det verkar variera mycket beroende på var biblio-
tekarien arbetar och vilken slags tjänst han/hon har. Det framgår ganska tydligt av Ar-
betsförmedlingens och DIK:s knapphändiga definitioner av yrket att bibliotekariers ar-
betsuppgifter med andra ord kan vara väldigt skiftande och svåra att definiera. Det har 
naturligtvis till stor del att göra med att bibliotekarier arbetar på så många olika typer av 
arbetsplatser och med så olika inriktningar. 
 
Ett av problemen med att beskriva bibliotekariers arbetsuppgifter grundas uppenbarli-
gen i den skillnad som finns mellan olika typer av bibliotekarier. Detta poängteras även 
av Monica Danielsson8 som i en krönika i Biblioteksbladet diskuterar olikheterna mel-
lan folk- och högskolebibliotek. Danielsson arbetar själv på bibliotek och kan därför 
sägas vara en företrädare för yrkesgruppen vilket gör texten intressant då vår empiriska 
undersökning behandlar bibliotekarier. Hon menar att biblioteken inte vet tillräckligt 
mycket om varandras verkligheter. Det som är gemensamt för de båda bibliotekstyperna 
är att de med tiden har fått allt stramare budget och högre arbetsbelastning. För folkbib-
liotekarierna har målgruppen studenter ökat stort. En uppgift som är vanlig på forsk-
ningsbiblioteket är ansvar för informationsförsörjning till forskning och utbildning. Det 
kan till exempel vara upphandling, indexering och utlån. Man sysslar också med elek-
tronisk publicering, en förhållandevis ”ny” uppgift som har fått en del andra uppgifter 
att stå tillbaka. Katalogisering och indexering är sådant som man har fått minska ner på. 
(Danielsson, 2004, s. 29). Danielsson ger ganska många konkreta exempel på bibliote-
kariers arbetsuppgifter, vilket vi tycker är intressant eftersom vi inte har funnit så många 
texter som detaljbeskriver detta och eftersom hon själv arbetar på bibliotek. 
 
I boken En dag i biblioteket skildras bibliotekariers arbetsuppgifter utifrån samma me-
tod som vi har valt – nämligen att bibliotekarierna själva har fått skriva dagbok. Boken 
skildrar en dag i oktober 1996, på folk-, skol och sjukhusbibliotek, och tillkom via ett 
samarbete mellan Biblioteksmuseiföreningen och Sveriges Allmänna Biblioteksföre-
                                                           
7 DIK står för Dokumentation, Information och Kultur och är ett fackförbund för bl.a. bibliotekarier. 
8 Bibliotekschef på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), skogsbiblioteket samt styrelseledamot i Svensk 
Biblioteksförening. 
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ning (Atlestam & Rosberg, 1998, s. 5). Syftet med dagboksskrivandet i denna bok var 
att belysa vad som händer på landets tusentals bibliotek en alldeles vanlig dag, vad fun-
gerar, vad diskuteras, vad planeras (ibid., s. 7)? Här framkommer med stor tydlighet det 
myller av olika arbetsuppgifter som bibliotekarier genomför. Det handlar om såväl ser-
vice, råd och hjälp som kultur, ledarskap och undervisning. Boken inleds med en kort 
bibliotekshistorik och består sedan av tolv kapitel med ett antal dagböcker i varje - kapi-
tel med titlar som ”Bibliotek som medicin”, ”Det rullande biblioteket” och ”Där det 
glesnar”. Varje kapitel inleds med en ingress där kapitlets innehåll (exempelvis sjuk-
husbibliotek) ges en kort bakgrund och förklaring. Någon sammanfattning, något tol-
kande resonemang eller analys ges ej i boken utan dagböckerna presenteras bara rakt 
upp och ned. Även om vår uppsats liknar denna bok vad gäller metoden, skiljer de sig 
ändå stort då vi i vår uppsats analyserar arbetsuppgifterna och ger en teoretisk ram till 
problemområdet. Vi undersöker också bibliotekarier på fler sorters arbetsplatser, även 
om boken naturligtvis har med många fler folkbibliotekarier (totalt 63 stycken). (Ibid., 
1998) 
 
I nämnda bok uppmärksammas alltså den mångfald av arbetsuppgifter som bibliotekari-
er utför. Men för att hitta någon gemensam grund eller någon analys av arbetsuppgifter-
na vänder vi oss till andra källor. En ståndpunkt som Harry Järv9 framför är att kärnan i 
bibliotekariers arbetsuppgifter kan sägas vara att strukturera och förmedla information 
och att denna kärna är gemensam för alla bibliotekarier. Han menar att bibliotekarierol-
len är sig evigt lik, även med tanke på tidsaspekten. Även om utvecklingen går framåt, 
och att det är självklart att bibliotekarien ska behärska sin tids avancerade verktyg, är 
ändå inte mediet själva budskapet. Han menar att trots att arbetsredskapen har växlat 
och effektiviserats är bibliotekariens uppgift fortfarande att lagra och tillhandahålla kun-
skap (1991, s. 32). Liknande tankar framförs av Helle Weise10 i en artikel tolv år senare. 
Hon menar att även om bibliotekarien visserligen kan sägas ha fått en ny roll och ny 
teknik att använda sig av, handlar det ändå i grunden om att lämna svar med hög kvali-
tet till den kund som frågar (2003, s. 16). Sedan går Weise ett steg längre än Järv och 
menar att även om resultatet av arbetet ska bli det samma som tidigare ställer ändå den 
nya tekniken och de utökade möjligheterna andra krav på bibliotekarierna än tidigare. 
Viktigt för dagens bibliotekarier är kommunikation, övervakning, nätverksarbete, pro-
jektdeltagande och så vidare – den nya bibliotekarierollen jämställer Weise med den hos 
en projektledare eller konsult (ibid., s. 16ff). Båda dessa texter är skrivna av personer 
som finns inom biblioteksvärlden och vi tycker att de är intressanta eftersom de ger för-
slag på kärnan inom bibliotekariers kompetens och hur omvärlden och dess förändringar 
påverkar yrket. 
 
Åsikter om bibliotekariers kompetens11 och arbetsuppgifter har även Michael Gorman12 
i boken The Enduring Library: technology, tradition and the quest for balance (2003) 
där han diskuterar de utmaningar som biblioteken just nu står inför. Han menar att tek-
nologin och de elektroniska samlingarna enbart förbättrar bibliotekariers referensarbete 
och därmed gynnar alla (Gorman, 2003, s. 69). Gorman oroar sig däremot för andra 
förändringar inom biblioteksvärlden och framförallt bland de nyutexaminerade bibliote-

                                                           
9 Före detta biblioteksråd vid Kungliga biblioteket. 
10 Bibliotekschef på folkbiblioteket i Fredericia, Danmark. 
11 De kunskaper och färdigheter som en person har. 
12 Välkänd biblioteksprofil från USA. Han har till exempel arbetat med AACR2 (Anglo-American catalo-
guing rules, second edition), skrivit många artiklar och böcker inom biblioteksområdet samt är just nu 
ordförande i ALA (The American Library Association). 



 

 16 

karierna. Han menar att i USA ger inte bibliotekarieutbildningen nödvändig kunskap för 
att kunna arbeta på bibliotek (ibid., s. 10). Det som saknas är en grundlig utbildning 
inom katalogisering, referensarbete, förvärv och samlingsuppbyggnad m.m. Istället an-
ser han att kurser inom Java eller datavetenskap verkar poängteras, vilket faktiskt bara 
en minoritet av de som tar examen verkligen kommer att behöva. Gorman pekar även på 
att ALA 1999 och 2000 på konferenser bl.a. i flera arbetsgrupper har diskuterat biblio-
teken och dess utbildningar, men att man inte har kommit med några lösningar. Faktum 
är att nämnda arbetsgrupper hade problem med att komma fram till vilka professionella 
värderingar och vilken kärnkompetens bibliotekarier borde ha. Gorman menar att det 
faktum, att arbetsgrupperna var tvungna att kämpa… 

…simply to reach a consensus on lists of our values and the skills and knowledge that define our 
profession speaks volumes about the pickle we are in. Would lawyers, doctors […] have similar 
problems in defining their professions and the values that inspire them? (Ibid., 2003, s. 10) 

Det understryker de problem som verkar finnas med att hitta gemensamma arbetsupp-
gifter och själva kärnan i bibliotekariers kompetens. De grundvärden som man till slut 
kom fram till var bl.a. access, confidentiality/privacy, democracy, diversity, education 
and lifelong learning, intellectual freedom, preservation, the public good, professional-
ism, service och social responsibility (ALA, 2004, s. 1f). Vi tycker att det är ganska 
tankeväckande att han anser att bibliotekariers utbildning i USA inte är anpassad till 
arbetsuppgifterna och undrade därför hur de svenska utbildningsinstanserna resonerar 
angående bibliotekariers arbetsuppgifter och kompetens.13 
 
Vi skickade via e-post en förfrågan till de fem utbildningsinstanser som finns inom äm-
net, nämligen Högskolan i Borås, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala univer-
sitet samt Växjö universitet. Frågan vi ställde var vilken information som skickas ut till 
någon som undrar vilka arbetsuppgifter en bibliotekarie har. Samtliga lärosäten skicka-
de oss en folder om utbildningen utom Lunds universitet som vi inte hörde av alls. I 
foldrarna står det inte så utförligt om vad bibliotekarier har för arbetsuppgifter utan det 
är mer svepande och övergripande beskrivningar. I ett textdokument för nyantagna på 
distansutbildningen på BHS i Borås anges väldigt svepande att den gemensamma yr-
kesbeteckningen bibliotekarie kan finnas inom flera olika områden och innebära mycket 
varierande arbetsuppgifter. Vidare skrivs att det finns många mallar för hur en bibliote-
karie ska vara och vad han/hon ska ha för arbetsuppgifter (Högskolan i Borås, Institu-
tionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, 2005). De skriver 
även i en annan folder att bibliotekarier arbetar där informationsförsörjning och infor-
mationshantering är viktigt och en bibliotekarie ska ha kunskap i att söka information. 
(Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsveten-
skap/Bibliotekshögskolan., 2005, s.7 & 16 ) Per Olsson, överbibliotekarie på Karolinska 
institutets universitetsbibliotek säger i foldern att det ”unika ligger i rollen som 
´kopplare´ mellan användare, information och teknik […] bibliotekarien av idag är en 
informationsspecialist, tränad att på ett enkelt sätt ta fram rätt information vid rätt till-
fälle och kunna göra den tillgänglig för användaren” (Högskolan i Borås, Institutionen 
Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, 2005, s. 24). Han talar 
också om roller som att vara projektledare, vara organisations- och yrkesöverskridande 
och att kunna strukturera information, vilket han menar att de nyutbildade bibliotekari-
erna har kunskap om (ibid., s. 25). Även Växjös universitet har en vag beskrivning över 
                                                           
13 Vi är medvetna om att det inte längre är en ren yrkesutbildning för att bli bibliotekarie och därmed inte 
är en ”bibliotekarieutbildning” utan en bredare akademisk utbildning inom biblioteks- och informations-
vetenskap. Men vi ansåg att det ändå var relevant att studera informationsmaterial kring dessa utbildning-
ar eftersom de som vill arbeta som bibliotekarie studerar på nämnda utbildningar. 
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bibliotekariers arbetsuppgifter. De nämner att bibliotekariers arbetsuppgifter handlar om 
information på olika sätt och de räknar upp exemplen förmedling, navigering, pedago-
gik och organisering av information. De talar också om en högre efterfrågan på pedago-
gisk kompetens för bibliotekarier liksom exempelvis kunskapsorganisering i ny form 
(exempelvis elektroniska resurser), bygga och använda databaser samt utvärdera infor-
mationskällor (Växjö universitet, Institutionen för humaniora, 2005) Umeå universitet 
räknar upp några arbetsuppgifter som kan förekomma på ett bibliotek. Dessa är kultur-
förmedling, vägledning vid användandet av olika sökverktyg, utbildning i informations-
sökning och organisation och förmedling av kunskap, exempelvis bygga databaser och 
söktjänster samt informationssökning (Umeå universitet, Avdelningen för Informa-
tionsvetenskap/Sociologiska institutionen, 2002). Utbildningen i Uppsala beskriver inte 
vad en bibliotekarie arbetar med utan enbart vilken kompetens som krävs av en biblio-
tekarie. De säger att bibliotekarierna lär sig hur man hittar information och hur man 
sovrar och ordnar information. Vidare menar de att studenterna på utbildningen blir 
experter på att finna och förmedla information (Uppsala universitet, Institutionen för 
ABM, 2004). Växjö universitet nämner att det i framtiden kommer ställas nya krav på 
bibliotekarien, högre krav på pedagogisk kompetens vid stöd och handledning likaså att 
kunna samarbeta med andra yrkesgrupper som såsom lärare, men nämner inte heller 
vilka arbetsuppgifter som bibliotekarier har (Växjö universitet, Institutionen för huma-
niora, 2005). Utbildningsinstanserna tar alltså främst upp mer övergripande beskriv-
ningar av bibliotekariers arbete samt vilken kompetens som krävs. 
 
Om vi går vidare till forskning vad gäller bibliotekariers arbetsuppgifter så har vi inte 
funnit särskilt mycket. I texten Att definiera bibliotek konstaterar Romulo Enmark14 att 
biblioteksväsendets verksamhetsområde är väldigt brett och att ingen enskild biblioteks-
anställd kan äga alla de kunskaper och kompetenser som är nödvändiga för att bibliote-
ket ska fungera (Enmark, 2003, 166ff). Bredden och oöverblickbarheten kan även med-
föra svårigheter att dra gränser mot andra sektorer i samhället. För biblioteksanställda 
gäller det att försöka sätta sig in i och greppa så många delar som möjligt inom bibliote-
kets ansvars- och verksamhetsområden. Dock är det ofta så att bibliotekarier på större 
arbetsplatser kan vara av specialisttyp med begränsad inblick i de andras arbetsuppgif-
ter, medan bibliotekarier på mindre bibliotek kan behöva kunna något om det mesta. 
Enmark påpekar att det finns en osäkerhet vad gäller yrkesidentiteten hos bibliotekari-
erna mycket beroende på de höga och varierade krav som finns på yrkeskåren. Att t.o.m. 
olika bibliotekarietyper har begränsad inblick i varandras arbete och därmed liten för-
ståelse för varandras arbetsuppgifter leder naturligtvis också till bristande kommunika-
tion och samhörighet (ibid., 166ff). I nämnda text har Enmark gjort ett försök att beskri-
va bibliotekens verksamhetsbredd på ett översiktligt och schematiskt sätt. Vi anser att 
Enmarks modell är intressant att relatera till i vår uppsats och presenterar i kapitel 4.1 
modellen mer grundligt då vi använder den som ett av våra analytiska verktyg. 
 
Som vi redan i inledningen nämnde finns det flera magisteruppsatser som tangerar vårt 
ämnesområde och som är intressanta att relatera till för att i analysen kunna jämföra vårt 
resultat med. I en magisteruppsats från 2003 undersöker Carin Silvermyr vilka bilder 
som finns av bibliotekarier i svensk dagspress. Vad gäller just vårt problemområde, bib-
liotekariers arbetsuppgifter, menar Silvermyr att de undersökta artiklarna visar på ett 
varierat arbete för bibliotekarier. Bibliotekarier sägs utöva såväl bokhantering som in-
formationshantering, liksom exempelvis utställningsarbete, biblioteksvisning, sagoläs-

                                                           
14 Tidigare verksam på Bibliotekshögskolan och numera rektor på Högskolan i Halmstad. 
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ning och kopiering. (Silvermyr, 2003, s. 51) Silvermyr påpekar dock att vissa av artik-
larna skildrar bibliotekariers arbetsuppgifter mycket naivt. 

Exempelvis sägs det att man som bibliotekarie sorterar böcker och pekar ut efterfrågade hyllor, 
liksom att det är ett arbete man kan syssla med om man inte vill jobba på riktigt. Vidare redogörel-
ser berättar om arbetsuppgifter som består av kopiering till största delen; registrera och hålla i ord-
ning hela dagarna och att hitta bland hyllorna, vilket dessutom sägs vara en bibliotekaries största 
gåva. (Ibid., s. 51) 

Vidare kommenteras bibliotekarieyrket som ett kvinnoyrke med låg lön och att yrket 
kräver lång utbildning – kombinationen lång utbildning och låg lön framstår inte som 
särskilt lyckad (ibid., s. 32ff). 
 
I en annan magisteruppsats från samma år undersöker Åsa Hagman Öberg hur bibliotek 
och bibliotekarier skildras i filmer och tv-serier, både svenska och utländska. Bibliote-
karieyrket framstår i regel som väldigt simpelt, arbetsmiljön är kravlös och stressfri, 
men också ostimulerande och tråkig. De arbetsuppgifter som skildras är framför allt 
bokuppsättning och stämpling av böcker och det är vid få tillfällen som Hagman Öberg 
får intrycket att det krävs någon utbildning för att arbeta som bibliotekarie. Bibliotekari-
ers arbetsuppgifter framställs som att de endast består av rutiner (Hagman Öberg, 2003, 
s. 51ff). 
 
En magisteruppsats av Anneli Jonasson och Lillemor Lindberg från 1999 visar på lik-
nande resultat. De intervjuade ett antal folkbibliotekarier för att få fram deras uppfatt-
ningar om sitt yrke och i diskussionen framkommer att även om bibliotekarierna möter 
respekt i sitt yrke, ifrågasätts det varför det krävs så lång utbildning för att registrera lån 
och placera böcker på hyllorna. Folkbibliotekariers övriga arbetsuppgifter verkar osyn-
liga trots att bibliotekarierna själva vittnar om ett brett spektrum av arbetsuppgifter och 
stressiga dagar. (Jonasson & Lindberg, 1999, s. 63ff) 
 
De två första magisteruppsatserna utgår alltså från andra gruppers uppfattning av biblio-
tekariers arbetsuppgifter, nämligen svensk dagspress samt filmer och tv-serier. Den 
tredje uppsatsen utgår från bibliotekarierna själva, men behandlar snarare bibliotekari-
ernas yrkesuppfattning och tankar kring detta. I vår undersökning kommer vi istället 
fokusera på att redovisa de konkreta arbetsuppgifterna oberoende av bibliotekariernas 
tankar och värderingar. 

3.2 Profession, generalist/specialist och status 
I detta avsnitt tar vi upp begreppen profession, generalist/specialist och status 15 i förhål-
lande till bibliotekarieyrket samt i förhållande till kompetensfrågan. Vi fokuserar på 
professionsteori gentemot bibliotekarieyrket snarare än vad professionsteori är rent all-
mänt, eftersom uppsatsen annars skulle bli alldeles för omfattande. I förra avsnittet in-
ledde vi med allmänna texter för att sedan komma in på forskning. I detta avsnitt tar vi 
till största delen upp forskning och har istället lagt upp texten utifrån de begrepp som vi 
tar upp och diskuterar ett i taget. Ett par texter är av mer allmän karaktär vilket vi kom-
menterar på respektive plats. 
 

                                                           
15 Ordet kommer från latinets ord för tillstånd, ställning. Det avser en persons ställning i en grupp eller 
gruppens ställning i samhället och används mycket inom sociologin. Status kan dels vara tillskriven, 
d.v.s. bero på exempelvis kön, ålder, etnicitet e.dyl. och dels förvärvad, alltså ett resultat av utbildning, 
yrke eller talang. (Nationalencyklopedin, 2005) 
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Sociologen Andrew Abbott har bland annat skrivit boken The System of Professions. An 
Essay on the Division of Expert Labor (1988) som ofta är citerad i professionsforskning 
och andra texter i ämnet som behandlar yrken. Inom biblioteks- och informationsveten-
skapsområdet har flera uppsatser och avhandlingar använt Abbotts professionsteorier 
som teoretisk referensram.16 Abbott har även skrivit en artikel där han tar upp bibliote-
kariers framtid och arbetsuppgifter och som vi anser är relevant för vårt problemområde 
(1998). 
 
I artikeln definierar Abbott begreppet profession som en yrkesgrupp med en speciell 
kompetens. Det som utmärker en profession är bland annat en formell utbildning, en 
särskild yrkesetik, oftast en licens/legitimation och att de förlitar sig på avgifter för sin 
service. Typiska professionsområden är medicin och juridik. En semiprofession består 
av medlemmar som är byråkratiskt anställda,17 saknar ofta livslånga karriärer och an-
vänder inte kunskap som är lika esoterisk18 som de helprofessionella. Typiska semipro-
fessionsyrken är lärare, socialarbetare och bibliotekarie (Abbott, 1998, s. 431). 
 
Vidare redogör Abbott för den traditionella sociologiska synen att yrken som anses vara 
semiprofessionella alltid kommer att sträva efter att bli helt professionella. Professiona-
lism kan liknas vid en rulltrappa där yrket når högre och högre mot fullständig profes-
sionalism ju högre upp man kommer. De olika delarna som leder uppåt omfattar exem-
pelvis lämplig utbildning, förbund, examinationer, legitimation och etiska koder. Varje 
steg leder alltså till att yrket kommer ett steg högre upp i rulltrappan, får en högre status 
och att yrket professionaliseras. Abbott menar dock att för bibliotekarier verkar rulltrap-
pan aldrig riktigt ha kommit igång och enligt hans synsätt beror det på att det faktiskt 
inte finns någon rulltrappa, att den traditionella professionstanken tappar fokus på det 
som är viktigt. Det gäller snarare att fokusera på det faktiska arbete som genomförs, 
vilken ny kunskap som krävs utifrån omvärldens förändringar och inte fastna i profes-
sionaliseringstankar (ibid., s. 431). Han fortsätter att diskutera bibliotekariers framtid 
utifrån tre perspektiv; sociala och kulturella förändringar (exempelvis teknologin), kon-
kurrerande yrkesgrupper samt konkurrerande organisationer. Abbott argumenterar slut-
ligen för att bibliotekarierna mycket väl kan komma att klara omvärldens stora föränd-
ringar på ett bättre sätt än de helprofessionella yrkena. Bibliotekarier och liknande yrken 
kan då istället kallas ”förenade professioner” och ha generalisters förmåga att alltid an-
passa sig till omvärldens förändringar och utmaningar. Generalister kan överleva i 
snabbt omväxlande omgivningar och organisationer på ett helt annat sätt än specialister. 
De centrala utmaningarna ligger i att ta till sig framtidens varierande informationstekno-
logi och konkurrerande yrken och att utvecklas. (Ibid., s. 430-444) Abbott kommer allt-
så in på begreppet generalist i sin text, även om han inte mer detaljerat förklarar vad han 
avser med begreppet. Det verkar dock som han menar att ett semiprofessionellt yrke 
                                                           
16 T.ex. Olsson, Lena (1995). Det datoriserade bibliotekets maskindrömmar på 70-talet. Linköping: 
Linköpings universitet, Tema Teknik och Social förändring. Sundin, Olof (2003). Informationsstrategier 
och yrkesidentiteter: en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen. Borås: 
Valfrid. (Skrifter från Valfrid, nr 25). Diss. Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. Carlsson, An-
nette & Nordell, Sofia (2004). Bibliotekarie på 2000-talet. En studie av bibliotekariens förändrade yr-
kesroll och professionalism. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informa-
tionsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögsko-
lan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2004:78) 
17 Oftast statligt eller kommunalt anställda, som inte äger någon del av organisationen och därför inte 
använder sin position för egen vinning. Styrs ofta av lagar och förordningar och tar ibland myndighetsbe-
slut. (Wolvén, 2000, s. 27-35 .) 
18 Esoterisk = avsedd endast för invigda, svårbegriplig (Bonniers Lexikon 23 Ordbok (1991). Esoterisk. 5. 
uppl. Stockholm: Bonniers. ) 
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som bibliotekarieyrket, vilket även skulle kunna kallas förenade professioner, kan be-
nämnas generalister. 
 
Frågan om bibliotekariers professionalism tar även doktoranden Jesper Ducander upp i 
sin studie – Quo vadis bibliotekarie?: Bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra 
utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige (1999). Om biblioteka-
rier har en bestämd teoretisk kunskapsbas, som bara bibliotekarier har, skulle det betyda 
att bibliotekarieyrket är en profession. Om man jämför med Abbotts betydligt mer om-
fattande definition ovan ser vi att definitionen i Ducanders text är väldigt snäv och en-
dast rör kompetensen. Ducander grundar bl.a. sin studie på åsikter från studenter, ut-
bildningsansvariga och bibliotekarier då han undersöker professionsfrågan utifrån ut-
bildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap. Han menar att det kan vara svårt 
att bestämma en särskild kunskapsbas till yrket eftersom utbildningen B & I i sig är 
tvärvetenskaplig. De utbildningsansvariga på utbildningarna är alla överens om att kun-
skapsbasens kärna skulle kunna vara kunskapsorganisation samt kunskapsförmedling 
och viktiga egenskaper hos bibliotekarien är analytisk förmåga, stark logik, social för-
måga samt psykologisk och pedagogisk insikt. Många av bibliotekarierna i undersök-
ningen anser att det inte finns en bestämd kunskapsbas, medan andra talar om begrepp 
som exempelvis databaskonstruktion, att tänka ämnesmässigt, etiska yrkesregler, tek-
niskt kunnande samt kunskap om referensböckerna, klassifikationssystemet och sättet 
man ordnar ett bibliotek på. De viktigaste kunskaper och tjänster som bibliotekarier 
tillhandahåller är enligt studenter data, kundservice, informationssökning och informa-
tionsservice. De utbildningsansvariga hade lite olika uppfattning om huruvida bibliote-
karieyrket är en profession eller inte. En av synpunkterna är att de flesta kriterier upp-
fylls, men att professionstänkandet är så nytt vilket leder till den låga statusen. Andra 
synpunkter handlar om att bibliotekarieyrket är en semiprofession i och med en svag 
yrkesidentitet i förhållande till samhället, avsaknad av legitimation och starka yrkesfö-
reningar samt att det förknippas med frivilligarbete och att man har sett arbetet som ett 
kall. (Ducander, 1999, s. 96ff) 
 
Även Ducander tar upp frågan om generalist-specialistförhållandet som Abbott diskute-
rar. I Ducanders undersökning framgår att i utbildningen till bibliotekarie blir man inte 
specifikt just företagsbibliotekarie, katalogisatör eller bibliotekschef, även om man i 
viss mån kan välja ämnen och inriktning, utan de som utbildas till bibliotekarier är ge-
neralister. ”Detta gör att bibliotekarien med sin generalistiska kompetens är mer för-
ändringsbenägen och har lättare för att ta emot nya influenser och nya företeelser” 
(Ducander, 1999, s. 103). Ducander menar att bibliotekarien därför lättare kommer att 
anpassa sig till nya arbetsuppgifter och olika bibliotek i framtiden. Vi känner igen denna 
tanke från Abbotts text där han menade att bibliotekarierna genom sin förenade profes-
sion bättre kan anpassa sig till förändringar. Ducander skriver även att det framkom att 
det var svårt att definiera bibliotekarierollen på grund av att det finns så många olika 
slags tjänster, dels på olika slags bibliotek och dels på ett och samma bibliotek och det 
finns oerhört många arbetsuppgifter i en och samma tjänst. (Ibid., 1999, s. 100ff) 
 
Vidare diskussioner kring professionalismen för fil. dr Joacim Hansson när han i en 
artikel i BBL ifrågasätter om alla bibliotekarier kan sammanföras inom ett och samma 
professionsbegrepp. Han menar att gruppen folkbibliotekarier skiljer sig från de andra 
bibliotekariegrupperna både när det gäller på det organisatoriska planet och ur ideolo-
gisk syn. En bibliotekarie på ett folkbibliotek greppar över ett större område eftersom 
folkbiblioteken inte riktar sig till någon specifik målgrupp, vilket andra bibliotek gör. I 
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dagens teknologiska och informationsberoende samhälle har folkbiblioteken en stor roll 
när det gäller folkbildning och samhällets svaga grupper. Hansson menar att även hos 
folkbibliotekarier kan professionsbegreppet diskuteras. Traditionellt har folkbiblioteka-
rier en professionell självbild som folkbildare och kulturbärare. Med tiden har en ny typ 
av professionalism etablerats som baseras på expertis inom bibliografisk kontroll och 
informationssökning. Vad Hansson menar är att de kompletterar varandra snarare än 
står i motsättning till varandra. (Hansson, 2003, s. 12ff) 
 
En annan intressant aspekt på professioner och yrken är om det går att göra någon kopp-
ling till statusfrågor. I boken Bibliotekarieyrket: Tradition och förändring diskuterar 
Romulo Enmark den påstådda tesen om bibliotekariers svaga yrkesidentitet och ifråga-
sätter den delvis. Ett viktigt element i den pessimistiska synen är att bibliotekarieyrket 
inte har någon självklar kunskapsbas, att bibliotekarier inte kan hävda sin professiona-
lism på samma sätt som exempelvis läkare och forskare. Enmark menar att det visserli-
gen finns svårigheter att precisera bibliotekarieyrket och framförallt yrkets kunskapsbas. 
Det är intressant att jämföra mot exempelvis Ducander som ansåg att det fanns en kun-
skapsbas – kunskapsorganisation. Enmark menar att bristen på kunskapsbas främst an-
tas ha en negativ inverkan på de yrkesverksammas självkänsla. Men han undrar om det 
inte är överdrivet och om det verkligen gäller alla sorters bibliotekarier. Han menar att 
den negativa synen främst gäller forskningsbibliotekarier eftersom bibliotekarieyrket 
där inte upplevs som särskilt kvalificerat i jämförelse med användarna av forskningsbib-
lioteket (professorer, forskare, jurister etc.). Vad gäller folkbibliotekarier däremot menar 
Enmark att även om folkbildarrollen får allt mindre betydelse så har många folkbiblio-
teksbesökare en positiv syn på bibliotekarieyrkets status - att de folkbildande och sam-
hällsupplysande arbetsuppgifterna kan upplevas som något som ger yrket högre status. 
Är det kanske så att biblioteksvärlden själv till viss del skapar förutsättningarna för den 
pessimistiska synen på bibliotekariers yrkesidentitet? Om generella pessimistiska ”san-
ningar” upprepas tillräckligt ofta finns det risk att bibliotekarierna gör dessa åsikter till 
sina. Dessutom kan det skapa identitetsproblem om exempelvis folkbibliotekarier för-
söker lösa identitetsproblem med metoder som är anpassade till andra bibliotekstradi-
tioner (Enmark, 1991, s. 148-169). 
 
Ytterligare en forskare som diskuterar bibliotekariers profession och relaterar både till 
status och till begreppen generalist-specialist är Lena Olsson.19 Olsson funderar över 
bibliotekariens yrkesroll och tar upp det faktum att bibliotekarieyrket har fördelat sig på 
olika grupper: folkbibliotekarier, skolbibliotekarier, forskningsbibliotekarier och före-
tagsbibliotekarier. ”Vad finns det då för likhet mellan en kulturförmedlande roll vid ett 
kommunalt bibliotek och en informationsförmedlande vid ett forskningsbibliotek? Finns 
det en kärna av yrkeskunskap som är gemensam för de skilda grupperna?” Frågan kän-
ner vi igen från Hanssons text, det är en synpunkt som många verkar överens om. (Ols-
son, 1991. s. 170). Hon konstaterar att bibliotekariers kunskaper är i hög grad förvärva-
de genom erfarenhet, så kallad tyst kunskap. Kunskapen om vägen till källorna eller att 
ge vägledning genom informationssystemen är bibliotekariens område. Olsson menar 
vidare att advokaters och läkares statusframgångar delvis kan förklaras med att deras 
yrkeskompetens omgärdas av svåruppnåelighet och mystifikation. Bibliotekarier där-
emot blir mer osynliga och får låg status av flera anledningar: dels är rollen institutions-
bunden snarare än individualiserad och dels är bibliotekarieyrket ett splittrat, mångsyss-
lande generalistyrke. Bibliotekarien förmedlar information snarare än att bearbeta den, 
                                                           
19 När hon skrev de synpunkter som vi ska redovisa nedan arbetade hon på Linköpings universitet med en 
avhandling om bibliotekarierna i informationssamhället. 
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om man jämför med t.ex. journalister och revisorer. Olsson undrar om det är splittringen 
på arbetsuppgifter som medverkar till låg status? (Olsson, 1991, s. 170ff) I kapitel 4.1 
går vi in lite djupare på Olssons arbete och redovisar ett sätt att betrakta bibliotekarier 
och förhållandet generalist-specialist som vi kommer att använda i analysen av vårt re-
sultat. 
 
Något som också kan diskuteras i samband med statusfrågor är relationen mellan kön 
och yrkesgrupper. I en artikel som heter Att osynliggöra kvinnors yrkeskompetens 
(2000) tar sociologen Paula Berntsson upp detta. Ofta förklaras kvinnors lägre löner 
med att arbetsmarknaden är könssegregerad. Hon menar att en yrkesgrupps kunskaper, 
och inte minst hur dessa värderas, ofta har avgörande betydelse för den status yrkes-
gruppen på olika sätt erhåller. Ett sätt att komma ifrån det är att göra en lönesättning 
värderad på arbetsuppgifter och kvalifikationer.20 Det leder ofta till uppvärdering av 
vissa (ofta kvinnodominerade) yrkesgruppers tidigare ouppmärksammade kunskaper. 
Berntsson menar vidare att just professionalisering är en annan strategi som används i 
syfte att höja ett yrkes status. En yrkesgrupps kunskapsbas och värderingen av den är 
viktig för huruvida en yrkesgrupp når professionsstatus eller ej. Utbildningsåtgärder 
som förlängd utbildningstid är en vanlig professionaliseringsstrategi (Berntsson, 2000, 
s. 113-124). Både utbildnings- och kompetensfrågorna nämnde Abbott i samband med 
professionalisering av yrken, han nämnde dock inte uttryckligen något om status. Ab-
bott ansåg även att professionalism kanske inte var något att sträva efter, eftersom det 
kunde innebära att yrket inte var tillräckligt anpassningsbart gentemot omvärldens 
snabba förändringar. Dessa två forskare propagerar alltså för respektive emot professio-
nalism av olika anledningar – för att det ger högre status enligt Berntsson, mot att det 
innebär oanpassningsförmåga enligt Abbott.  
 
Vi har tagit upp flera aspekter på vad som kan ge dålig status för ett yrke och särskilt 
relaterat till bibliotekarieyrket. På en IFLA-konferens21 1992 diskuterades specifikt sta-
tus, rykte och image för biblioteks- och informationsyrket. Professor Russell Bowden 
menar att i och med informationsteknologins framväxt borde biblioteks- och informa-
tionsyrket ha bättre status och image än någonsin, men han konstaterar samtidigt att så 
inte är fallet. Han menar att bibliotekarier måste försöka komma underfund med varför 
deras status är så låg. Till att börja med måste man slå vakt om de kunskapsområden 
och förmågor som gör bibliotekarieyrket unikt för att på så sätt identifiera sig som unika 
från andra informationsyrken. Men det finns andra problem som påverkar bilden av 
bibliotekarien. Allmänheten har exempelvis dålig kännedom om vad bibliotekarier 
egentligen gör och vilka ansvarsområden som ingår i yrket. Bibliotekarien är dessutom 
så hårt knuten till biblioteket som institution och förknippas därför med byggnaden bib-
liotek. Allmänheten ser endast bibliotekarier lämna ut böcker över disk och arrangera 
böcker på bokhyllan och placerar därför bibliotekarier lågt på listan när det gäller status. 
(Bowden, 1994, s. 28ff) 
 
Forskarna Hans Prins och Wilco de Gier presenterade på samma konferens en under-
sökning som gjorts i 90 länder gällande bibliotekarieyrkets status. De konstaterade 
bland annat att bibliotekarien relaterades överallt starkt till ”biblioteket” och inte alls till 
”information” eller ”kommunikation”. Vidare menades att yrkets låga status till viss del 
beror på att allmänheten inte kan skilja bibliotekarier från andra som jobbar på biblio-
tek. Det var nästan omöjligt för allmänheten att se vad deras jobb bestod av – alla som 
                                                           
20 De kunskaper och färdigheter som ett yrke kräver. 
21 International Federation of Library Associations and Institutions. 
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jobbade på ett bibliotek verkade vara bibliotekarier. (Prins & de Gier, 1994, s. 36ff) I en 
annan text nämner Prins och de Gier att en orsak till bibliotekariers låga status är att 
bibliotekarien är osynlig och att människor inte vet vad bibliotekarier egentligen arbetar 
med (Prins & de Gier, 1995, s. 21). 
 
Även i USA har frågan om bibliotekariers status diskuterats och ALA levererar på sin 
hemsida en rad förklaringar till bibliotekariers låga status, exempelvis att även om bib-
liotek ses som en viktig del i samhället så finns inte någon förståelse för bibliotekariens 
roll inom biblioteket. Detta är ingen forskning men ändå intressant eftersom det är 
ganska tydligt uttryckta synpunkter från biblioteksbranschen. Det konstateras också att 
lönen är låg, vilket kanske beror på att det finns för många utbildade bibliotekarier och 
för få platser? Det faktum att tjänsterna som bibliotekarierna utövar (oftast) är gratis 
bidrar också till att användarna inte ser bibliotekarieyrket som särskilt kvalificerat. 
(ALA, 2002, s. 3ff) 

3.3 Sammanfattande kommentarer 
I bakgrunden har vi konstaterat att det inte är så lätt att finna definitioner av biblioteka-
riers arbetsuppgifter. Vi har exempelvis granskat beskrivningar från Arbetsförmedling-
en och fackförbundet DIK och de uppger, förutom väldigt vaga beskrivningar av arbets-
uppgifterna, snarare vilka kompetenser som krävs och att det är väldigt varierande för 
olika typer av bibliotekarier. Även om vissa röster menar att bibliotekarieyrket är sig 
ständigt likt och att det bara är verktygen som skiftar, verkar många vara överens om att 
just skillnaden mellan bibliotekarietyper är en viktig utgångspunkt. Att hitta kärnan i 
bibliotekariers kompetens låter sig inte heller göras så lätt. Flera forskare tar upp kun-
skapsorganisation, hur information struktureras och återfinns, som viktig. Samtidigt 
menar Enmark att ingen enskild bibliotekarie kan äga alla kompetenser som är nödvän-
diga inom ett bibliotek och Gorman säger att dagens bibliotekarieutbildning inte ger 
nödvändig kunskap för att arbeta inom ett bibliotek. 
 
Vi har även granskat några särskilda begrepp lite noggrannare, som alla berör bibliote-
kariers arbetsuppgifter och kompetens, och som hela tiden återkom i de texter som vi 
redovisar i bakgrunden. Det är statusbegreppet, diskussionen om professioner samt teo-
rier angående bibliotekarier som generalist eller specialist. Abbott definierar biblioteka-
rier som semiprofessionella medan Ducander och Hansson snarare ifrågasätter profes-
sionstänkandet och menar att tanken är föråldrad och svår att tillämpa exempelvis bero-
ende på de olika bibliotekarietyperna. Även Abbott verkar frångå professionsbegreppet 
och menar att det måste ges en bredare syn på arbetet där bibliotekariers kunskap och 
omvärldens förändringar istället ska fokuseras på. Om bibliotekarieyrket istället ses i 
termer av generalist-specialist menar exempelvis Olsson att bibliotekarier är generalister 
och att det kanske bidrar till den låga statusen? En annan förklaring är den att bibliote-
karier övervägande är kvinnor, vilket traditionellt innebär lägre lön och därmed lägre 
status. 
 
Vi anser att professionstänkandet går som en röd tråd i mycket av den litteratur och 
forskning som vi har studerat. Som vi ser det är en profession något som man är, ett 
begrepp som definierar ett yrke i grunden och att det därmed är väldigt brett. Därför är 
det naturligtvis intressant att ha som bakgrund till vår studie. Begreppet genera-
list/specialist ser vi däremot som lite snävare, kopplat till det man gör. För vår analys 
har vi därför valt att utgå från Olssons teorier kring bibliotekarier grundade i genera-
list/specialistbegreppet. Vi använder oss även av Enmarks teorier om bibliotekariers 
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verksamhet för att få en struktur på arbetsuppgifterna eftersom han beskriver en modell 
för biblioteks verksamhet och arbete. I vår analys utgår vi även från Per-Erik Ellströms 
mer allmänna modell kring yrkeskvalifikationer för att bättre förstå den kompetens som 
bibliotekarierna behöver ha i sitt arbete. I nästa kapitel beskriver vi dessa tre teorier och 
modeller mer ingående. Vår tanke är att i diskussionen återkoppla dem och vårt resultat 
till professionsbegreppet och resonemanget angående bibliotekariers låga status. I kapi-
tel 4.4 ger vi en något djupare bild av hur teorierna ska användas i analysen. 
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4 Teori 
I kapitel fyra presenterar och diskuterar vi de teoretiska angreppssätten av Enmark, Ols-
son och Ellström som vi använder för den primära analysen av det empiriska materialet 
i uppsatsen. Enmark och Olsson behandlade vi i förra kapitlet eftersom deras teorier har 
sin grund i bibliotekarieyrket. Ellströms teori om yrkeskvalifikationer är däremot en 
bredare teori som går att tillämpa på olika yrkeskategorier och som vi använder som en 
mer övergripande teori för att förstå de kvalifikationer som krävs inom ett yrke. 

4.1 Bibliotekariens arbetsuppgifter 
Romulo Enmark har i texten Att definiera bibliotek (2003), som även togs upp i kapitel 
3.1, konstruerat en modell som är ett sätt att beskriva biblioteksväsendets verksamhets-
bredd där man kan placera in arbetsuppgifter. Att han gör det beror på att han menar att 
det är svårt att beskriva biblioteks verksamhet och att en sådan här modell kan tydliggö-
ra den. Eftersom vi i vår undersökning belyser bibliotekens verksamhet genom bibliote-
kariers arbetsuppgifter, anser vi att modellen kan hjälpa oss att strukturera de arbets-
uppgifter som kommer att redovisas och kommer därför att använda oss av den. Vi 
kommer även att få ett annat perspektiv på arbetsuppgifterna i och med att Enmark ser 
verksamheten ur flera synvinklar. Enmark grundar nämligen sin modell på tre olika be-
grepp; de utsagor som behandlas på bibliotek, avnämares behov samt bibliotekens över-
gripande uppgifter. När dessa tre begrepp placeras som varsin led i en modell innebär 
det att bibliotekets faktiska verksamhetsbredd, d.v.s. arbetsuppgifterna, kan placeras in i 
de rutor som bildas i brytpunkterna och ge det reellt innehåll (ibid., s. 151-159). På så 
sätt tydliggörs bibliotekariers bredd och variation i arbetsuppgifterna genom en grafisk 
framställning där olika nivåer och strukturer framgår. 
 

• Utsagor. Enmark syftar med begreppet utsaga till det hela tankegods som 
finns i olika data och olika former av medier. Hit räknar Enmark utsagor 
som ger tillgång till andra utsagor (exempelvis bibliotekskatalogen), utsa-
gor som rör specifika frågor eller bredare ämnen (exempelvis facklittera-
tur), mer komplexa konstnärligt/kulturellt inriktade utsagor (exempelvis 
utställningar) samt utsagor för nöjen eller förströelse (som musik-cd). Den 
sista kategorin av utsaga är biblioteket i sig, helt enkelt det fysiska biblio-
teket som erbjuder sociala möjligheter som exempelvis träffpunkt och 
samlingslokal. 

• Biblioteksväsendets övergripande uppgifter. Till detta begrepp räknas de 
kunskaper som bibliotekspersonalen har i att bedöma och skaffa utsagor i 
form av olika medier samt kunskaper gällande att förvara och vårda utsa-
gor. Dessutom finns här kunskaper i att bedöma avnämares önskemål och 
begränsningar, dit vi bl.a. räknar inköp av media och arbetsuppgifter rö-
rande trivsel. Till detta kommer kunskaper i att förmedla olika former av 
utsagor (exempelvis referenssamtal) samt producera egna utsagor som 
förmedlar andras utsagor. Det kan exempelvis vara att skriva recension av 
en bok. Slutligen uppger Enmark kunskaper i att producera egna utsagor 
och då avser han det faktum att bibliotekarier har egna faktakunskaper 
som de kan använda för att svara på frågor utan att behöva hänvisa till 
andra utsagor. 

• Avnämares behov och önskemål. Med detta avser Enmark avnämares be-
hov av upplysningar som gör andra utsagor tillgängliga och upplysningar 
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som rör specifika frågor eller ämnen. Hit räknas även avnämares behov 
och önskemål av upplevelser/kunskaper i den ”konstnärliga/kulturella” 
sfären eller för förströelse och nöje. Slutligen nämns behov av vissa socia-
la möjligheter som exempelvis träffa människor och gå på toaletten. 

 
De tre begreppen utgör varsitt led i en modell där sedan bibliotekens verksamhetsupp-
gifter kan tillföras i varje brytningspunkt (Enmark, 2003, s. 152-166). I modellen saknas 
dock beskrivningar av bibliotekets administrativa ansvarstagande, vilket gör att de hän-
förs till en separat del som kallas ”administrativt ramverk”. Hit räknas ledningsfunktio-
ner, personalvård, löneutbetalningar, planeringsgrupper och liknande (ibid., s. 165). I 
vår tolkning av modellen gör vi en ganska bred tolkning av vilka arbetsuppgifter som 
tillhör det administrativa ramverket och räknar även in underhåll av och arbete med 
verktyg av olika slag som exempelvis datorer och kopiatorer. De arbetsuppgifter som 
rör utsagor hamnar alltså i kolumnerna, medan de arbetsuppgifter som främst rör stöd-
jande verktyg eller administration som ej grundas i utsagor placeras i det administrativa 
ramverket. 
 
På nästa sida redovisas modellen inkluderande de exempel som Enmark tar upp i texten. 
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 Biblioteksväsendets övergripande uppgifter 

 
Administrativt 

ramverk 
Utsagor A. Bedöma och 

skaffa utsagor 
B. Förvara och 
vårda utsagor.  

C. Bedöma 
avnämares 
önskemål och 
begränsningar 

D. Förmedla 
utsagor 

E. Producera 
egna utsa-
gor/handlingar 

Avnämares 
behov och 
önskemål 

F. Utsaga som 
ger tillgång till 
andra utsagor 

1. T.ex. klassi-
ficering, katalo-
gisering, biblio-
grafier och 
databaser. 

2. T.ex. tillhan-
dahålla biblio-
tekskataloger, 
bokhyllor, 
lagerrum.  

3. T.ex. vilka 
möjligheter har 
allmänheten att 
hitta det de 
efterfrågar? Hur 
utnyttjas kata-
loger etc.? 

4. T.ex. expone-
ra kataloger och 
bibliografier 
m.m. gm dato-
rer och bokhyl-
lor. Signum på 
bokryggar. 

5. T.ex. hänvisa 
allmänheten till 
andra myndig-
heter som kan 
hänvisa vidare. 

Upplysningar 
som ger till-
gång till andra 
utsagor 

G. Utsaga som 
rör specifika 
frågor 

6. T.ex. ord-
böcker, adress-
listor, tidtabel-
ler, statistiskt 
material, encyk-
lopedier och 
vissa handböck-
er. Databaser 

7. T.ex. tillhan-
dahålla datorer, 
bokhyllor, 
lagerrum etc. 

8. T.ex. vilka 
behov av upp-
lysningar finns. 
Människors 
behov av sam-
hällsinforma-
tion. Företags 
behov av fakta-
uppgifter. 

9. T.ex. expone-
ra ordböcker, 
statistik m.m. 
genom datorer, 
bokhyllor, 
informations-
diskar. 

10. Tex. svara 
på besökarnas 
frågor utifrån 
egna faktakun-
skaper. 

Upplysningar 
som rör speci-
fika frågor 

H. Breda för-
klarande utsa-
gor (ämnen) 

11. T.ex. hand-
böcker, popu-
lärvetenskap, 
läroböcker, 
facklitteratur 
och vetenskap-
lig litteratur 

12. T.ex. till-
handahålla 
bokhyllor, 
lagerrum, ut-
rymme för 
utställningsma-
terial och dyl. 
Reparera böcker 
etc. 

13. T.ex. vilket 
behov har all-
mänheten av 
utbildning och 
allmänbildning. 
Hobby- och 
fritidsverksam-
hetens betydel-
se? 

14. T.ex. expo-
nera fack-
litteratur, hand-
böcker m.m. 
genom hyllor, 
videobandspela-
re, utställningar,  
uppsökande 
verksamhet 

15. T.ex. ställer 
upp som förelä-
sare och med-
verkar i förfat-
tandet av hem-
bygdsböcker. 

Kunskaper 
som rör speci-
fika ämnen. 

I. Konstnär-
ligt/kulturellt 
inriktade utsa-
gor 

16. T.ex. ”kvali-
tetslitteratur”, 
konst, utställ-
ningar, teater, 
etc. 

17. T.ex. till-
handahålla 
bokhyllor, 
lagerrum, iord-
ningställande av 
teaterscener, 
utställningsut-
rymme. 

18. T.ex. vilket 
förhållande 
finns till finkul-
tur, konst, 
kvalitet? Ger 
kulturupplevel-
ser speciella 
upplevelser? 

19. T.ex. expo-
nera ”kvalitativt 
god” litteratur 
genom hyllor, 
miniutställning-
ar. Ha  teater-
föreställningar 
och konstut-
ställningar. 

20. T.ex. ta 
initiativ till 
amatörteater och 
författarcirklar. 

Upplevel-
ser/kunskaper 
i den ”konst-
närli-
ga/kulturella” 
sfären. 

J. Nöjes- och 
förströelsein-
riktade utsagor 

21. T.ex. under-
hållningslittera-
tur, populärmu-
sik, serier etc. 

22. T.ex. till-
handahålla 
bokhyllor, 
lagerrum. Mu-
sikutrustningar, 
videoapparater 
m.m. ska un-
derhållas. 

23. T.ex. vad 
anser människor 
vara roligt ?  

24. T.ex. expo-
nera under-
hållningslittera-
tur, musik m.m 
genom bok-
hyllor. För-
ströelse o nöje 
antas ofta ”sälja 
sig själva”. 

25. T.ex. prata 
med folk och 
skapa trevnad. 

Förströelse 
och nöje 

K. Det fysiska 
biblioteket 

26. T.ex. sam-
lingslokaler, 
caféer, toaletter, 
möblering, 
utsmyckning. 

27. T.ex. städa 
och sköta loka-
ler. 

28. T.ex. har 
allmänheten 
behov av mö-
tesplatser, 
samlingsloka-
ler? Har biblio-
teket betydelse i 
sammanhanget? 

29. T.ex. expo-
nera biblioteket 
genom good-
will, lokalise-
ring, öppettider, 
reklamkampan-
jer, samarbete 
med andra inst. 

30. T.ex. med-
verka i sam-
hällsdebatten 
och delta i 
lokala evene-
mang. 

Vissa sociala 
möjligheter 

Figur 1. Biblioteksväsendets verksamhetsbredd, exemplifierad. Källa: Romulo Enmark (2003). Att 
definiera bibliotek. Kurs 1 ”Biblioteket och samhället” 6 p. Biblioteks- och informationsvetenskap 
1.40 p. Borås: Högskolan i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan (s. 166). 
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En modifiering och anpassning av Enmarks modell krävs för att vi ska kunna tillämpa 
den analytiskt vad gäller vår empiri. Vi har diskuterat modellen ingående och valt att 
göra en ganska bred tolkning av de olika begreppen, särskilt det som rubriceras biblio-
teksväsendets övergripande uppgifter. Som vi ser det handlar kolumnerna A och B hu-
vudsakligen om arbetsuppgifter där avnämaren inte har direkt inblandning. Här ingår att 
förvara, vårda och hantera utsagor med allt vad det innebär, exempelvis hylluppställning 
och gallring. Kolumn C, D och E anser vi mer handlar om kontakt med låntagare och 
kunder även om det inte alltid är direktkontakt. I kolumn D ingår som vi ser det själva 
mötet med låntagaren. I vår anpassning har vi även lagt till siffror och bokstäver i mo-
dellen samt gjort några omformuleringar av texten så att den ska passa in i vår uppsats, 
med det språk som vi använder. 
 
Enmark diskuterar olika typer av bibliotek och menar att forsknings- och företagsbiblio-
tek är att betrakta som serviceorgan där verksamheten i första hand går ut på att tillfred-
ställa upplysnings- och kunskapsbehov. Folk- och skolbibliotekens ansvarsområden är 
mer omfattande då de förutom nämnda områden även ansvarar för förmedling av konst-
närliga/kulturella utsagor och nöjes/förströelseinriktade utsagor (s. 166). 

4.2 Bibliotekarien som generalist eller specialist 
I två texter från 1992 respektive 1995 diskuterar Olsson bibliotekariers yrkesutövning 
och de förändringar som uppstått i yrket mycket i och med informationsteknologin. Hon 
menar att bibliotekarier strävar efter att bli en profession, men att de betraktas som en 
semiprofession. Diskussionen om professioner bör inte bara grundas i organisering och 
teoretisk utbildning utan man bör även titta på andra aspekter. För att beskriva ett yrke i 
förändring, såsom bibliotekarier, bör man analysera yrket och hur det samspelar med 
omgivande faktorer och hur yrkeskunskapen utövas. (Olsson, 1992, s. 56f) 
 
Olika yrkesgrupper gör anspråk på olika jurisdiktioner, verksamhetsområden. Läkaryr-
ket är ett exempel på en tydlig och total jurisdiktion som gör anspråk på att kontrollera 
ett visst verksamhetsområde genom sin teoretiska och praktiska yrkeskunskap. Där är 
det extra tydligt i och med den legitimation som krävs för att få utöva yrket. Biblioteka-
rier däremot är en yrkesgrupp som identifieras delvis genom sin organisatoriska hem-
vist, d.v.s. biblioteket. Grunden för bibliotekariers jurisdiktion är existensen av doku-
ment som behöver hanteras eller organiseras. Olsson menar att det är kunskapsorganisa-
tion som är bibliotekariers jurisdiktion; skapa intellektuell tillgång till information samt 
skapa fysisk tillgång till dokument. På många sätt är dock bibliotekariers professionella 
auktoritet svag i förhållande till kunden, mycket eftersom bibliotekarien måste arbeta 
utifrån en kunds definierade problem, vilket kan vara svårt om kundens frågor eller pro-
blem är oklara. (Olsson, 1995, s.23ff) Tanken att bibliotekariers specialområde är just 
kunskapsorganisation känner vi igen sedan förra kapitlet där exempelvis både Ducander 
och utbildningsinstanserna har uppgivit samma sak. 
 
Olsson menar att bibliotekarier konfronteras med en växande informationsmängd och 
att det finns flera tänkbara strategier för att upprätthålla en expertroll. Hon presenterar 
ett sätt att se på bibliotekarieyrket utifrån två begreppspar i följande modell: 
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Figur 2. Modell för professionella strategier. Källa: Lena Olsson (1995). Det datoriserade biblio-
teket. Maskindrömmar på 70-talet. (Linköping Studies in Arts and Science, 121). Linköping: Lin-
köpings universitet, Tema Teknik och social förändring (s. 235). 

 
Den vågräta pilen avser olika former av kunskapsproduktion så som den organiseras 
med hjälp av informationsteknologierna, man kan säga att det går att göra åtskillnad 
mellan teknisk form och kunskapsinnehåll/ämnesinnehåll. Åt vänster rör sig biblioteka-
rien mot den tekniska och administrativa sidan och kommer då att inrikta sig mot att 
organisera olika former av information och dokument. Tekniken används då som ett 
resultat eller en produkt och exempel på det är olika former av teknisk och administrativ 
design eller att distribuera information i olika former av media. (Olsson, 1992, s. 67ff; 
1995, s. 234ff) Till denna kategori hänför vi även arbetsuppgifter där den yttre formen 
är viktig i form av skyltning eller frågor som rör en viss typ av media snarare än inne-
hållet (frågor om cd-böcker exempelvis). Olsson menar att i den andra riktningen rör sig 
bibliotekarien mot att skapa eller bemästra nytt kunskapsinnehåll. Bibliotekarien använ-
der då tekniken snarare för att återsöka och förmedla information. Det innebär exempel-
vis uppgifter som att söka efter information om ny kunskap och värdera och administre-
ra denna kunskap. (Ibid., 1992, s. 67ff; 1995, s. 234ff) Även arbetsuppgifter som hand-
lar om att läsa in sig på eller producera ny information anser vi huvudsakligen rör inne-
håll. 
 
Den lodräta pilen pekar istället på dimensionen av specialist vs generalist. En specialist 
(exempel ämnesspecialist i modellen ovan) gör ett försök att tränga in i kundens kun-
skapsområde, exempelvis oerhört specialiserade specialbibliotekarier. Specialister kan 
även katalogisatörer eller klassificerare anses vara. En generalist har snarare mer gene-
rell ämnesmässig kunskap, men i kombination med att ha mycket kunskap om informa-
tionsstrategier kan de exempelvis utgöras av informationsadministratörer. De har då 
istället en hög kunskap i informationssökning och kan utvärdera återvunnen information 
på en mer generell nivå utan att vara direkta experter. (Olsson, 1992, s. 67ff; 1995, s. 
234ff) Vi anser att många av de arbetsuppgifter som handlar om direktkontakt med lån-
tagare återfinns här, där det handlar om att kunna lite om mycket. Vi tror dock att det 
finns skillnader mellan folkbibliotekarierna och de övriga tre bibliotekarietyperna då 
folkbibliotekariernas ämnesområde är bredare än de andra bibliotekariernas, åtminstone 
än special- och sjukhusbibliotekarier. Liksom det kan krävas ett bredare kunskapsområ-
de för bibliotekarier på mindre bibliotek än på större eftersom arbetsuppgifterna på stör-
re arbetsplatser antagligen ofta är mer specialiserade. Både ämnesspecialister och in-
formationsadministratörer har alltså sin tyngdpunkt på innehållsdelen, men har något 
olika fokus vad gäller generalist/specialist. Om tyngdpunkten istället ligger åt formsidan 
kan vi se andra inriktningar. Olsson kallar kombinationen specialist/form för datafils-

  Specialist 
 
 datafilspro-  ämnes-  
 ducent  specialist 
Form    Innehåll 
 system-  informations- 
 designer  administratör 
 
  Generalist 
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producent och avser någon som skapar och tillhandahåller filer och specialinformation 
för speciella användare i olika tekniska former. Informationssystemdesignern är slutli-
gen en producent och administratör av tekniska informationssystem, de skapar och ad-
ministrerar exempelvis hemsidor. (Ibid., 1992, s. 67ff; 1995, s. 234ff) 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta bibliotekarier berör de olika rollerna, men 
med olika omfattning och olika tyngdpunkt. Om vi väger samman de båda begreppspa-
ren kan exempelvis specialister på form arbeta som katalogisatörer eller bibliografiska 
indexerare, medan generalister på form kan utveckla och designa nya biblioteks- och 
informationssystem (Olsson, 1992, s. 67ff; 1995, s. 234ff) 
 
1995 menar Olsson att de flesta bibliotekarier löper risk att fortsätta i ett splittrat servi-
ceyrke på teknikens villkor snarare än att bemästra den. Ett tänkbart scenario är att ru-
tinuppgifterna kvarstår och att bibliotekarierollerna formas som i en pyramid. I toppen 
är ett fåtal sysselsatta med policy- och planeringsuppgifter och i botten ett flertal som 
utför rutinuppgifter. Vidare pekas på tanken att bibliotekarierollen bör kunna utvecklas 
till att hantera alla typer av information. (Olsson, 1995, s. 236) 

4.3 Yrkeskvalifikationer 
Per-Erik Ellström22 diskuterar i boken Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: 
problem, begrepp och teoretiska perspektiv (1999) hur man kan beskriva och analysera 
kraven på yrkeskunnande i ett arbete – och vad som egentligen avses med yrkeskunnan-
de. Vi tycker att Ellströms text är intressant när det handlar om att förstå olika yrken och 
vilka kvalifikationer som krävs för att utföra dem. Ellström menar att när det handlar 
om arbets- eller uppgiftsanalys kan olika metoder användas beroende på vilken ansats 
forskaren har. Tillvägagångssättet för att beskriva ett arbetes kvalifikationskrav kan 
alltså skifta, men två delar som oftast ingår är arbetsuppgifterna i sig samt de krav som 
arbetsuppgiften ställer på utövaren vad gäller kunskaper, intellektuella färdigheter och 
andra kompetenser (ibid., s. 31f). Vi har i vår analys tilltalats av detta och har därför valt 
att använda Ellströms modell kring yrkeskvalifikationer som en grund gällande de krav 
som arbetsuppgiften ställer på utövaren. 
 
Inledningsvis tar Ellström upp begreppet yrkeskompetens. Det som då avses är en in-
divids potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. 
Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna och andras kriterier) utföra ett 
arbete. En viktig aspekt är att kompetens är uppgiftsrelaterad, vilket innebär att man 
fokuserar på vad en individ förmår att uträtta i olika situationer eller i relation till olika 
uppgifter. En allmän definition av kompetens kan således inte ge någon vägledning an-
gående vilken kompetens som krävs i en bestämd situation för att utföra en bestämd 
uppgift. Detta kan endast avgöras genom empiriska studier av vilka förmågor som upp-
giften kräver av den individ som försöker lösa dem. Vissa komponenter i form av indi-
viduella egenskaper eller förmågor kan ändå urskiljas och delas upp på olika sätt. Ett 
sätt är att dela upp dem i motoriska färdigheter, attityder, intellektuella färdigheter 
(”knowing how”), kunskaper (”knowing that”) och metakognitiva färdigheter. De meta-
kognitiva färdigheterna innebär ett anpassnings- och utvecklingsperspektiv, vilket leder 
till framgångsrikt utförande av givna uppgifter och metoder. (Ellström, 1999, s. 21-29). 
 
                                                           
22 Professor i pedagogik vid Linköpings universitet som forskar inom vuxenpedagogiska frågor inom 
utbildning och arbetsliv. Han har skrivit ett flertal böcker gällande bland annat kompetensutveckling i 
arbetet och personalutveckling 
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Ellström går sedan vidare och tar upp begreppet yrkeskvalifikation där fokus flyttas 
från individen (som fokuserades i begreppet yrkeskompetens) till arbetet och de krav 
som detta ställer på individen. Istället avses den kompetens som objektivt krävs på 
grund av arbetsuppgifternas karaktär och/eller som formellt eller informellt efterfrågas 
av arbetsgivaren. Det går då att urskilja två innebörder av kvalifikationsbegreppet. Dels 
de kvalifikationer som formellt föreskrivs och efterfrågas för ett visst arbete och dels de 
kvalifikationer som ”objektivt” krävs av en uppgift eller ett arbete, s.k. faktiska kvalifi-
kationer. För att fastställa de faktiska kvalifikationer som krävs av ett arbete är det nöd-
vändigt att genomföra någon form av systematisk arbets- eller uppgiftsanalys, exempel-
vis genom någon form av direkt mätning av kvalifikationsbegreppet. Dessa direkta mät-
ningar kan skilja sig åt på flera sätt med avseende på exempelvis vad som mäts, typ av 
data samt metoden. Ellström nämner som exempel observation eller dagbok som metod. 
Vad som mäts kan vara arbetsuppgiften i sig, de typiska aktiviteter som kompetenta 
utövare av arbetet utnyttjar för att lösa uppgiften eller de krav som arbetsuppgiften stäl-
ler på utövaren vad gäller kunskaper, intellektuella färdigheter och andra kompetenser. 
(Ellström, 1999, s. 29-37) 
 
Yrkeskunnande slutligen är den totala kunskap som ett yrke för med sig och är alltså 
ett bredare begrepp än både kompetens och kvalifikation. Ellström menar att i yrkes-
kunnande ingår fem olika sätt att definiera kompetens, utifrån begreppsparet kvalifika-
tion/kompetens (Ellström, 1999, s. 38). Relationerna mellan de olika innebörderna kan 
illustreras med hjälp av följande diagram. 
______________________________________________________________________ 
Kompetens Kvalifikation 
Formell kompetens Efterfrågad kompetens 
 
 Utnyttjad 
 kompetens 
 
Faktisk kompetens  Den kompetens som arbetet kräver 

Figur 3. Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande. Källa: Per-Erik Ellström (1999). 
Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. 
Stockholm: Norstedts Juridik AB (s. 38). 

 
Formell kompetens avser den kompetens eller de meriter som kan anses krävas av en 
arbetstagare formellt sett; den kompetens som förvärvats genom formell utbildning och 
som kan dokumenteras med betyg, diplom eller dylikt. Faktisk eller reell kompetens 
innefattar ibland annan kompetens eftersom den även innefattar informellt lärande samt 
olika former av icke-formell utbildning. Samt det faktum att de verkliga arbetsuppgif-
terna ibland skiljer sig åt från de formella och att det i verkligheten ofta krävs anpass-
ning. (Ibid., s. 38ff) 
 
På liknande sätt kan kvalifikationsbegreppet förstås. Med efterfrågad kompetens avses 
de efterfrågade kvalifikationskrav som finns på arbetet och som komplement finns de 
faktiska kvalifikationskraven som återfinns i verkligheten, det vill säga den kompetens 
som arbetet verkligen kräver. Ellström menar att det är viktigt att studera detta för att 
belysa tyst kunskap samt lyfta fram svårigheter och kostnader, eller kanske snarare 
grunden till de två sistnämnda. Den totala utnyttjade kompetensen avser helt enkelt den 
kompetens som individen använder i utförandet av sitt arbete. Det handlar då om att 
studera dels förhållandet mellan föreskrivna och faktiska kvalifikationskrav och dels 
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den kompetens som personalen faktiskt har möjlighet att utnyttja i arbetet. (Ibid., s. 
40ff) 
 
Ellström föreslår sedan i sin text en taxonomi (klassifikation) för hur man kan beskriva 
och analysera yrkeskunnande. Han skriver själv att taxonomin är tillämpbar i samband 
med analyser för olika syften och att utgångspunkten tas i kvalifikationsbegreppet. Syf-
tet med taxonomin är att den skall kunna utgöra ett analysschema med vars hjälp man 
kan göra analyser av yrkeskunnande och kompetenser. Vi beskriver den nedan något 
förenklad och förkortad: 
 
I. UPPGIFTSRELATERADE KVALIFIKATIONER 
A. Psykomotoriska kvalifikationer eller manuella färdigheter (t.ex. handlag)  
B. Kognitiva kvalifikationer23 i. Kunskaper. T.ex. praktisk kunskap, s.k. ”knowing how” 

eller förtrogenhetskunskap, och teoretisk kunskap, s.k. 
”knowing that” eller kunskap som kan förmedlas till and-
ra.) 

 ii. Intellektuella färdigheter (t.ex. rutinbaserade och regel-
baserade färdigheter eller kunskapsbaserade färdigheter) 

C. Sociala kvalifikationer (t.ex. ledarskaps- eller kommunikationsförmåga) 
II. IDEOLOGISK-NORMATIVA KVALIFIKATIONER 
 
A. Affektiva kvalifikationer (t.ex. attityder, värderingar, motivation) 
B. Personlighetsrelaterade kvalifikationer (t.ex. noggrannhet, pålitlighet, snabbhet) 
III. UTVECKLINGSINRIKTADE KVALIFIKATIONER 
Förmåga att identifiera behov av, initiera och genomföra en verksamhetsutveckling vad 
gäller exempelvis produktivitet eller arbetsmiljö. 

Figur 4. Taxonomi för beskrivning och analys av yrkeskvalifikationer. Källa: Per-Erik Ellström 
(1999). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Problem, begrepp och teoretiska perspek-
tiv. Stockholm: Norstedts Juridik AB (s. 48). Figuren är modifierad. 

 
De uppgiftsrelaterade kvalifikationerna är den kompetens som krävs för att, som Ell-
ström säger, ”objektivt” och framgångsrikt utföra ett arbete. Dessa kvalifikationer är 
alltså direkt relaterade till arbetsuppgifternas karaktär (ibid., s. 48). Ellström understry-
ker att trots att uppdelning görs mellan olika typer av uppgiftsinriktade kvalifikationer i 
taxonomin, är det viktigt att understryka att denna uppdelning görs för analytiska syften. 
I verkligheten är de olika typerna av kvalifikationer intimt sammanvävda. Många psy-
komotoriska färdigheter kan exempelvis inte utvecklas eller upprätthållas oberoende av 
kunskaper och intellektuella färdigheter. (Ibid., s. 49) Detta är något som vi måste för-
hålla oss till i kategoriseringen av arbetsuppgifterna då vi för varje kategori bedömer 
vilka kvalifikationer som krävs för att utföra arbetsuppgiften (se kapitel 5). 
 
Om man går djupare in i taxonomin, kan man säga att de kvalifikationer som benämns 
som kognitiva i taxonomin ovan är något av yrkeskunskapens kärna. Dessa kan man 
sedan dela upp eller beskriva på flera sätt. Ett sätt är att ta utgångspunkt i det objekt som 
kunskapen avser och då tala om exempelvis procedurkunskap, objektkunskap och 
kundkunskap. Ellström tar i detta sammanhang även upp begreppet tyst kunskap och ger 

                                                           
23 Kognition rör de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras. Till de kognitiva 
funktionerna räknas varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, problemlösning och uppmärk-
samhet (till skillnad mot känslor och vilja). (Nationalencyklopedin, 2006) 
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som exempel ”att kunna göra något” och ”att bedöma något”. Tyst kunskap benämns 
även implicit kunskap eller praktisk kunskap eller erfarenhetskunskap. Den ställs ofta 
mot explicit, teoretisk kunskap som istället beskrivs som kunskap som kan verbaliseras 
och förmedlas till andra. Han pekar sedan på flera olika undersökningar kring dessa 
båda kunskapsformer. En studie av professionell verksamhet har som huvudtes att pro-
fessionellt arbete bedrivs utifrån en kontinuerlig, praktikgrundad reflektion och ett im-
plicit yrkeskunnande snarare än explicit kunskap.24 I en annan undersökning diskuteras 
expertens roll till skillnad mot novisens och slutsatsen är att experten i högre grad förli-
tar sig på intuition och tyst kunskap, medan novisen i högre grad förlitar sig på explicit 
kunskap och problemstyrd problemlösning.25 (Ellström, 1999, s. 47-52) 
 
Ett annat sätt att beskriva yrkeskunnande är i termer av de krav på intellektuella färdig-
heter som arbetet ställer. Ellström beskriver då yrkeskunnandet på ett annat sätt, som 
bestående av fyra nivåer och som är grundad på en modell av Rasmussen.26 Längst ner 
finns en färdighetsbaserad nivå som representerar automatiserade rutinhandlingar. Se-
dan följer en regelbaserad nivå där handlandet regleras av mer eller mindre medvetna 
regler. På tredje nivån, den kunskapsbaserade nivån, styrks handlandet av medvetet tän-
kande och reflektion. Ellström poängterar att detta sätt att tänka, pekar på att den impli-
cita och den explicita kunskapen kompletterar varandra. Han vill därför lägga till en 
nivå som han kallar meta-kognitiv och som pekar på abstrakta processer, utveckling av 
strategier för problemlösning med mera. Expertis innebär då inte enbart förmåga att 
skickligt utföra sitt arbete genom analytiska och intuitiva färdigheter utan även förmå-
gan att värdera och reflektera över sitt eget och andras arbete. Ellström menar att detta 
även innebär kritik mot att ensidigt betona tyst kunskap som det främsta kriteriet på 
expertis och ett utvecklat yrkeskunnande. (Ibid., s. 53ff) 
 
Ellström går sedan vidare och belyser informationsteknologins konsekvenser för arbets-
innehåll och kvalifikationskrav inom tjänsteverksamhet, särskilt i samband med infö-
rande av informationsteknologi. Han menar att det finns ett begränsat antal empiriska 
undersökningar av detta och att kvalifikationstaxonomin kan användas som hjälp vid en 
analys, vilket vi planerar att göra. 

4.4 Diskussion kring litteraturen och våra teoretiska val 
I bakgrunden inledde vi med att redogöra för bibliotekariers arbetsuppgifter och gick 
sedan vidare till olika begrepp som kan diskuteras i samband med arbetsuppgifterna och 
bibliotekarieyrket, för att förstå relationer till bl.a. kompetens och status. Några viktiga 
punkter är diskussionen om professioner samt distinktionen mellan generalist och speci-
alist. I kapitel 4 har vi sedan redovisat tre olika modeller som vi har valt att fokusera på 
och kommer att använda i vår analys av resultatet. De tre modellerna är Olssons genera-
list/specialistmodell, Enmarks modell angående bibliotekens verksamhet samt Ellströms 
teorier om yrkeskunnande. 
 

                                                           
24 Enligt Ellström en undersökning av Schön, D.A. (1983). The Reflective Practiconer: How professionals 
think in action. London: Temple Smith. (Ur källkritisk synvinkel har vi kontrollerat förstahandskällan och 
funnit den överrensstämma med Ellströms tolkning.) 
25 Enligt Ellström en undersökning av Dreyfus, S.E. & Dreyfus, H.L. (1986). Mind over Machine. Ox-
ford: Basil Blackwell. (Se parentesen i föregående fotnot) 
26 Enligt Ellström: Rasmussen, J. (1986). Information Processing and Human Machine Interaction. An 
Approach to Cognitive Engineering. New York: North Holland. (Se parentesen i föregående fotnot.) 
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Olsson menar att utifrån dimensionen generalist-specialist, i kombination med begrep-
pen form-innehåll, kan olika professionella strategier urskiljas. Det är intressant för oss 
eftersom vi har flera olika bibliotekarietyper som deltar i undersökningen. På ett mer 
övergripande plan är det även intressant var bibliotekarierna i stort placerar sig i model-
len – överväger generalist- eller specialistrollen exempelvis? Vi tror själva att genera-
listrollen kommer att framstå som störst och kommer utifrån vårt resultat att avgöra var 
fokus ligger i modellen. 
 
Enmark har i sin modell på en teoretisk nivå placerat in arbetsuppgifter som biblioteka-
rier utför. I och med vår empiriska undersökning kan vi konkretisera modellen och pla-
cera in de redovisade arbetsuppgifterna på motsvarande plats i modellen och därmed se 
var tyngdpunkten ligger och hur det skiljer mellan olika bibliotekarietyper. Enmarks 
modell är väldigt teoretisk och vi har diskuterat innebörd och termer ganska mycket. 
Naturligtvis har vi gjort vår tolkning av vad som avses och har utifrån det anpassat mo-
dellen till vårt språkbruk och vår tolkning. 
 
Ellströms teorier om yrkeskunnande och yrkeskvalifikationer är intressanta på flera sätt. 
Han använder själv taxonomin i boken för att beskriva informationsteknologins infö-
rande på företag, men han uppger att taxonomin går att använda för andra syften och i 
andra sammanhang. Att vi har valt att använda Ellströms modell när vi analyserar beror 
på att vi tycker att den är passande och särskilt användbar vid förståelse av informa-
tionskrävande yrken i stort. Vi har dock valt att endast använda den första delen i taxo-
nomin; de uppgiftsrelaterade kvalifikationerna. Detta med tanke på att affektiva kvalifi-
kationer som attityder och värderingar eller personlighetsrelaterade kvalifikationer som 
noggrannhet inte framkommer i vår empiri i och med utformningen av dagboken, vår 
metod. Detta valde vi fullt medvetet som en avgränsning och tog även upp i instruktio-
nerna till dagboken - att bibliotekarierna inte skulle skriva sina tankar och känslor kring 
de arbetsuppgifter som genomfördes. Naturligtvis är även de ideologisk-normativa och 
utvecklingsinriktade kvalifikationerna viktiga för ett yrkes fulla kompetens, men det 
kommer vi alltså inte studera i vår magisteruppsats. 
 
Vår tanke är att vi utifrån de tre teorierna kan diskutera och analysera vårt empiriska 
resultat angående bibliotekariers arbetsuppgifter på flera olika sätt. Enmark ger en över-
sikt och struktur vad gäller själva arbetsuppgifterna som även kan förstås ur Olssons 
perspektiv gällande generalist-specialist samt form-innehåll. Ellström tillför å andra 
sidan förståelse för vilka kvalifikationer och kompetenser som krävs för att utföra ar-
betsuppgifterna. För att kunna komma fram till bibliotekariens kompetens, och även det 
totala yrkeskunnandet, använder vi oss av Ellströms modell som utgår ifrån kvalifika-
tioner. Vi tycker att kompetens och kvalifikation är två begrepp som egentligen handlar 
om samma sak, men har olika infallsvinklar – arbetstagaren respektive yrket. Vårt resul-
tat från den empiriska undersökningen och efterföljande analys ska sedan också åter-
kopplas till diskussionen angående profession och relateras till statusfrågan. 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisar vi vårt empiriska resultat. Vi inleder med en presentation av de 
bibliotekarier som deltog i undersökningen samt några övergripande avsnitt där vi för-
klarar vilka kategorier som vi har delat in arbetsuppgifterna i samt förklarar hur vi valt 
att redovisa resultatet. I kapitel 5.4 och 5.5 går vi sedan in mer i detalj på de olika kate-
gorierna och därmed själva arbetsuppgifterna. Vi påbörjar vår analys redan i det här 
kapitlet genom att tillämpa de analytiska verktyg som vi har valt att använda – model-
lerna av Enmark, Ellström och Olsson. I kapitel 6 följer en mer fördjupad analys där vi 
även relaterar vårt resultat till bakgrunden i kapitel 3. 

5.1 Deltagande bibliotekarier 
Våra tolv respondenter, som alla är kvinnor, har i genomsnitt arbetat som bibliotekarier 
ganska länge. Flera av dem har först arbetat som biblioteksassistent i många år och där-
efter som bibliotekarie. En av respondenterna har exempelvis arbetat som bibliotekarie i 
två år, men dessförinnan som biblioteksassistent nästan tjugo år. Övriga respondenter 
har arbetat i minst tio år och många betydligt mer. Respondenterna har i genomsnitt 
arbetat som bibliotekarier i 25,9 år. På nuvarande arbetsplats har de arbetat nästan lika 
länge - 22,8 år. 
 
Sex av respondenterna arbetar på folkbibliotek. Fyra av dessa arbetar på samma större 
stadsbibliotek men på olika avdelningar. Dessa fyra kallar vi fortsättningsvis för Fia, 
Fanny, Felicia och Fredrika.27 De har alla olika inriktning och ansvarsområden – Fia är 
studiebibliotekarie, Fanny arbetar med invandrare och integration, Fredrika sköter hem-
bygdsfrågor och Felicia ansvarar för program och utställningar. I genomsnitt har dessa 
kvinnor varit bibliotekarier i 33,8 år. Av övriga folkbibliotekarier har Frida IT-ansvar på 
ett mindre folkbibliotek med tre bibliotekarier, där hon har arbetat i femton år. Den sista 
folkbibliotekarien, Flora, arbetar ensam på en liten filial i ett invandrartätt bostadsområ-
de i en större stad och har gjort det i tjugo år. 
 
Av resterande sex deltagande bibliotekarier arbetar två på olika högsko-
le/universitetsbibliotek. Hanna arbetar på ett större högskolebibliotek sedan åtta år, där 
det totalt finns sjutton bibliotekarier. Helena arbetar ensam på ett filialbibliotek och har 
varit där sedan 1981. 
 
Två respondenter arbetar på olika offentliga forskningsbibliotek, s.k. specialbibliotek. 
Det är Susanne som sedan två år arbetar på en arbetsplats med tre bibliotekarier och tre 
dokumentalister och Solveig som har arbetat sedan 1972 tillsammans med sju andra 
bibliotekarier. 
 
Resterande två respondenter arbetar på olika sjukhusbibliotek, Ulrika och Ursula. På 
båda biblioteken finns två bibliotekarier och både Ulrika och Ursula har arbetat ca 25 år 
på respektive bibliotek 
 

                                                           
27 Samtliga folkbibliotekarier har fiktiva namn som börjar på F. Sjukhusbibliotekariernas fiktiva namn 
börjar på U och specialbibliotekariernas namn på S. På motsvarande sätt börjar högskolebibliotekariernas 
namn på H. Denna indelning har vi valt att göra så att det ska bli lite lättare för läsaren att i resultatredo-
visningen på ett enkelt sätt kunna se vilken sorts bibliotekarie den omnämnda är. 
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Endast en av respondenterna har magisterexamen i biblioteks- och informationsveten-
skap. Åtta har bibliotekarieexamen och resterande tre uppger att det inte fanns någon 
formell bibliotekarieutbildning när de började arbeta som bibliotekarie. Dessa tre har 
tagit andra akademiska poäng samt gått en biblioteksassistentutbildning som anordnades 
av Kungliga biblioteket där mycket praktik ingick. 

5.2 Översikt och förklaring av kategorierna 
Vi har delat in arbetsuppgifterna i ett antal kategorier. Inom varje kategori finns oftast 
ett antal undergrupper som i sin tur innehåller en mängd olika arbetsuppgifter. Först 
hade vi en tanke om att särskilja arbetsuppgifter som rör yttre respektive inre tjänst. 
Med yttre tjänst menar vi arbete ute i biblioteket där låntagare och kunder ser bibliote-
karien. Exempel på arbetsuppgifter som passar här är informationsdisktjänstgöring, 
hylluppsättning, plocka ihop bokbeställningar och visningar av biblioteket. I inre tjänst 
tolkar vi exempelvis in arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär som kontorsupp-
gifter samt katalogisering och inläsning. Men vi ansåg att det inte var en tillräcklig upp-
delning och att det inte heller var det bästa sättet. Istället gjorde vi en första uppdelning i 
två andra övergripande grupper - de arbetsuppgifter där bibliotekarierna huvudsakligen 
har kontakt med människor samt de arbetsuppgifter där bibliotekarierna huvudsakligen 
inte har kontakt med människor. Med kontakt med människor menar vi när man utför 
någon form av kommunikation med människor, t.ex. telefonsamtal eller möten. Där-
emot ingår inte förberedelser inför möten och dylikt. De människor som vi avser är både 
bibliotekarier, uppdragsgivare och administrativ personal såväl som låntagare och kun-
der. Vi fann det intressant att se uppdelningen mellan sociala och övriga arbetsuppgifter 
eftersom en viktig del i vår uppsats är att få fram de arbetsuppgifter som allmänheten 
inte känner till, och med den här uppdelningen och dessa två huvudgrupper tycker vi att 
det tydliggörs. När vi bestämde oss för denna uppdelning var vi till viss del inspirerade 
av Ellströms modell där han särskiljer de sociala kvalifikationerna från de psykomoto-
riska och de kognitiva.  
 
Huvudgruppen där fokus ligger på kontakt med människor delade vi upp i tre delar, 
kontakter med låntagare och kunder, kontakter med kollegor och externa perso-
ner samt resterande e-posthantering. Återkopplar vi till Ellströms modell anser vi att 
det är de sociala kvalifikationerna som överväger och utgör huvudsaklig grund för att 
utföra dessa arbetsuppgifter. Även de kognitiva kvalifikationerna stämmer överens med 
vad som krävs för att dessa arbetsuppgifter ska kunna utföras, då det handlar om att 
förmedla kunskap, s.k. ”knowing that” och olika färdigheter, s.k. ”knowing how”. Upp-
delningen mellan kontakter med låntagare och kunder respektive kontakter med kolle-
gor och externa personer anser vi är av intresse eftersom det visar hur stor del av dessa 
arbetsuppgifter som faktiskt inte ägnas åt låntagare och kunder. Resterande e-
posthantering är en egen kategori för de fall där bibliotekarierna inte har uppgivit vem 
de har haft e-postkontakt med. Viss e-posthantering har vi med i de två föregående ka-
tegorierna, då bibliotekarierna har specificerat vem de har haft kontakt med. När de där-
emot inte har uppgivit vem de har haft kontakt med eller vad ärendet har handlat om, 
har vi placerat kontakten i denna kategori. Det innebär naturligtvis att tiden som redovi-
sas i kategorin resterande e-posthantering skulle kunna ha placerats i någon annan kate-
gori om bibliotekarierna varit mer specifika i sina dagboksanteckningar. Vi anser dock 
att eftersom vi i dessa fall faktiskt inte vet exakt vilken e-postkontakt som avses, kan vi 
inte placera ut arbetsuppgifterna där vi antar att de skulle kunna passa in eftersom det då 
skulle bli en slumpmässig och kanske felaktig uppdelning. Genom att redovisa tiden på 



 

 37 

detta sätt anser vi att vi är sanningsenliga i fråga om vår empiri och inte förvrider några 
siffror. 
 
Den andra huvudgruppen består av arbetsuppgifter som genomförs mer enskilt, mer av 
typen ”kontorsuppgifter” där bibliotekarierna inte har kontakt med människor på samma 
sätt. Denna grupp delade vi sedan in i flera kategorier. Först har vi en kategori som vi 
kallar rutinbaserade arbetsuppgifter som består av arbetsuppgifter som utförs på ett 
ganska standardiserat men ändå kognitivt sätt, exempelvis katalogisering. Vi har även 
en kategori som vi kallar analytiska arbetsuppgifter där fokus snarare ligger på ska-
pande av ny information som exempelvis planera möten eller skapa informationsmateri-
al. Nästa kategori består sedan av några samlade arbetsuppgifter med rubriken inläs-
ning/bevakning. Dessa tre kategorier utförs huvudsakligen med de kvalifikationer som 
Ellström kallar för kognitiva kvalifikationer och då både färdigheter och kunskaper. 
Kategorin enklare, praktiska arbetsuppgifter innehåller arbetsuppgifter som exem-
pelvis kopiering och hyllstädning. Som vi har tolkat Ellström, utförs dessa arbetsuppgif-
ter huvudsakligen med psykomotoriska kvalifikationer. Inom denna huvudgrupp tange-
rar flera av kategorierna varandra, främst gäller det rutinbaserade och enklare, praktiska 
arbetsuppgifter samt även till viss del rutinbaserade och analytiska arbetsuppgifter. I 
kategorin rutinbaserade arbetsuppgifter har vi placerat arbetsuppgifter som är mer pro-
fessionella i den betydelsen att det krävs specifik utbildning för att genomföra dem även 
om de utförs på ett rutinbaserat sätt. De arbetsuppgifter som ingår i kategorin enklare, 
praktiska arbetsuppgifter är antingen arbetsuppgifter som inte hör till bibliotekariens 
egentliga profession, såsom köks- och städgöromål, eller enklare, praktiska uppgifter 
som hör till yrket, exempelvis plasta och laga böcker. Analytiska arbetsuppgifter å andra 
sidan är professionella men utförs inte särskilt rutinbaserat utan mer på ett fritt och ska-
pande sätt. I kapitel 5.6 fortsätter vi analysen av våra arbetsuppgifter i relation till Ell-
ströms modell, då mer anknutet till vårt resultat. 
 
Uppdelningen av arbetsuppgifterna i de kategorier som vi har gjort kan naturligtvis dis-
kuteras. Vi har placerat arbetsuppgifterna i de kategorier där vi anser att tyngdpunkten 
ligger. Många av arbetsuppgifterna utförs med olika kompetenser, men vi har i uppdel-
ningen försökt att utgå från vad som är det viktigaste och mest grundläggande med varje 
arbetsuppgift. Om en annan människa konkret är inblandad har vi valt att placera den 
arbetsuppgiften i någon av de kategorier som rör kontakt med människor. På det sättet 
har vi gått igenom alla redovisade arbetsuppgifter och placerat in dem där vi anser att 
det mest primära syftet med arbetsuppgiften finns. 
 
Även om tidsaspekten är relativt framträdande i vår uppsats, har den ändå inte någon 
primär roll. Tiden är ett verktyg för hur vi redovisar och jämför de olika arbetsuppgif-
terna på ett så tydligt och lättbegripligt sätt som möjligt. Vi tycker ändå att det är intres-
sant att jämföra hur mycket tid som läggs på de olika arbetsuppgifterna, både för ensta-
ka bibliotekarier och mellan olika bibliotekarier inom samma bibliotekarietyp och mel-
lan de olika bibliotekarietyperna. Vi tycker också att det är av värde att få fram skillna-
den mellan att en arbetsuppgift återkommer dagligen flera gånger under lång tid eller 
om en arbetsuppgift endast har utförts någon enstaka gång. 
 
Tidsuppdelningen har vi bokfört på följande sätt: Då bibliotekarierna har angivit en ar-
betsuppgift under en timmes tid har vi bokfört en timme, två arbetsuppgifter blir alltså 
0,5 osv. Ibland har bibliotekarierna många arbetsuppgifter på kort tid. Den minsta tid vi 
har bokfört är 0,25 timmar, alltså en kvart. Detta för att det inte skulle bli helt omöjligt 
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för oss att sammanställa och analysera. Även om en arbetsuppgift bara har tagit någon 
minut, vilket inte framgår av bibliotekariernas dagböcker, har vi uppgivit 0,25. I dag-
böckerna kan det t.ex. stå 
 
14.30-16.00 
Talar med personalchef om ny sammansättning av facklig lokal styrelse, hur kallelser 
och protokoll kommer att förmedlas. 
Svarar på utvärderingsenkät om ny biblioteksorganisation, som varit igång ett år. 
Ringer studieförbund för samarbete till hösten, talar in på tel.svarare. 
Talar med kulturchefen ang introduktionsarbete av ny personal. 
Svarar på mail. 
Skummar biblistmail för att se om ngt finns av intresse. 
Förbereder inför mitt kvällspass, tar med nyinköpta böcker som ska släppas ut. 
Finputsar på enkät som ska distribueras när jag blir klar denna vecka med dokumenta-
tion av individuell kompetensutveckling för 30 personer. 
Kompletterar förteckning över nätverk inom temat omvärldsbevakning. 
 
Detta exempel innehåller, enligt vårt sätt att analysera, nio olika arbetsuppgifter och 
görs under 1,5 timmar. Vi har då angett 0,25 på varje arbetsuppgift. Det innebär att om 
man skulle slå samman denna tid, kan varje bibliotekarie på så sätt komma upp i mer än 
40 timmars arbetsvecka. Exemplet ovan, som i verkligheten var 1,5 timme, blir om vi 
slår samman varje 0,25 istället 2,5 timmar. Vi diskuterade mellan att fylla i tid så här 
eller att istället fylla i antal gånger, men kom fram till att i sistnämnda fallet, försvinner 
tidsperspektivet helt och vi ansåg att det kunde vara intressant att se att vissa arbetsupp-
gifter faktiskt görs i flera timmar. Det är svårt att hitta något perfekt sätt att i löpande 
text beskriva hur olika arbetsuppgifter förhåller sig till varandra när tidsaspekten är in-
blandad, men vi har gjort det vi ansåg lämpligast. Arbetsuppgifterna i exemplet ovan 
har alltså fått vardera 0,25 timmar och är kategoriserade på följande sätt: 
 
Talar med personalchef om ny sammansättning av facklig lokal styrelse, hur kallelser 
och protokoll kommer att förmedlas  
Kategori: Kontakter med kollegor och externa personer 
Undergrupp: Möte med kollegor och/eller chef 
 
Svarar på utvärderingsenkät om ny biblioteksorganisation, som varit igång ett år. 
Kategori: Analytiska arbetsuppgifter 
Undergrupp: Bearbetning, vidareutveckling m.m. 
 
Ringer studieförbund för samarbete till hösten, talar in på tel.svarare. 
Kategori: Kontakter med kollegor och externa personer 
Undergrupp: Övriga kontakter med andra än kollegor och/eller chef 
 
Talar med kulturchefen ang introduktionsarbete av ny personal. 
Kategori: Kontakter med kollegor och externa personer 
Undergrupp: Övriga kontakter med kollegor och/eller chef 
 
Svarar på mail. 
Kategori: Resterande e-posthantering 
 
Skummar biblistmail för att se om ngt finns av intresse. 
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Kategori: Kontakter med kollegor och externa personer 
Undergrupp: Övriga kontakter med andra än kollegor och/eller chef 
 
Förbereder inför mitt kvällspass, tar med nyinköpta böcker som ska släppas ut. 
Kategori: Enklare, praktiska arbetsuppgifter 
Undergrupp: För- och efterarbete 
 
Finputsar på enkät som ska distribueras när jag blir klar denna vecka med dokumenta-
tion av individuell kompetensutveckling för 30 personer. 
Kategori: Analytiska arbetsuppgifter 
Undergrupp: Skapande arbete 
 
Kompletterar förteckning över nätverk inom temat omvärldsbevakning. 
Kategori: Analytiska arbetsuppgifter 
Undergrupp: Skapande arbete 
 
Varje enskild arbetsuppgift som bibliotekarierna har skrivit har vi redovisat på beskriv-
na sätt i undergrupper som sedan återfinns i kategorier. I tabellen nedan har vi samman-
ställt de olika kategorierna av arbetsuppgifter utifrån totalt antal timmar och biblioteka-
rietyp. I varje kategori redovisar vi den totala timtiden i kolumnen längst till höger. I 
resterande fyra sifferkolumner visas de fyra olika bibliotekarietypernas sammanlagda 
tid. 
 
Arbetsuppgifter, antalet timmar för 
alla tolv bibliotekarier 

Folk 
6 res.28 

Sjukhus 
2 res. 

Special 
2 res. 

Högskole 
2 res. 

Totalt 
 

Arbetsuppgifter utan kontakter      
Rutinbaserade  36,25 33,00 26,75 36,75 132,75 
Analytiska 36,25 11,25 18,75 4,50 70,75 
Enklare, praktiska 24,75 6,25 6,25 5,25 42,50 
Inläsning/bevakning 5,25 3,50 8,25 3,00 20,00 
Arbetsuppgifter med kontakter      
Kontakter med låntagare/kunder 67,75 15,75 13,75 15,50 112,75 
Kontakter med kollegor/externa perso-
ner 

59,00 22,50 13,00 10,00 104,50 

Resterande e-posthantering 11,00 5,00 5,75 2,75 24,50 
Summa 240,25 97,25 92,50 77,75 507,75 

Tabell 1. Totaltid för samtliga bibliotekarier uppdelat på kategorier samt bibliotekarietyp. 

Om vi ställer de två huvudgrupperna mot varandra, visar sig kontakter med andra män-
niskor uppta knappt hälften av den totala tiden, vilket alltså betyder att merparten av 
tiden ägnas åt arbetsuppgifter utan kontakt med människor. Den kategori som är den 
enskilt största är den vi kallar för rutinbaserade arbetsuppgifter som utgör en dryg fjär-
dedel av tiden. 
 
Folkbibliotekarierna har en högre totalsumma. Det beror på att de är sex stycken till 
antalet jämfört med övriga bibliotekarietyper som endast är två var, vilket är viktigt att 
ha i åtanke vid jämförelse av siffrorna. Folkbibliotekarierna har högst siffra i alla total-
kolumner utom i inläsning och bevakning där specialbibliotekarierna har en högre siffra. 
Det betyder alltså att summan av de olika bibliotekarietypernas arbetsuppgifter inte är 
                                                           
28 res. är förkortning för respondenter 
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direkt jämförbara, men vi tycker ändå att det är intressant att ha med en totaltabell som 
visar hur resultatet av vår undersökning har utfallit. För att på ett annat sätt åskådliggöra 
siffrorna har vi även valt att visa arbetsuppgifterna i genomsnitt per bibliotekarie. Vad 
som är viktigt att tänka på vid läsning av genomsnittstabellen är att det är väldigt få bib-
liotekarier som har deltagit i undersökningen, särskilt viktigt är det eftersom dessa siff-
ror ganska tydligt visar skillnaden mellan de olika bibliotekarietyperna. 
 
Arbetsuppgifter, i genomsnitt per 
bibliotekarietyp 

Folk Sjukhus Special Högskole Samtliga

Arbetsuppgifter utan kontakter      
Rutinbaserade  6,0 16,5 13,4 18,4 11,1 
Analytiska 6,0 5,6 9,4 2,3 5,9 
Enklare, praktiska 4,1 3,1 3,1 2,6 3,5 
Inläsning/bevakning 0,9 1,8 4,1 1,5 1,7 
Arbetsuppgifter med kontakter      
Kontakter med låntagare/kunder 11,3 7,9 6,9 7,8 9,4 
Kontakter med kollegor/externa perso-
ner 

9,8 11,3 6,5 5,0 8,7 

Resterande e-posthantering 1,8 2,5 2,9 1,4 2,0 
Genomsnitt totalt 40,0 48,6 46,3 38,9 42,3 

Tabell 2. Genomsnittstid för samtliga bibliotekarier uppdelat på kategorier samt bibliotekarietyp. 

Totaltiden för de summerade arbetsuppgifterna för alla bibliotekarier är knappt 510 
timmar. Det innebär att varje bibliotekarie har uppgivit arbetsuppgifter som upptar i 
genomsnitt 42,3 timmar den rapporterade veckan och enligt vårt sätt att räkna tiden.  
 
I samtliga snittabeller avrundar vi siffrorna till en decimal eftersom det då är mer lätt-
läst. Vi vill också klargöra att uträkningen av snittsiffrorna är gjord utifrån grundsiffror-
na i totaltabellerna eftersom vi inte vill göra uträkningar från avrundade siffror.29 Det 
innebär att det uppstår ett visst mått av felmarginal mellan siffrorna, men då tiden egent-
ligen inte är det primära i vår uppsats har vi ändå bestämt oss för att göra så. Vidare är 
vi medvetna om att våra snittabeller innehåller en del väldigt låga siffror, vilket kan vara 
svårläst och kanske ibland missvisande, men vi tycker att även det säger oss något. Det 
kan exempelvis tolkas som att bibliotekarier har väldigt många skiftande arbetsuppgifter 
och att de ägnar sig åt en arbetsuppgift en kort stund för att snabbt byta till en annan. 
 
Som framgår ovan har sjukhus- och specialbibliotekarierna uppgivit fler arbetstimmar 
under dagboksveckan, knappt 49 respektive drygt 46 timmar per bibliotekarie, medan 
folk- och högskolebibliotekarierna i genomsnitt har uppgivit ca 40 timmar. Detta behö-
ver naturligtvis inte betyda att sjukhus- och specialbibliotekarierna arbetar fler reella 
timmar, utan att de har uppgivit fler arbetsuppgifter som vi har kategoriserat vilket har 
lett till större totalsumma för dem. I några fall har bibliotekarierna utfört några av ar-
betsuppgifterna på sin fritid, vilket vi redovisar i respektive kategori. 
 
Eftersom dagböckerna fylldes i fritt av bibliotekarierna, hade de många gånger använt 
olika ordval för samma arbetsuppgift. Därför har vi tolkat allt som de har skrivit och 
delat in det under olika arbetsuppgifter. I vissa fall har vi samlat flera arbetsuppgifter i 
en och samma undergrupp. Ett exempel är undergruppen posthantering, i kategorin ru-
                                                           
29 Exempelvis får man inte fram siffran 40 om man summerar alla snittsiffror i den kolumnen (utan 39,9) 
- 40 får vi fram om vi utgår från totalsiffran 240,25 och dividerar den med 6 (antalet folkbibliotekarier). 
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tinbaserade arbetsuppgifter, där vi har sorterat in allt som har med papperspost att göra. 
Arbetsuppgifter som vi har placerat in under posthantering är när bibliotekarierna ex-
empelvs har skrivit; går igenom dagens ”vanliga” post, vidarebefordrar tacktidskrift 
(efter att själv ha läst) som går på cirkulation, öppnat post som kommit senaste dagarna 
(publikationer, prenumerations- och bokfakturor) samt tog emot en pärm med enkätsvar 
från folkhälsodagen. I andra fall, när det har varit praktiskt möjligt, har vi gjort tvärtom 
och delat upp arbetsuppgifterna mer detaljerat. Möten har vi exempelvis kunnat dela in i 
två undergrupper, dels möten med kollegor och/eller chef och dels möten med externa 
kontakter. Det har vi gjort i det här fallet därför att vi ville synliggöra de olika slags 
kontakterna och för att vi kunde uttyda vem bibliotekarierna har haft möten med jämfört 
med posthantering där vi oftast inte fick reda på vad för slags post som hanterades. 
 
Vår undersökning har visat en mängd olika arbetsuppgifter trots fåtalet undersökta bib-
liotekarier. Resultatet är beroende av var de jobbar, vilket ansvarsområde de har, deras 
intressen, vilken vecka dagboken skrevs etc. En undersökning med andra bibliotekarier 
skulle säkerligen ge ett annat resultat. Vårt resultat beror också på vad de har valt att 
skriva ner, hur noggranna de har varit och hur de har formulerat sig. Dessutom är vi 
medvetna om att eftersom folkbibliotekarierna var fler till antalet, har vi en mer nyanse-
rad bild av dem. Det kan också vara svårt att jämföra eftersom folkbibliotekarierna är 
sex stycken jämfört med de övriga tre typerna som är två av varje. Resultatet kan också 
bero på att vissa arbetsuppgifter är säsongsbetonade30 eller att bibliotekarierna har ägnat 
sig åt kortvariga projekt den aktuella veckan31 samt att fyra av bibliotekarierna arbetar 
på samma bibliotek. Deras arbetsuppgifter kan då bero på hur arbetet är uppdelat mellan 
bibliotekarierna på just det biblioteket, men eftersom biblioteket i fråga är ett större bib-
liotek och eftersom vi fick positiva svar från dessa bibliotekarier har vi valt att ha med 
alla fyra. Vi anser att vår undersökning ändå pekar på den mångfald arbetsuppgifter som 
genomförs och att vi genom att ha med flera bibliotekarietyper fångar in flera möjliga 
arbetsuppgifter än vad vi annars skulle ha gjort. Det kan också ge en indikation på vilka 
skillnaderna är mellan olika bibliotekstyper, mellan stora och små bibliotek och mellan 
olika bibliotekarier beroende på vilka arbetsuppgifter de är ålagda. 

5.3 Förklaring av redovisningen 
I varje kategori har vi grupperat liknande arbetsuppgifter i ett antal undergrupper. En del 
av undergrupperna kanske bara består av en eller få arbetsuppgifter, medan andra un-
dergrupper innehåller många arbetsuppgifter som inte utförs i särskilt stor omfattning. 
Orsaken till att vi inte redovisar varje arbetsuppgift för sig i tabellform beror på att det 
skulle bli alldeles för omfattande. Istället har vi valt att gruppera dem i undergrupper 
samt förklara och exemplifiera med arbetsuppgifter i efterföljande resultattext där vi 
utifrån tabellerna kommenterar resultatet. 
 
När vi går igenom de olika undergrupperna, kommenterar vi på respektive plats VAR i 
Enmarks modell som vi anser att fokus ligger när det gäller de olika undergrupperna av 
arbetsuppgifter. Vårt tillvägagångssätt med gråskalorna är följande. För varje gång vi 
nämner var vi placerar en arbetsuppgift i Enmarks modell får den/de rutorna ett kryss. 
När vi t.ex. skriver ”vi placerar arbetsuppgifterna i rad K”, får varje ruta i rad K ett 
kryss. Ibland vill vi betona att arbetsuppgifterna passar in på flera rutor och särskilt 
mycket i en av dem. Då har vi exempelvis skrivit ”vi placerar arbetsuppgifterna i rad K 
                                                           
30 Exempelvis arbetsuppgifter kring Kura skymning eller förberedelser inför Bok- och biblioteksmässan i 
Göteborg. 
31 Exempelvis cirkel med invandrarkvinnor. 



 

 42 

med särskild betoning på ruta 30”. I det fallet har ruta 30 fått två kryss och de övriga 
rutorna i rad K har fått varsitt kryss. Utifrån antal kryss har vi sedan gråmarkerat rutor-
na. Ju fler kryss desto mörkare färgnyans. När vi talar om hela modellen inbegriper det 
även det administrativa ramverket. 
 
Vi vill poängtera att gråmarkeringen och tyngdpunkten i modellen inte har någon an-
knytning till hur mycket tid som har rapporterats i respektive undergrupp eftersom det 
då skulle ha blivit alldeles för omfattande att analysera. Varje undergrupp, oavsett antal 
timmar, behandlas på samma sätt vad gäller gråmarkering i Enmarks modell. 
 
I slutet av varje kategoriavsnitt gör vi en översikt där vi sammanställer resultatet i En-
marks modell, där fokus är markerat via olika form av gråskala enligt beskrivning ovan. 
Vi tar även upp Ellströms modell och relaterar till den utifrån de arbetsuppgifter som 
redovisats. I kap 5.6 kommer vi sedan att göra en sammanställning av samtliga katego-
rier och modellerna, inklusive Olsson. 
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5.4 Arbetsuppgifter utan kontakt med människor 
I denna huvudgrupp återfinns följande kategorier: rutinbaserade arbetsuppgifter, analy-
tiska arbetsuppgifter, arbetsuppgifter av enklare, praktisk karaktär samt arbetsuppgifter 
som gäller inläsning och bevakning. 

5.4.1 Rutinbaserade arbetsuppgifter 

Måndag 7.30-8.00 ”Nu måste jag knäcka gåtan med de två bröderna på xxxx gård och vem var 
storhertigen som drottning Sofia köpte krans till?” Fredrika 

Den första kategorin består av vad vi kallar rutinbaserade arbetsuppgifter. Det är också 
den största kategorin i timmar räknat. I denna kategori har vi placerat arbete som 
genomförs utifrån en viss mall eller viss rutin såsom beställa böcker och klassificera. De 
gränsar i karaktären främst till den kategori som innehåller arbetsuppgifter av analytisk 
karaktär. Vid uppdelningen mellan dessa båda kategorier har vi bestämt oss för att vid 
arbetsuppgifter där bibliotekarien i stort sett får börja från grunden, d.v.s. skapa eget 
informationsmaterial eller dylikt, har vi placerat arbetsuppgiften i den analytiska kate-
gorin. I detta avsnitt har istället mer standardiserade och rutinbaserade arbetsuppgifter 
placerats. 
 
Rutinbaserade arbetsuppgifter, antalet 
timmar för alla tolv bibliotekarier 

Folk 
6 res. 

Sjukhus
2 res. 

Special 
2 res. 

Högskole 
2 res. 

Totalt 

Uppgifter med katalogisering och klassifi-
cering 

4,25 7,75 9,00 15,25 36,25 

Beställningsarbete 2,75 4,75 6,25 16,00 29,75 
Praktisk hantering 12,00 2,75 1,00 2,25 18,00 
Ekonomi, statistik, inköp m.m. 4,75 7,50 2,25 0,75 15,25 
Posthantering 2,75 5,25 4,75 0,75 13,50 
Datorrelaterade arbetsuppgifter 5,25 3,00 1,50 1,50 11,25 
Övriga rutinbaserade arbetsuppgifter 4,50 2,00 2,00 0,25 8,75 
Summa 36,25 33,00 26,75 36,75 132,75 

Tabell 3. Rutinbaserade arbetsuppgifter: totaltid för samtliga bibliotekarier inom kategorin,  
uppdelat på undergrupper samt bibliotekarietyp. 

Arbetsuppgifter som rör katalogisering, klassificering samt beställningsarbete är de två 
största undergrupperna inom kategorin. Vi ser även att det skiljer ganska mycket mellan 
de olika bibliotekarietyperna vilka av arbetsuppgifterna som utförs. Högskolebiblioteka-
rier ägnar många timmar åt katalogisering och klassificering, medan sjukhusbiblioteka-
rierna ägnar mer tid åt ekonomi och inköp och folkbibliotekarierna rapporterar fler tim-
mar på praktisk hantering. 
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Rutinbaserade arbetsuppgifter, i ge-
nomsnitt per bibliotekarietyp 

Folk Sjukhus Special Högskole Samtliga

Uppgifter med katalogisering och klassifi-
cering 

0,7 3,9 4,5 7,6 3,0 

Beställningsarbete 0,5 2,4 3,1 8,0 2,5 
Praktisk hantering 2,0 1,4 0,5 1,1 1,5 
Ekonomi, statistik, inköp m.m. 0,8 3,8 1,1 0,4 1,3 
Posthantering 0,5 2,6 2,4 0,4 1,1 
Datorrelaterade arbetsuppgifter 0,9 1,5 0,8 0,8 0,9 
Övriga rutinbaserade arbetsuppgifter 0,8 1,0 1,0 0,1 0,7 
Genomsnitt (timmar) 6,0 16,5 13,4 18,4 11,1 

Tabell 4. Rutinbaserade arbetsuppgifter: genomsnittstid för samtliga bibliotekarier inom kate-
gorin, uppdelat på undergrupper samt bibliotekarietyp. 

Om vi bryter ner siffrorna på individnivå framkommer det ganska tydligt att det främst 
inte är folkbibliotekarierna utan snarare de andra tre bibliotekarietyperna som står för 
merparten av de redovisade timmarna i kategorin. 
 
Vi vill återigen understryka hur få undersökta bibliotekarier som det handlar om och att 
detta inte på något sätt avspeglar verkligheten för bibliotekarier som helhet. Det är ändå 
intressant att konstatera att det blir så stor skillnad mellan de olika bibliotekarietyperna. 
Från högskolebibliotekariernas genomsnitt på över arton timmar den studerade veckan 
ner till folkbibliotekariernas drygt sex timmar i genomsnitt pekar på stora olikheter i 
undersökningsgruppen. 
 
Kategorin har vi delat in i sju undergrupper. Vi började med att gruppera några arbets-
uppgifter i undergrupper som vi ansåg tydligast särskiljde sig och som vi tyckte passade 
ihop. Det var arbetsuppgifter av typen katalogisering och klassificering, beställningsar-
bete samt arbetsuppgifter som rörde ekonomi. Resterande arbetsuppgifter diskuterade vi 
igenom och bestämde oss för passande grupper. Vi anser exempelvis att det gick att 
sammanföra arbetsuppgifter som rör mer handfast praktisk hantering till en undergrupp 
och arbetsuppgifter som rör posthantering respektive datorhantering till andra under-
grupper. 
 
Den största undergruppen innehåller alltså arbetsuppgifter som handlar om katalogise-
ring, klassificering o.dyl., arbetsuppgifter som känns ganska typiska för yrkesgruppen 
och som vi kanske hade trott skulle vara ännu mer omfattande än vad de i verkligheten 
är. Eftersom katalogisering och klassificering utförs utifrån bestämda regler har vi pla-
cerat arbetsuppgifterna här i kategorin rutinbaserade arbetsuppgifter och inte i analytis-
ka arbetsuppgifter där de också skulle kunna passa in i och med den analytiska aspek-
ten. Granskar vi siffrorna mer noggrant kan vi dock konstatera att det är ganska få bibli-
otekarier som redovisar många timmar. I genomsnitt ägnas tre timmar åt dessa arbets-
uppgifter, varav ren katalogisering med knappt två timmar i snitt är den klart största 
enskilda arbetsuppgiften. Här ser vi stor skillnad mellan de olika bibliotekarietyperna - 
högskolebibliotekarierna ägnar i snitt drygt sju timmar åt katalogisering medan folkbib-
liotekarierna inte rapporterar några timmar alls. Hanna rapporterar 10,75 timmar på ka-
talogisering och Helena uppger endast 4 timmar. Och medan Susanne redovisar 5,25 
timmar uppger Solveig inga timmar alls. Folkbibliotekarierna redovisar inga timmar alls 
vad gäller den enskilda arbetsuppgiften katalogisering, men de har ägnat sig åt andra 
arbetsuppgifter inom gruppen. Till denna undergrupp har vi även räknat förbereda kata-
logisering (om t.ex. någon annan ska göra det), kolla signum, hyllplacera ändringar i 
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katalogsystem, importera katalogposter, registrera media (böcker, tidskrifter och cd), 
klassificera, kontrollera katalog, lokalisera nya böcker och lägga ämnesord. Att klassifi-
cera visade sig vara en liten arbetsuppgift i vår undersökning. Enbart en bibliotekarie 
uppger att hon har arbetat med det under den undersökta veckan, och det är Susanne. 
Om vi granskar Enmarks modell placerar vi in denna grupp av arbetsuppgifter i rad F 
förutom ruta 5, att hantera utsagor som ger tillgång till andra utsagor. Allra främst går 
arbetsuppgifterna att placera in i ruta 1, bibliotekens uppgift att bedöma och skaffa utsa-
gor. Vi anser att arbetsuppgifterna passar här eftersom det handlar om verksamhet som 
ger låntagare tillgång till bibliografiska tjänster och bibliotekets utbud. Ruta 5 ingår inte 
eftersom den handlar om att bibliotekarien producerar egna utsagor, vilket inte görs i det 
här fallet. Även Enmark har för övrigt uppgivit katalogisering och klassificering som 
exempel i ruta 1. 

Torsdag 9.00-9.30 ”Ämnesklassificering av elektroniska publikationer etc. inlagda i den lokala ka-
talogen.” Susanne 

Beställningsarbete är nästa undergrupp ur storlekssynpunkt. Den innehåller de enskilda 
arbetsuppgifterna beställa fjärrlån samt där bibliotekarierna uppger att de beställer 
böcker, tidskrifter, artiklar och övriga medier utan att precisera om det gäller fjärrlån, 
eller eget material. Sammanlagt ägnas nästan 30 timmar åt dessa arbetsuppgifter, vilket i 
genomsnitt är 2,5 timmar, och vi kan återigen konstatera en klar övervikt för högskole-
bibliotekarierna som i snitt rapporterar åtta timmar. Av de åtta timmarna är drygt fem 
timmar ägnade åt fjärrlån. Den siffran är intressant att jämföra med folkbibliotekarierna 
som i genomsnitt endast ägnar 0,3 timmar åt fjärrlån. Att högskolebibliotekarierna ägnar 
mest tid åt fjärrlån är utifrån våra erfarenheter logiskt då de till stor del bistår studenter, 
forskare och lärare och ägnar då mycket tid åt att fjärrlåna böcker åt dem. Av samtliga 
bibliotekarier är det Hanna som uppger flest timmar, närmare bestämt 10,75 timmar, på 
beställningsarbete. (Hon var även den bibliotekarie som redovisade flest timmar på ka-
talogisering tidigare.) I Enmarks modell placerar vi in beställningsarbete i delar av ko-
lumn A, bedöma och skaffa utsagor, närmare bestämt i rutorna för utsaga som rör speci-
fika frågor, breda förklarande utsagor (ämnen), konstnärligt och kulturellt inriktade ut-
sagor samt nöjes- och förströelseinriktade utsagor, rutor 6, 11, 16 och 21. Kolumn C 
skulle man även kunna tänka sig passa in vid beställningsarbete, men vi har gjort be-
dömningen att i dessa fall har låntagaren redan gjort sitt val vilket betyder att biblioteka-
rien inte behöver göra någon bedömning av behoven. 
 
Under rubriken praktisk hantering återfinns flera olika arbetsuppgifter som inte är sär-
skilt omfattande var för sig. Här har vi placerat arbetsuppgifter som är ganska lika ar-
betsuppgifterna som återfinns i kategorin enklare, praktiska arbetsuppgifter med den 
skillnaden att här handlar det mer om att bedöma avnämarnas behov. De två största pos-
terna är att ställa upp böcker, som bibliotekarierna ägnar 6 timmar åt totalt, samt gall-
ring som bibliotekarierna ägnar drygt fyra timmar åt totalt. Andra arbetsuppgifter som 
ingår i undergruppen är efterarbete efter bokprat, leta efter medier och annat, plocka 
fram beställt material, välja ut en samling böcker att skicka till affär, skola, filial, patien-
ter eller annan låntagare samt arbete med stående order. Samtliga nyss nämnda arbets-
uppgifter görs ca åtta timmar totalt. I denna undergrupp av något mer praktiskt inriktade 
arbetsuppgifter ser vi att folkbibliotekarierna överväger med ca två timmar i snitt medan 
exempelvis specialbibliotekarierna endast ägnar 0,5 timmar i snitt åt undergruppen. Vi 
väljer att placera in den här gruppen av arbetsuppgifter i kolumn B och C, i Enmarks 
modell, bortsett från rad K. Kolumn B passar in eftersom det i samtliga fall handlar om 
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hantering och förvaring av utsagor. Kolumn C anser vi passar in när avnämarnas behov 
av medier måste bedömas, vilket är fallet vid många av arbetsuppgifterna. 
 
Nästa kategori innehåller arbetsuppgifter där kärnan är ekonomi och som vi rubricerat 
ekonomi, statistik, inköp m.m. Totalt sett ägnas drygt femton timmar åt undergruppen, 
vilket är ett genomsnitt på lite över en timme per bibliotekarie och vi kan konstatera att 
sjukhusbibliotekarierna ägnar jämförelsevis mest tid åt dessa arbetsuppgifter. Snittsiff-
rorna för dem är ca fyra timmar medan övriga bibliotekarietyper endast ägnar runt eller 
under en timme åt undergruppen. De två största arbetsuppgifterna är dels betala, kon-
trollera och attestera räkningar, skriva och kontera fakturor samt göra checkbeställning-
ar och dels bok- och medieinköp som görs totalt 5,75 timmar vardera. Övriga arbets-
uppgifter som ingår i undergruppen är reklamera media, räkna och ordna med kassa 
eller betalning samt skapa och föra statistik. Orsaken till att vi har placerat dessa arbets-
uppgifter här och inte i kategorin analytiska arbetsuppgifter beror på att det inte är något 
fritt skapande av nytt material utan det finns normer och regler att utgå ifrån. När det 
exempelvis gäller statistik har vi placerat att föra statistik här men att bearbeta statistik i 
analytiska arbetsuppgifter. Samtliga dessa arbetsuppgifter görs mindre än fyra timmar 
totalt sett under veckan. I Enmarks modell placerar vi in de arbetsuppgifter som utgörs 
av rena så kallade kontorsgöromål, som exempelvis betala räkningar, i rutan för admi-
nistrativt ramverk. De arbetsuppgifter som i större utsträckning har med låntagare och 
kunder att göra, såsom bokinköp, placerar vi i kolumnerna A, bedöma och skaffa utsa-
gor, och C, bedöma avnämares önskemål och begränsningar. 
 
Posthantering är nästa undergrupp och den ägnade bibliotekarierna sammanlagt 13,5 
timmar åt. Det är sjukhus- och specialbibliotekarierna som har högst snittsiffror med ca 
2,5 timmar, medan folk- och högskolebibliotekarierna endast redovisar en halvtimme 
per person. I arbetsuppgiften posthantering har vi placerat arbetsuppgifter av typen ta 
emot, öppna, gå igenom, läsa och skicka papperspost. Det är intressant att notera att fyra 
av bibliotekarierna, varav tre folkbibliotekarier, inte redovisar någon posthantering alls. 
Det har givetvis att göra med hur arbetet är upplagt på arbetsplatsen och kanske på hur 
många man är. Det kan också vara så att de inte har brytt sig om att redovisa i dagboken 
om de t.ex. i förbigående har öppnat några brev. Posthantering placerar vi in i rutan för 
administrativt ramverk i Enmarks modell. Som vi ser det görs här ingen bedömning av 
avnämare och utförs heller inget direkt arbete med innehållet i posten – på denna punkt 
har vi samlat arbetsuppgifter kring fördelning och sortering av post, vilket gör att det i 
sin helhet kan hänföras till det administrativa ramverket. 
 
Den undergrupp som heter datorrelaterade arbetsuppgifter innehåller arbetsuppgifter 
som rör problem med datorer och skrivare, installation, service och backup på datorer, 
kravhantering via dator, praktiskt datorarbete (exempelvis konvertera filer) samt åter-
lämning av böcker i datasystemet. Orsaken till att vi har placerat de här arbetsuppgifter-
na i kategorin rutinbaserade arbetsuppgifter och inte i enklare, praktiska arbetsuppgifter 
är att de här arbetsuppgifterna är lite mer avancerade än de datorrelaterade arbetsuppgif-
terna som vi har placerat i kategorin enklare, praktiska arbetsuppgifter. (I den andra 
kategorin har vi exempelvis placerat logga in och ut datorer.) Det skiljer mellan de olika 
bibliotekarietyperna vilken av de specifika arbetsuppgifterna som har redovisats i denna 
kategori. Exempelvis är det enbart folkbibliotekarier som redovisar tid på problem med 
datorer och skrivare, dock endast 0,2 timmar per person. I snitt har annars sjukhusbibli-
otekarierna en något högre siffra än de andra bibliotekarietyperna, men det är små skill-
nader eftersom det endast är drygt elva timmar redovisade totalt i undergruppen. I En-
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marks modell placerar vi in de datorrelaterade arbetsuppgifterna i det administrativa 
ramverket och i kolumn B bortsett från rad K. Det är de arbetsuppgifter som rör pro-
blem eller service på datorn som vi anser hör hemma i det administrativa ramverket då 
det rör verktygen snarare än utsagorna. Övriga arbetsuppgifter anser vi rör utsagor och 
de placeras då i kolumn B eftersom syftet med dem är att, via olika verktyg och system, 
hantera dem på olika sätt. 

Torsdag 10.00-10.30 ”Skrivaren fungerar inte, det slutar med att vi sparar på diskett och skriver 
ut från min dator.” Flora 

Slutligen har vi en undergrupp som vi kallar övriga rutinbaserade arbetsuppgifter där vi 
har placerat ett flertal arbetsuppgifter av mindre omfattning som vi inte tyckte passade 
in i övriga undergrupper, men ändå hörde hemma i kategorin som sådan. Den innehåller 
arbetsuppgifterna avisera böcker,32 rensa lagrad e-post, rensa på skrivbordet, belägga 
medier,33 gå igenom bestånd, lyssna av telefonsvarare, prenumerationsärenden, sortera 
publikationer samt uppdatera information. Några av dessa arbetsuppgifter gränsar till 
arbetsuppgifter med kontakt med människor, exempelvis rensa lagrad e-post och lyssna 
av telefonsvarare, men vi har valt den här placeringen för att detta har inte utgjort någon 
mer aktivitet från bibliotekariens sida. Om den lett till en vidare aktivitet, som exempel-
vis låna om en bok, är den arbetsuppgiften placerad på en annan plats i vår undersök-
ning. Totalt redovisad tid för samtliga arbetsuppgifter i denna undergrupp är 8,75 tim-
mar, alltså endast 0,7 timmar per bibliotekarie. I och med att arbetsuppgifterna är av så 
många olika slag i den här undergruppen anser vi att de passar in i hela Enmarks modell 
förutom kolumn E (som har att göra med produktion av egna utsagor och handlingar). 
 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår indelning säga att de rutinbaserade arbetsuppgif-
terna kan placeras in i stora delar av Enmarks modell, bortsett från kolumn E eftersom 
bibliotekarien inte skapar något eget utan det handlar om arbetsuppgifter som är förbes-
tämda utifrån vissa regler. Tyngdpunkten ligger dock i administrativt ramverk, där vi 
exempelvis har placerat datorrelaterade arbetsuppgifter, och i kolumn A B och C, det 
som har att göra med att bedöma och skaffa samt förvara och vårda utsagor. Allra mest 
hör dessa arbetsuppgifter till ruta 1, 2 och 3 som alla återfinns i raden för utsagor som 
ger tillgång till andra utsagor, rad F. Här ingår exempelvis det praktiska arbetet med 
olika medier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 Underrätta låntagare att deras reserverade bok finns att hämta på biblioteket.  
33 Leta upp en titel i en databas (t.ex. Libris) för att kontrollera om den finns. 
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Biblioteksväsendets övergripande uppgifter 
 

Administrativt 
ramverk 

Utsagor A. Bedöma och 
skaffa utsagor 

B. Förvara och 
vårda utsagor.  

C. Bedöma 
avnämares 
önskemål och 
begränsningar 

D. Förmedla 
utsagor 

E. Producera 
egna utsa-
gor/handlingar 

Avnämares 
behov och 
önskemål 

F. Utsaga som 
ger tillgång till 
andra utsagor 

1 2.  3.  4. 5. Upplysningar 
som ger till-
gång till andra 
utsagor 

G. Utsaga som 
rör specifika 
frågor 

6. 7. 8. 9. 10. Upplysningar 
som rör specifi-
ka frågor 

H. Breda förkla-
rande utsagor 
(ämnen) 

11. 12. 13. 14. 15. Kunskaper som 
rör specifika 
ämnen. 

I. Konstnär-
ligt/kulturellt 
inriktade utsa-
gor 

16. 17. 18. 19. 20. Upplevel-
ser/kunskaper i 
den ”konstnär-
liga/kulturella” 
sfären. 

J. Nöjes- och 
förströelseinrik-
tade utsagor 

21. 22. 23. 24. 25. Förströelse och 
nöje 

K. Det fysiska 
biblioteket 

26. 27. 28. 29. 30. Vissa sociala 
möjligheter 

Tabell 5. Rutinbaserade arbetsuppgifter: analys av kategorin i förhållande till Enmarks figur. Ju 
starkare gråskala desto högre frekvens. 

Kommentar 
Totalt sett ägnar bibliotekarierna en dryg fjärdedel av den totala tiden åt de rutinbasera-
de arbetsuppgifterna. Snittsiffran är markant lägre för folkbibliotekarierna, övriga bibli-
otekarietyper redovisar alla mer än dubbelt så mycket tid i snitt. En enskild arbetsupp-
gift som till stor del leder till detta resultat är beställning och behandling av fjärrlån som 
t.ex. högskolebibliotekarierna i snitt lade drygt fem timmar på och folkbibliotekarierna 
enbart 0,3 timmar. En arbetsuppgift som gör att sjukhus- och specialbibliotekarierna får 
jämförelsevis många timmar är exempelvis posthantering som högskolebibliotekarierna 
ägnar mer än fem gånger så mycket tid åt jämfört med folkbibliotekarierna. 
 
Arbetsuppgifter som inte ägnas särskilt mycket tid denna vecka och som vi trodde skul-
le förekomma oftare var klassificera och avisera böcker. Inte någon av dessa arbetsupp-
gifter utfördes mer än tre timmar totalt för bibliotekarierna. 
 
För de olika bibliotekarierna varierar det mellan 2,75 och 24,25 timmar som läggs på de 
rutinbaserade arbetsuppgifterna. Mest tid uppger Hanna med 24,25 timmar, varav 10,75 
timmar på katalogisering och 7 timmar på att beställa och behandla fjärrlån. Även Ursu-
la lägger mycket av sin tid i denna kategori, nämligen 23 timmar. Hennes timmar är 
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dock mer utspridda på fler uppgifter, mest tid ägnas åt posthantering med 5 timmar. 
Susanne ägnar 22,25 timmar åt dessa arbetsuppgifter och här ingår 5,25 timmar katalo-
gisering och 3 timmar klassificering. Hon är den enda bibliotekarien som överhuvudta-
get rapporterar klassifikation denna vecka. Den bibliotekarie som ägnar minst tid åt ru-
tinbaserade arbetsuppgifter är Felicia som uppger 2,75 timmar, varav 2 timmar gallring. 
 
Vilka kvalifikationer krävs då för att genomföra de rutinbaserade arbetsuppgifterna? 
Ellström fokuserar i sin taxonomi på tre delar när det handlar om de uppgiftsrelaterade 
kvalifikationerna och vi anser att tyngdpunkten ligger i delar av de kognitiva kvalifika-
tionerna. Även om psykomotoriska och sociala kvalifikationer naturligtvis också har 
betydelse handlar det främst om praktisk kunskap, förtrogenhetskunskap samt rutin- och 
regelbaserade färdigheter, d.v.s. delar av både kunskaper och färdigheter. Vi anser också 
att dessa arbetsuppgifter ligger både på den nivå som kallas regelbaserad och den som 
kallas kunskapsmässig i den modell som beskriver intellektuella färdigheter. 

5.4.2 Analytiska arbetsuppgifter 

Tisdag 7.30-8.00 ”Hittat pojkarnas lillasyster och att familjen är bosatta på xxxx gård. Men vilken 
pojke var äldst?” Fredrika 

Nästa kategori av arbetsuppgifter kallar vi för analytiska arbetsuppgifter. Här har vi 
placerat de arbetsuppgifter där bibliotekarierna får skapa eget material, information eller 
planera saker på ett lite friare sätt än de arbetsuppgifter som beskrevs bland de rutinba-
serade arbetsuppgifterna. Naturligtvis tangerar de båda kategorierna varandra och ibland 
överlappar de nästan varandra, men vår tanke är att det i denna kategori ändå krävs ett 
mer analytiskt sätt att utföra arbetsuppgifterna. 
 
Analytiska arbetsuppgifter, antalet 
timmar för alla tolv bibliotekarier 

Folk 
6 res. 

Sjukhus
2 res. 

Special 
2 res. 

Högskole 
2 res. 

Totalt 

Inför och efter möten 15,25 1,50 5,25 2,50 24,50 
Skapande arbete 10,75 7,50 2,00 0,00 20,25 
Fackligt arbete 3,50 0,00 8,00 0,00 11,50 
Egen planering 3,50 2,00 3,00 0,50 9,00 

Bearbetning, vidareutveckling m.m. 3,25 0,25 0,50 1,50 5,50 
Summa 36,25 11,25 18,75 4,50 70,75 

Tabell 6. Analytiska arbetsuppgifter: totaltid för samtliga bibliotekarier inom kategorin, uppde-
lat på undergrupper samt bibliotekarietyp. 

Den överblick som tabellen ovan ger oss visar att det skiljer stort mellan de olika under-
grupperna och de olika bibliotekarierna. De två största undergrupperna är jämförelsevis 
mycket större än övriga undergrupper och de två minsta undergrupperna består av mind-
re än tio timmar vardera. 
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Analytiska arbetsuppgifter, i genom-
snitt per bibliotekarietyp 

Folk Sjukhus Special Högskole Samtliga

Inför och efter möten 2,5 0,8 2,6 1,3 2,0 
Skapande arbete 1,8 3,8 1,0 0,0 1,7 
Fackligt arbete 0,6 0,0 4,0 0,0 1,0 
Egen planering 0,6 1,0 1,5 0,3 0,8 

Bearbetning, vidareutveckling m.m. 0,5 0,1 0,3 0,8 0,5 
Genomsnitt (timmar) 6,0 5,6 9,4 2,3 5,9 

Tabell 7. Analytiska arbetsuppgifter: genomsnittstid för samtliga bibliotekarier inom kategorin, 
uppdelat på undergrupper samt bibliotekarietyp. 

Högskolebibliotekarierna i vår undersökning rapporterar endast 2,3 timmar i snitt me-
dan exempelvis specialbibliotekarierna uppger 9,4 timmar vardera. Vi kan ändå konsta-
tera att det inte blir särskilt många timmar per bibliotekarie och vecka som ägnas åt de 
analytiska arbetsuppgifterna, med undantag av specialbibliotekarierna. 
 
Vid uppdelning i undergrupper ansåg vi att det var tre grupperingar av arbetsuppgifter 
som skiljde ut sig och som vi direkt gjorde undergrupper av. Det var arbetsuppgifter 
gällande möten, fackligt arbete samt egen planering. Resterande arbetsuppgifter grans-
kade vi mer noggrant, diskuterade och skapade sedan två mer allmänna grupper för ska-
pande arbete där vi tyckte oss kunna särskilja de arbetsuppgifter som rör material som i 
huvudsak ska distribueras utåt mot låntagare (eller i vissa fall kollegor) från de som ska 
distribueras inåt mot avdelningen eller biblioteket. Den grupp av arbetsuppgifter som är 
riktad mer åt låntagarna kallar vi för skapande arbete och de andra arbetsuppgifterna 
kallar vi för bearbetning, vidareutveckling m.m. 
 
Den första undergruppen har den svepande titeln inför och efter möten och innehåller de 
enskilda arbetsuppgifterna göra presentationer, förbereda och planera studiedagar, mö-
ten, visningar och bokprat samt efterarbete efter möten eller studiedagar. Eftersom ar-
betsuppgifterna i den här undergruppen inte utförs under själva kontakten med andra 
människor har de fått den här placeringen, utan kontakt med människor. De kunde även 
ha passat in i kategorin rutinbaserade arbetsuppgifter men eftersom det har att göra med 
att skapa eget och vara kreativ har vi valt den här placeringen. Delar av för- och efterar-
beten passar bättre in i kategorin enklare, praktiska arbetsuppgifter om det exempelvis 
handlar om att ställa fram och plocka bort stolar och är då placerad där, men de flesta 
arbetsuppgifterna är ändå av den karaktär att de hör till de analytiska arbetsuppgifterna. 
Totalt ägnas 24,5 timmar åt denna undergrupp, vilket i snitt är två timmar per bibliote-
karie, och mest tid lägger folkbibliotekarierna och specialbibliotekarierna på dessa ar-
betsuppgifter. Det är Felicia och Solveig som redovisar mest tid och de lägger båda ner 
ca fyra timmar denna vecka på att förbereda inför möten. Ursula och Hanna rapporterar 
å andra sidan inte någon tid alls på denna arbetsuppgift. Det framkommer att även bibli-
otekarier på samma typ av bibliotek har väldigt olika arbetsuppgifter eftersom Felicia 
redovisar högst siffra på arbetsuppgiften medan Fia och Fredrika enbart uppger en halv-
timme vardera. Vi placerar in dessa arbetsuppgifter i hela Enmarks modell och särskilt i 
kolumn E där bibliotekariens egen produktion står i centrum. 
 
Skapande arbete kallar vi några arbetsuppgifter som innebär skapande av information 
eller mer praktiskt skapande arbete vars fokus riktas utåt mot låntagare och kunder, men 
även kollegor m.fl. Här ingår exempelvis att göra informationsmaterial, manualer, artik-
lar, foldrar, skyltar, sammanställningar m.m., vilket är den grupp av arbetsuppgifter som 
utförs mest i undergruppen med knappt åtta timmar totalt för bibliotekarierna. Av de 



 

 51 

olika bibliotekarietyperna är det sjukhusbibliotekarierna som gör detta mest, över en 
timme i snitt medan högskolebibliotekarierna inte rapporterar någon tid alls på denna 
arbetsuppgift. Övriga arbetsuppgifter i undergruppen är göra i ordning utställningar, 
tillverka och uppdatera hemsidor samt skylta författare, ämnen o.dyl. Tillverka och 
uppdatera hemsidor är den näst största arbetsuppgiften med totalt 6,25 timmar och det 
är Ulrika som står för 5 timmar av dessa. Totalt i hela undergruppen redovisas drygt 
tjugo timmar av samtliga bibliotekarier. Arbetsuppgifterna i den här undergruppen tyck-
er vi handlar om att bedöma avnämares önskemål och begränsningar, förmedla utsagor 
och framförallt att producera egna handlingar. Alltså kolumn C, D och E i Enmarks 
modell med betoning på kolumn E. Det handlar om att exponera material (ofta om utsa-
gor) som skapas, d.v.s. bibliotekarien bedömer vad som behövs, hur det bäst förmedlas 
samt producerar det. 
 
Våra bibliotekarier visar sig även vara fackligt aktiva och lägger sammanlagt ner 11,5 
timmar på fackligt arbete. Det är emellertid endast två av bibliotekarierna som ägnar sig 
åt detta, Fia med 3,5 timmar och Susanne med 8 timmar. Denna post kan egentligen inte 
räknas som en typisk arbetsuppgift för bibliotekarier, men det är trots allt något som de 
utför på arbetstid vilket gör att vi ändå tar med det i redovisningen. Vi anser att arbets-
uppgifterna är av en lite friare och skapande karaktär och passar därför in här i kategorin 
analytiska arbetsuppgifter och inte i de rutinbaserade. Fackligt arbete placerar vi in i det 
administrativa ramverket i Enmarks modell. 
 
Egen planering innehåller arbetsuppgifter som rör bibliotekariernas egen tid och plane-
ring. Totalt sett är 9 timmar förlagda på denna undergrupp som består av arbetsuppgif-
terna egen schemaplanering, lönerapportering, tidsplanering eller skriva reseräkning, 
planering av praktiska frågor och IT-frågor samt allmän schemaplanering. Det är den 
arbetsuppgiften egen schemaplanering som är mest omfattande med 7,5 timmar totalt 
och dessa timmar är ganska jämnt fördelade mellan de olika bibliotekarierna. Liksom 
föregående undergrupp är egen planering placerad i det administrativa ramverket efter-
som det inte rör utsagor eller låntagare utan rena administrativa arbetsuppgifter. 

Fredag 11.00-12.00 ”Sorterar bland de högar som bildats på skrivbordet, grovplanerar arbetet: 
vilket är viktigast att göra först?” Frida 

Den sista undergruppen kallar vi bearbetning, vidareutveckling m.m. och den uppgår 
endast till 5,5 timmar totalt. Här finns arbetsuppgifterna bearbeta statistik, budgetarbete, 
svara på enkät samt korrekturläsa, rätta, sammanfatta och fylla på material. I Enmarks 
modell har vi placerat den här undergruppen i det administrativa ramverket och hela 
kolumn E. 
 
Sammanfattningsvis har vi placerat de analytiska arbetsuppgifterna i hela Enmarks mo-
dell. Tyngdpunkten ligger i hela kolumn E och i det administrativa ramverket då arbets-
uppgifterna i denna kategori dels handlar om skapande arbete av olika slag och dels om 
fackligt arbete och planering av olika slag. 
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Biblioteksväsendets övergripande uppgifter 
 

Administrativt 
ramverk 

Utsagor A. Bedöma och 
skaffa utsagor 

B. Förvara och 
vårda utsagor.  

C. Bedöma 
avnämares 
önskemål och 
begränsningar 

D. Förmedla 
utsagor 

E. Producera 
egna utsa-
gor/handlingar 

Avnämares 
behov och 
önskemål 

F. Utsaga som 
ger tillgång till 
andra utsagor 

1 2.  3.  4. 5. Upplysningar 
som ger till-
gång till andra 
utsagor 

G. Utsaga som 
rör specifika 
frågor 

6. 7. 8. 9. 10. Upplysningar 
som rör specifi-
ka frågor 

H. Breda förkla-
rande utsagor 
(ämnen) 

11. 12. 13. 14. 15. Kunskaper som 
rör specifika 
ämnen. 

I. Konstnär-
ligt/kulturellt 
inriktade utsa-
gor 

16. 17. 18. 19. 20. Upplevel-
ser/kunskaper i 
den ”konstnär-
liga/kulturella” 
sfären. 

J. Nöjes- och 
förströelseinrik-
tade utsagor 

21. 22. 23. 24. 25. Förströelse och 
nöje 

K. Det fysiska 
biblioteket 

26. 27. 28. 29. 30. Vissa sociala 
möjligheter 

Tabell 8. Analytiska arbetsuppgifter: analys av kategorin i förhållande till Enmarks figur. Ju 
starkare gråskala desto högre frekvens. 

Kommentar 
Av samtliga arbetsuppgifter var de analytiska arbetsuppgifterna en ganska liten del, 
närmare bestämt drygt fjorton procent av den totala tiden ägnades åt dessa arbetsuppgif-
ter. Här märks ganska stor skillnad mellan de olika bibliotekarietyperna. De två högsko-
lebibliotekarierna ägnar endast 2,3 timmar i snitt jämfört mot specialbibliotekariernas 
9,4 timmar. Genomsnittet för samtliga bibliotekarier är knappt sex timmar denna vecka 
för de analytiska arbetsuppgifterna. Fyra av bibliotekarierna ägnar dock mer än nio 
timmar åt dessa arbetsuppgifter, nämligen Fia, Felicia, Susanne och Solveig. Fias och 
Susannes timmar dras dock upp av fackligt arbete i ganska stor omfattning. Felicia och 
Solveigs höga siffror består istället ungefär till hälften av kategorin att ordna och förbe-
reda möten. 
 
Den enskilda arbetsuppgift i hela kategorin som var mest frekvent, var den ganska om-
fattande punkten ordna, förbereda och planera seminarier, studiedag, möten, visningar, 
bokprat och då ingick uppgifter som att ta fram dokument och ordna möteslokaler. To-
talt ägnas 17,5 timmar åt detta, varav största delen rapporteras av folkbibliotekarierna 
och specialbibliotekarierna. 
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Några arbetsuppgifter som däremot redovisas i liten omfattning, är att svara på enkät, 
bearbeta statistik, ordna utställningar samt budgetarbete. Ingen av dessa arbetsuppgifter 
har utförts mer än två timmar av bibliotekarierna tillsammans. 
 
Om vi tittar på Ellströms taxonomi kan denna kategori med analytiska arbetsuppgifter 
till största delen sägas utföras med de kognitiva kvalifikationerna. Dels med teoretisk 
kunskap, s.k. ”knowing that” samt med kunskapsbaserade intellektuella färdigheter. Vi 
tycker också att de ställer ganska höga krav på intellektuella färdigheter, vilket innebär 
att de kan sägas tillhöra både den kunskapsbaserade och den meta-kognitiva nivån, nivå 
3 och 4, i den modell som förklaras på sida 33 och som beskriver nivåer för vilka krav 
på intellektuella färdigheter som ställs på arbetet. 

5.4.3 Enklare, praktiska arbetsuppgifter 

Torsdag 7.30-8.00 ”Kollar med spänning rikstidningen från 1905. BINGO! Storhertigen är med! 
Det var drottning Sofias halvbror. Så var det löst.” Fredrika 

I den här kategorin har vi samlat arbetsuppgifter där de praktiska aspekterna överväger. 
Vi menar automatiserade, enklare arbetsuppgifter som utförs utan någon direkt kontakt 
med andra människor. Dessa arbetsuppgifter var vi ganska nyfikna på – ägnade biblio-
tekarierna mycket tid åt att byta lysrör, starta om datorer och laga böcker? De svar vi 
fick visade inte på så mycket sådant. 
 
Enklare, praktiska arbetsuppgifter, 
antalet timmar för alla tolv bibliotekari-
er 

Folk 
6 res. 

Sjukhus
2 res. 

Special 
2 res. 

Högskole 
2 res. 

Totalt 

Köks- och städgöromål 10,50 0,75 0,25 3,50 15,00 
Skrivbords- och dataarbete m.m. 6,50 3,00 3,50 1,25 14,25 
För- och efterarbeten 4,00 0,75 1,75 0,00 6,50 
Bokvård, m.m. 3,00 1,75 0,75 0,50 6,00 
Personalgympa 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 
Summa 24,75 6,25 6,25 5,25 42,50 

Tabell 9. Praktiska arbetsuppgifter:  totaltid för samtliga bibliotekarier inom kategorin, uppdelat 
på undergrupper samt bibliotekarietyp. 

Totalt sett ägnas 42,5 timmar åt denna kategori av arbetsuppgifter, vilket är drygt åtta 
procent av den totala tiden. Två av undergrupperna är betydligt större än de övriga, men 
de består av relativt många arbetsuppgifter som utförs i ganska liten omfattning. Som 
helhet kan den här kategorin placeras in i rad K i Enmarks modell, det fysiska bibliote-
ket. 
 
Enklare, praktiska arbetsuppgifter, i 
genomsnitt per bibliotekarietyp 

Folk Sjukhus Special Högskole Samtliga

Köks- och städgöromål 1,8 0,4 0,1 1,8 1,3 
Skrivbords- och dataarbete m.m. 1,1 1,5 1,8 0,6 1,2 
För- och efterarbeten 0,7 0,4 0,9 0,0 0,5 
Bokvård, m.m. 0,5 0,9 0,4 0,3 0,5 
Personalgympa 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
Genomsnitt (timmar) 4,1 3,1 3,1 2,6 3,5 

Tabell 10. Praktiska arbetsuppgifter: genomsnittstid för samtliga bibliotekarier inom kategorin, 
uppdelat på undergrupper samt bibliotekarietyp. 
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Av de olika bibliotekarietyperna överväger här folkbibliotekarier något i tid. De använ-
der i snitt drygt fyra timmar åt enklare, praktiska arbetsuppgifter medan de övriga bibli-
otekarierna ägnar ca tre timmar per person åt dessa uppgifter. Ingen av de enskilda bib-
liotekarierna ägnar mer än drygt fem timmar åt enklare, praktiska arbetsuppgifter denna 
vecka och det varierar ganska rejält mellan de olika bibliotekarierna, exempelvis uppger 
den ena högskolebibliotekarien 0,25 timmar och den andra högskolebibliotekarien 5 
timmar. Mängden på de enklare, praktiska arbetsuppgifterna verkar således inte ha så 
mycket med typ av arbetsplats att göra avseende om det är exempelvis folk- eller före-
tagsbibliotek. Det verkar snarare vara mer person- och tjänstbundet och kanske även 
avhängigt storleken på arbetsplatsen snarare än typen. Det var inte heller någon enskild 
arbetsuppgift som dominerade utan det var många små arbetsuppgifter. 
 
Om vi ser närmare på de enskilda arbetsuppgifterna, har vi delat in dem i fyra under-
grupper samt en femte för personalgympa. Undergrupperna kändes från början inte helt 
självklara, särskilt som denna kategori består av många arbetsuppgifter med liten om-
fattning. Till slut gjorde vi i alla fall den indelning som nu är, där vi ansåg att arbets-
uppgifterna i de två största undergrupperna tydligast sammanföll till stor del utifrån 
VAR de utförs. 
 
Den största undergruppen är köks- och städgöromål. Här har vi samlat allt som rör kök 
och städ både i bibliotekslokalen, det egna kontoret samt personalutrymmen. D.v.s. inre 
tjänst där bibliotekarierna ofta befinner sig på sitt kontor eller i övriga personalutrym-
men och inte har kontakt med låntagare och kunder samt yttre tjänst där de arbetar syn-
ligt för låntagare och kunder, men ändå inte har kontakt med dem. Det kan vara exem-
pelvis diska, koka kaffe, köpa fikabröd, städa upp efter besökare, hyllstädning och ha 
särskild städdag. Åt dessa arbetsuppgifter ägnas 15 timmar totalt av de tolv bibliotekari-
erna den här veckan. Folk- och högskolebibliotekarierna lägger ner mest tid på köks- 
och städgöromål. En av högskolebibliotekarierna har en halv städdag där hon redovisar 
3,5 timmar. Folkbibliotekarierna är de enda som uppger att de diskar, ordnar fikabröd, 
hyllstädar och städar upp efter besökare. Den sistnämnda arbetsuppgiften, städa upp 
efter besökare, uppger varken högskole- special- eller sjukhusbibliotekarierna att de 
ägnar sig åt. Folkbibliotekarierna ägnar många korta tillfällen åt uppgiften. Utifrån våra 
egna erfarenheter är det kanske inte så konstigt. Folkbiblioteket är en plats för alla. 
Ibland en plats att vänta på, en samlingsplats eller någonstans att fördriva tiden och de 
som kommer till folkbiblioteket har kanske inte lika ofta ett specifikt ärende som de 
besökande till de andra bibliotekstyperna har. Det kan också vara så att det är ett stort 
mörkertal, att många av bibliotekarierna inte uppger att de slängde ett papper eller lite 
skräp. Eftersom den här undergruppen rör arbetsuppgifter både i bibliotekslokalen och i 
personalutrymmen, har vi i Enmarks modell valt att placera in dem både i det administ-
rativa ramverket och i ruta 27 som har att göra med städning och skötsel av lokaler. 

Tisdag 7.00-7.30 ”Kaffekokning till cirkel invandrarkvinnor. Ute köpte fikabröd.” Fanny 

Undergruppen skrivbords- och dataarbete m.m. innehåller allt från tidskrifts- och dags-
tidningshantering, ankomstregistrering, dragning av monografier och tidskrifter till att 
sortera och sätta in papper i pärmar, hålslå kopior, häfta dokument samt kopiera och 
skriva ut dokument. Även praktiska uppgifter kring kopiator och datorer såsom starta 
om, stänga av samt logga in och ut har vi valt att placera i den här undergruppen. Totalt 
lägger bibliotekarierna ner drygt fjorton timmar på dessa arbetsuppgifter. Specialbiblio-
tekarierna redovisar mest tid och högskolebibliotekarierna minst tid. Ingen av bibliote-
karierna ägnar någon längre tid åt någon av arbetsuppgifterna. Det som sammanlagt 
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ägnas mest tid är kopiering. Sju olika bibliotekarier, ur alla bibliotekstyperna, ägnar 
sammanlagt tre timmar åt kopiering och sex bibliotekarier skriver sammanlagt ut doku-
ment i drygt två timmar. De här arbetsuppgifterna är dels riktade utåt i biblioteket mot 
låntagare och kunder och dels är de av mer administrativt slag så vi väljer att i Enmarks 
modell placera in dem både i det administrativa ramverket, där arbetsuppgifter som ex-
empelvis sortera och sätta in papper i pärmar och starta datorer passar in, samt i kolumn 
B (bortsett från ruta 27) där tidskriftshantering och ankomstregistrering enligt oss har 
sin rätta plats eftersom det handlar om att hantera och vårda utsagor. 

Tisdag 9.30-10.00 ”Kaffe. Startar maskinparken på Arkiv-Info.” Fredrika 

I undergruppen för- och efterarbeten har vi placerat praktiska arbetsuppgifter som har 
att göra med öppning och stängning av biblioteket som exempelvis nollställa och notera 
besöksräknare och kopiator, släcka och tända lampor och larma. Här har vi även place-
rat arbetsuppgifter som har att göra med praktiska förberedelser inför möten eller infor-
mationsdisktjänstgöring. Att förbereda informationsdisktjänstgöring kan t.ex. vara att ta 
med sig material att arbeta med när det är lugnt i låntagardisken. Åt för- och efterarbe-
ten ägnas totalt 6,5 timmar. I snitt är det specialbibliotekarierna som ägnar mest tid åt 
dessa uppgifter, men det är inte någon bibliotekarie som lägger ner mer än en timme på 
den här gruppen av arbetsuppgifter. Som framgår av tabellen ägnar inte våra högskole-
bibliotekarier någon tid åt detta, vilket delvis kan bero på att det handlar om stora bibli-
otek där inte alla ägnar sig åt dessa aktiviteter och delvis kan det bero på att det inte 
redovisats i dagböckerna. I Enmarks modell placerar vi in arbetsuppgifterna i hela ko-
lumn B, förvara och vårda utsagor, med extra betoning på ruta 27 som har att göra med 
möblering, städning och skötsel av biblioteket där uppgifter kring öppning och stäng-
ning passar in samt i det administrativa ramverket när det exempelvis gäller praktiska 
förberedelser inför möten. 

Måndag 19.00-19.30 ”Startar om alla datorer (18 st). Ställer iordning stolar, slänger burkar, flas-
kor, skräp…släcker lampor, larmar och går hem!” Frida 

Nästa undergrupp har vi valt att kalla bokvård, m.m. och här har vi placerat praktiska 
uppgifter runt böcker, som att laga och limma böcker, lokalisera, plasta, flytta och häm-
ta böcker. Den arbetsuppgift som ägnas mest tid är att flytta eller hämta böcker, vilket 
tre bibliotekarier gör knappt två timmar tillsammans. Andra uppgifter som vi har place-
rat här är prismärkning, sätta upp skyltar, skära remsor, rensa på anslagstavlan och flytta 
hyllor. Den här undergruppen ägnas lite mindre tid åt än föregående undergrupp, nämli-
gen 6 timmar totalt. Alla bibliotekarietyper har haft den här sortens arbetsuppgifter un-
der veckan, men inte alla bibliotekarier. De här arbetsuppgifterna tycker vi passar bra in 
under förvara och vårda samt förmedla utsagor, kolumn B och D, i Enmarks modell 
med en övervikt på kolumn B. 

Fredag 18.00-18.30 ”Startar om datorerna, ställer iordning stolar, slänger burkar, flaskor och 
skräp. Släcker lampor, larmar och går hem!” Frida 

Den sista undergruppen i den här kategorin är egentligen inte vad man vanligtvis ser 
som en arbetsuppgift, men eftersom den är en del i arbetstiden har vi valt att ta med den. 
Det är ”personalgympa”, alltså en enda aktivitet. 

Måndag 9.20 ”Sju glada personer pausgympar utanför hissarna.” Fia 
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Den redovisas endast av två folkbibliotekarier och vi placerar in det under administrativt 
ramverk i Enmarks modell eftersom det handlar om personalvård som tillhör denna ruta. 
Det administrativa ramverket är för övrigt, tillsammans med kolumn B, den placering 
där många av de enklare, praktiska arbetsuppgifterna passar in. Endast arbetsuppgifter 
runt städning och skötsel, ruta 27, får större utrymme i den här kategorin. 
 

 
 
 

Biblioteksväsendets övergripande uppgifter 
 

Administrativt 
ramverk 

Utsagor A. Bedöma och 
skaffa utsagor 

B. Förvara och 
vårda utsagor.  

C. Bedöma 
avnämares 
önskemål och 
begränsningar 

D. Förmedla 
utsagor 

E. Producera 
egna utsa-
gor/handlingar 

Avnämares 
behov och 
önskemål 

F. Utsaga som 
ger tillgång till 
andra utsagor 

1 2.  3.  4. 5. Upplysningar 
som ger till-
gång till andra 
utsagor 

G. Utsaga som 
rör specifika 
frågor 

6. 7. 8. 9. 10. Upplysningar 
som rör specifi-
ka frågor 

H. Breda förkla-
rande utsagor 
(ämnen) 

11. 12. 13. 14. 15. Kunskaper som 
rör specifika 
ämnen. 

I. Konstnär-
ligt/kulturellt 
inriktade utsa-
gor 

16. 17. 18. 19. 20. Upplevel-
ser/kunskaper i 
den ”konstnär-
liga/kulturella” 
sfären. 

J. Nöjes- och 
förströelseinrik-
tade utsagor 

21. 22. 23. 24. 25. Förströelse och 
nöje 

K. Det fysiska 
biblioteket 

26. 27. 28. 29. 30. Vissa sociala 
möjligheter 

Tabell 11. Praktiska arbetsuppgifter: analys av kategorin i förhållande till Enmarks figur. Ju 
starkare gråskala desto högre frekvens. 

Kommentar 
Arbetsuppgifter av praktisk karaktär är inte några som redovisas i beskrivningar av bib-
liotekariers arbetsuppgifter och ofta inte i utbildningarnas beskrivningar av yrket. Just 
därför tycker vi att det är intressant att lyfta fram dem för att de inte ska glömmas bort 
när man diskuterar bibliotekariers arbetsuppgifter. Vissa av arbetsuppgifterna i katego-
rin, exempelvis bokvård, anser vi är professionella medan exempelvis städgöromål inte 
kan anses vara det men att de ändå ingår i bibliotekariens arbetsuppgifter. 
 
I denna kategori av arbetsuppgifter är vi väldigt medvetna om det stora mörkertal, upp-
gifter som vi inte får fram. För naturligtvis loggar samtliga bibliotekarier in på sin dator 
även om de inte uppger det i sin dagbok? Och kanske är det lätt att inte uppge i dagbo-
ken att man kopierade ett par papper, antingen för att det blir för många småuppgifter att 
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fylla i vilket blir olidligt i längden eller för att man helt enkelt glömmer bort det. Många 
av de arbetsuppgifter som inte är redovisade i dagböckerna tror vi därför hör till denna 
kategori eftersom det är saker som man gör i förbifarten eller knappt tänker på när man 
gör. Men eftersom vi inte med säkerhet kan veta om det är så, måste vi utgå ifrån de 
siffror som vi har fått fram. 
 
Totalt sett ägnar bibliotekarierna lite över åtta procent av den totala tiden åt de enklare, 
praktiska arbetsuppgifterna. Ingen av de enskilda arbetsuppgifterna i denna kategori 
genomförs mer än 3,5 timmar av någon bibliotekarie. Det som ägnas mest tid är att star-
ta om, stänga av, logga in och ut datorer, städdag, hyllstädning samt kopiering. Att ex-
empelvis laga lysrör och möblera om var det ingen alls som gjorde. Alla övriga arbets-
uppgifter hamnar under tre timmar totalt. Vi tycker inte att det framkommer några direkt 
förvånande arbetsuppgifter i dagböckerna utan de är ganska väntade. Högskolebibliote-
karierna är överlag de som redovisar minst tid på dessa arbetsuppgifter. 
 
Om vi jämför med Ellströms modell menar vi att arbetsuppgifterna i denna kategori 
huvudsakligen utförs med psykomotoriska kvalifikationer eller manuella färdigheter. 
Det går även att kalla det procedurkunskap eller praktisk kunskap samt betrakta det som 
yrkeskunnande på den lägsta nivån enligt modellen på sida 33. Naturligtvis ingår även 
delar från såväl intellektuella färdigheter som praktisk kunskap, även om de inte utgör 
huvuddelen. 

5.4.4 Arbetsuppgifter gällande inläsning och bevakning 

Torsdag 8.30-9.00 ”Min stackars chef vet inte att jag inte är här utan han breafar mig om senaste 
utvecklingen angående textilveporna och sätter mig i arbete.” Fredrika 

Den sista kategorin med arbetsuppgifter utan kontakt med människor är den som sam-
manlagt består av minst antal timmar. Det handlar om arbetsuppgifter som består av 
inläsning och bevakning av olika slag, d.v.s. relativt passiva arbetsuppgifter som ändå är 
viktiga för att hålla sig à jour. 
 
Arbetsuppgifter gällande inläsning 
och bevakning, antalet timmar för alla 
tolv bibliotekarier 

Folk 
6 res. 

Sjukhus 
2 res. 

Special
2 res. 

Högskole 
2 res. 

Totalt 

Hålla sig à jour 2,50 3,00 7,00 1,25 13,75 

Läsa 2,25 0,00 0,00 1,75 4,00 
Bevakning 0,50 0,50 1,25 0,00 2,25 

Summa 5,25 3,50 8,25 3,00 20,00 

Tabell 12. Inläsning och bevakning: totaltid för samtliga bibliotekarier inom kategorin, uppdelat 
på undergrupper samt bibliotekarietyp. 

Totalsumman är inte mer än tjugo timmar för samtliga bibliotekarier. Det finns heller 
inte mer än tre undergrupper, varav två är väldigt små till omfånget. 
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Arbetsuppgifter gällande inläsning 
och bevakning, i genomsnitt per bib-
liotekarietyp 

Folk Sjukhus Special Högskole Samtliga

Hålla sig à jour 0,4 1,5 3,5 0,6 1,1 

Läsa 0,4 0,0 0,0 0,9 0,3 
Bevakning 0,1 0,3 0,6 0,0 0,2 

Genomsnitt (timmar) 0,9 1,8 4,1 1,5 1,7 

Tabell 13. Inläsning och bevakning: genomsnittstid för samtliga bibliotekarier inom kategorin, 
uppdelat på undergrupper samt bibliotekarietyp. 

Vi kan konstatera att specialbibliotekarierna överväger i denna kategori även om det 
faktiskt bara är en av dem som rapporterar tid på dessa arbetsuppgifter. Vi tycker dock 
inte att det är så överraskande att deras siffra är högre eftersom specialbibliotekarier ofta 
har mer ämneskunskaper att läsa in sig på för att vara insatt i och kunna stödja sitt före-
tag/myndighet med information. 
 
Den största enskilda undergruppen kallar vi hålla sig à jour, vilket innebär att hålla sig 
uppdaterad och läsa in sig på nyheter när det gäller informationssökning, biblioteket 
eller företaget, nyheter när det gäller litteratur och medier samt vad gäller praktiskt bib-
lioteksarbete. Knappt fjorton timmar rapporterar samtliga bibliotekarier, varav Solveig 
står för sju av dem. Hälften av de 7 timmarna är på hennes fritid. 
 
De två återstående undergrupperna är dels inläsning som innehåller läsa BTJ: s listor, 
andra boklistor, läsa enkät samt skaffa och leta recensioner och dels bevakning som 
består av omvärldsbevakning samt prisbevakning och prisjämförelser. Båda undergrup-
perna är små till omfattningen och består sammanlagt av drygt sex timmar. En av tim-
marna ägnar Solveig åt omvärldsbevakning på sin fritid. Alla undergrupper i den här 
kategorin placerar vi i Enmarks modell in i det administrativa ramverket samt i delar av 
kolumn A och C, bedöma och skaffa utsagor samt bedöma avnämares önskemål och 
begränsningar, närmare bestämt i rad F, G och H. Att vi väljer att placera undergrupper-
na även i rutan för administrativt ramverk beror på att viss inläsning antagligen rör ad-
ministration som exempelvis prisbevakning som rör ekonomisystem eller information 
om personalvård. 

Tisdag 19.30-20.00 ”Läste utprintade mail diverse från jobbet (hemma). Hinns ej med under ar-
betstid alltid.” Fanny 
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Biblioteksväsendets övergripande uppgifter 
 

Administrativt 
ramverk 

Utsagor A. Bedöma och 
skaffa utsagor 

B. Förvara och 
vårda utsagor.  

C. Bedöma 
avnämares 
önskemål och 
begränsningar 

D. Förmedla 
utsagor 

E. Producera 
egna utsa-
gor/handlingar 

Avnämares 
behov och 
önskemål 

F. Utsaga som 
ger tillgång till 
andra utsagor 

1 2.  3.  4. 5. Upplysningar 
som ger till-
gång till andra 
utsagor 

G. Utsaga som 
rör specifika 
frågor 

6. 7. 8. 9. 10. Upplysningar 
som rör specifi-
ka frågor 

H. Breda förkla-
rande utsagor 
(ämnen) 

11. 12. 13. 14. 15. Kunskaper som 
rör specifika 
ämnen. 

I. Konstnär-
ligt/kulturellt 
inriktade utsa-
gor 

16. 17. 18. 19. 20. Upplevel-
ser/kunskaper i 
den ”konstnär-
liga/kulturella” 
sfären. 

J. Nöjes- och 
förströelseinrik-
tade utsagor 

21. 22. 23. 24. 25. Förströelse och 
nöje 

K. Det fysiska 
biblioteket 

26. 27. 28. 29. 30. Vissa sociala 
möjligheter 

Tabell 14. Inläsning och bevakning: analys av kategorin i förhållande till Enmarks figur. Ju star-
kare gråskala desto högre frekvens. 

Kommentar 
Solveig är den bibliotekarie som redovisar i särklass flest timmar på kategorin som hel-
het, med 8,25 timmar. Ingen annan bibliotekarie uppger mer än tre timmar – Felicia, 
Susanne och Helena redovisar inte någon tid alls på dessa arbetsuppgifter. 
 
Arbetsuppgifter av typen inläsning och bevakning ägnas i snitt endast ca 1,7 timmar. 
Det innebär endast knappt fyra procent av bibliotekariernas tid, vilket vi tycker är an-
märkningsvärt lite eftersom det borde vara en viktig del för arbetsgivaren. Å andra sidan 
sker naturligtvis mycket spontan bevakning samtidigt som andra arbetsuppgifter genom-
förs, vilket då inte framkommer i detta avsnitt. 
 
I denna kategori krävs inte de sociala kvalifikationerna i särskilt stor omfattning, utan 
vad gäller Ellströms taxonomi krävs främst de kognitiva kvalifikationerna för att utföra 
arbetsuppgifterna. Allra viktigast är kunskaper som kanske t.o.m. kan tas upp på den 
meta-kognitiva nivån där värdering och reflektion över eget och andras arbete krävs. 



 

 60 

5.5 Arbetsuppgifter med kontakt med människor 
I detta kapitel återfinns arbetsuppgifter som huvudsakligen rör kontakter med låntagare 
och kunder, kontakter med kollegor och externa personer samt resterande e-
posthantering. 

5.5.1 Kontakter med låntagare och kunder 

Tisdag 10.30-11.00 ”Floorwalking i släktforskarrummet. Besvarar frågor i farten. Några frågar 
efter bibliografi över vår stad. Finns delvis i vår katalog. Avsaknaden är kännbar i mitt arbete. 
Lägger så mycket ämnesord jag hinner för att hjälpa andra hitta i bokbeståndet.” Fredrika 

Det som vi har placerat i denna kategori är de arbetsuppgifter där bibliotekarierna har 
kontakt med låntagare och kunder, både ute i bibliotekslokalen och per telefon. Det är 
alltså de arbetsuppgifter som är de mest synliga arbetsuppgifterna gentemot besökarna 
bortsett från rena bokuppsättningsuppgifter. I nedanstående tabell redovisar vi de grup-
peringar av arbetsuppgifter som vi har valt att placera i denna kategori. 
 

Tabell 15. Arbetsuppgifter med kontakt med låntagare och kunder: totaltid för samtliga bibli-
otekarier inom kategorin, uppdelat på undergrupper samt bibliotekarietyp 

Folkbibliotekarierna har totalt sett flest timmar medan de andra bibliotekarietyperna har 
ungefär lika många sinsemellan. Här blir också tydligt att det skiljer stort mellan olika 
bibliotekarietyper i vissa av kategorins undergrupper, exempelvis ordningsuppgifter. Vi 
ser att de tre översta undergrupperna samtliga rör olika former av direkt låntagarkontakt 
och referensarbete, vilket gör att de arbetsuppgifterna sammanlagt består av ca 68 tim-
mar, d.v.s. mer än hälften av kategorins totalsumma. 
 

Arbetsuppgifter med kontakt med lån-
tagare/kunder, antalet timmar för alla 
tolv bibliotekarier 

Folk 
6 res. 

Sjukhus
2 res. 

Special 
2 res. 

Högskole 
2 res. 

Totalt 

Referenssamtal/svara på frågor (inkl tfn) 10,50 6,25 5,75 5,50 28,00 
Låntagarkontakt (ej öga mot öga) 8,75 2,50 5,50 5,00 21,75 
Informationsdisktjänstgöring 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 
Utlån 7,25 5,25 0,50 0,25 13,25 
Användarundervisning 6,00 1,00 1,75 1,50 10,25 
Allmänt låntagararbete 9,00 0,50 0,25 0,00 9,75 
Biblioteksvisning, bokprat 3,75 0,00 0,00 2,75 6,50 
Ordningsuppgifter/trivsel 4,50 0,25 0,00 0,50 5,25 
Summa 67,75 15,75 13,75 15,50 112,75 
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Tabell 16. Arbetsuppgifter med kontakt med låntagare och kunder: genomsnittstid för samtli-
ga bibliotekarier inom kategorin, uppdelat på undergrupper samt bibliotekarietyp. 

Om vi studerar genomsnittet per person kan vi konstatera att varje bibliotekarie, oavsett 
typ och bibliotek, tillbringar mellan sju och elva timmar med kontakt med låntagare 
eller kund. Bibliotekarietyperna har ungefär lika höga siffror förutom folkbibliotekari-
erna som har en något högre siffra. Det har till viss del att göra med informationsdisk-
tjänstgöringen som endast folkbibliotekarierna redovisar som separat arbetsuppgift, vil-
ket vi diskuterar mer nedan. 
 
I denna kategori skapade vi först ett antal undergrupper där vi samlade arbetsuppgifter 
som rör ganska traditionella och väntat stora arbetsuppgifter som referenssamtal, infor-
mationsdisktjänstgöring, utlån, användarundervisning och biblioteksvisning. Genom 
diskussioner kunde vi ganska snart komma fram till resterande undergrupper även om 
rubriceringen på dem inte var helt enkel. 

Måndag 15.00-15.30 ”Fruktstund. Omlån. Reservationer. Hjälp med sökningar. Katalogiserar.” 
Ursula 

Studerar vi de olika undergrupperna mer i detalj kan vi se att referenssamtal34 är den 
största undergruppen och den består endast av en enda arbetsuppgift. Trots allt kan vi 
ändå konstatera att det inte ägnas särskilt mycket tid åt referenssamtal, i genomsnitt bara 
2,3 timmar per bibliotekarie denna vecka. Dock kan sägas att i undergrupperna allmänt 
låntagararbete samt låntagarkontakt (ej öga mot öga) ingår en del arbetsuppgifter som 
gränsar till referenssamtalet. Troligen har de som skrivit informationsdisktjänstgöring i 
sin dagbok, och inte mer preciserat sina arbetsuppgifter under informationsdisktjänstgö-
ringen, ägnat en del tid åt referenssamtal. I gruppen referenssamtal har vi placerat ar-
betsuppgifter där bibliotekarierna exempelvis har skrivit utreder låntagarfrågor, rådgiv-
ning om CD-böcker till bilåkande doktor, studenter - frågor, hjälper en patient med en 
LL-bok, besvarar telefonfråga och besvarar frågor i farten - några frågar efter bibliografi 
över ”vår stad”. Om vi jämför med Enmarks modell, passar referenssamtalet in på flera 
ställen eftersom det handlar om uppgifter och frågor som kan röra väldigt olika ämnen 
och specifika detaljer. Främst anser vi att referenssamtal kan passa in i kolumnerna C, D 
                                                           
34 Ett referenssamtal består av referensfrågor och svar på dem. (En definition av termen referensfråga som 
Svensk biblioteksförening redovisar är att det är ”…en informationskontakt som omfattar kunskap, an-
vändning, rekommendationer, tolkning eller instruktioner mellan någon i personalen och användaren om 
hur man använder en eller flera informationskällor. Referensfrågan kan ställas personligen eller via tele-
fon, post, fax eller elektroniska media såsom e-post, ICQ, chatt mm.” Svensk biblioteksförening, 2002, s. 
1) 

Arbetsuppgifter med kontakt med lån-
tagare/kunder, i genomsnitt per biblio-
tekarietyp 

Folk Sjukhus Special Högskole Samtliga

Referenssamtal/svara på frågor (inkl tfn) 1,8 3,1 2,9 2,8 2,3 
Låntagarkontakt (ej öga mot öga) 1,5 1,3 2,8 2,5 1,8 
Informationsdisktjänstgöring 3,0 0,0 0,0 0,0 1,5 
Utlån 1,2 2,6 0,3 0,1 1,1 
Användarundervisning 1,0 0,5 0,9 0,8 0,9 
Allmänt låntagararbete 1,5 0,3 0,1 0,0 0,8 
Biblioteksvisning, bokprat 0,6 0,0 0,0 1,4 0,5 
Ordningsuppgifter/trivsel 0,8 0,1 0,0 0,3 0,4 
Genomsnitt (timmar) 11,3 7,9 6,9 7,8 9,4 
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och E eftersom det handlar om att bedöma avnämarnas önskemål, förmedla utsagor 
samt svara på frågor. Exempel som Enmark ger i sin modell i kapitel 4.2 i dessa rutor är 
hänvisa allmänheten till andra myndigheter, svara på besökarnas frågor utifrån egna 
faktakunskaper samt ha kunskap om vilka behov som allmänheten har av utbildning och 
allmänbildning. 

Måndag 12.00-12.30 ”…råkade passera informationsdisken, där var kö, besvarade ett par frå-
gor…” Hanna 

Låntagarkontakt (ej öga mot öga) är den näst största undergruppen och den innehåller 
ett flertal enskilda arbetsuppgifter, exempelvis ”fråga bibliotekarien”, ringa låntagare 
för att exempelvis meddela om inkommen bok, skicka e-post till låntagare, skriva och 
skicka pappersbrev till låntagare och svara på e-post från låntagare. All e-post till lånta-
gare är placerade i denna undergrupp, även om det ibland kan tyckas ha formen av ett 
referenssamtal. Vi valde att särskilja denna från övriga referenssamtal då de inte har 
formen av ett samtal med frågor och svar eller samspel mellan bibliotekarie och låntaga-
re eller kunder utan bara utgör svar på enstaka frågor.35 Inom gruppen låntagarkontakt 
(ej öga mot öga) är det svara på e-post och chatt med låntagare och kunder som är den 
mest omfattande arbetsuppgiften med 12,75 timmar totalt för alla bibliotekarier. Här är 
det lite skillnad mellan de olika bibliotekarierna. Folkbibliotekarierna lägger endast 0,6 
timmar i snitt på detta och två av bibliotekarierna gör det inte alls. Högst siffra har hög-
skolebibliotekarierna med 2,4 timmar i snitt, där den ena bibliotekarien står för 4 av 
dessa timmar. Även här dominerar kolumn C, D och E i Enmarks modell – det handlar i 
stort sett om liknande arbetsuppgifter med den skillnaden att de inte görs öga mot öga 
med låntagaren eller kunden. Formen är alltså annorlunda. 
 
Informationsdisktjänstgöring är nästa undergrupp i kategorin. Här har vi förutom det 
vanligast förekommande ”passet” även inkluderat telefonjour och expeditionstid. Denna 
arbetsuppgift är den som vi har diskuterat mest gällande hur vi ska redovisa. Totalt sett 
uppger bibliotekarierna att de har lagt ner 63,5 timmar på informationsdisktjänstgöring 
av olika slag, vilket i snitt är 5,3 timmar per bibliotekarie.36 I tabellen redovisas dock 
bara 18 av dessa timmar, vilket vi förklarar i nästa stycke. Om vi först granskar de 63,5 
timmarna kan vi konstatera att folk- och specialbibliotekarierna ägnar mest tid åt infor-
mationsdisktjänstgöring, över sex timmar per person. Sjukhusbibliotekarierna ägnar i 
snitt 3,5 timmar åt informationsdisktjänstgöring och högskolebibliotekarierna endast 
2,75 timmar per person. Ulrika och Helena uppger ingen informationsdisktjänstgöring. 
De anger att de hjälper låntagare och kunder någon gång då och då under dagen varvat 
med andra arbetsuppgifter, men de har inte uppgivit exakt när de har haft informations-
disktjänstgöring vilket gör det omöjligt för oss att tolka när/om de har haft informa-
tionsdisktjänstgöring eller inte. 
 
Som vi redan nämnt är det inte 63,5 timmar som vi har redovisat på arbetsuppgiften 
utan istället 18 timmar. (Observera att siffran 63,5 inte går att utläsa ur eller summera 
ihop utifrån tabellen eftersom den ingår som del i flera olika undergrupper.) Det beror 
på att i de allra flesta fall har bibliotekarierna även skrivit ner vilka arbetsuppgifter de 
                                                           
35 För att förstå hur mycket tid som i denna uppsats ägnades åt traditionellt referensarbete inklusive in-
formationsdisktjänstgöring bör man följaktligen summera undergrupperna referenssamtal, låntagarkontakt 
(ej öga mot öga) samt informationsdisktjänstgöring som är nästa undergrupp.  
36 Flora har ingen informationsdisktjänstgöring men det beror på att hon är den enda bibliotekarien på sitt 
lilla bibliotek och hon har då egentligen informationsdisktjänstgöring under hela öppettiden vilket är 
ungefär 35 timmar men dessa timmar är alltså inte medräknade i summan 63,5 timmar. 
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genomförde under själva passet, såsom utlån, referenssamtal, ringa låntagare o.s.v., vil-
ket vi då har redovisat som tid på respektive arbetsuppgift på annat ställe. De 18 timmar 
som vi redovisar i denna grupp är då bibliotekarierna enbart skriver exempelvis ”disk-
pass” två timmar och inte uppger något mer detaljerat. Det förekommer bland annat att 
bibliotekarierna i början av veckan skriver både informationsdisktjänstgöring och detal-
jerade arbetsuppgifter som förklaring, medan informationen i slutet av veckan är mer 
knapphändig och det bara står informationstjänstgöring. Det innebär naturligtvis också 
att dessa 18 timmar egentligen skulle kunna fördelas ut på andra arbetsuppgifter och att 
de då skulle ha något högre siffror. Det är endast folkbibliotekarier som redovisar in-
formationsdisktjänstgöring utan att precisera vad de gör under informationsdisktjänstgö-
ringen och de är följaktligen den enda bibliotekarietyp som redovisar timmar på denna 
arbetsuppgift. 
 
En annan arbetsuppgift som också redovisats ”samtidigt som andra” arbetsuppgifter och 
som därför inte redovisas separat någonstans är den bakjour37 som två av bibliotekarier-
na ägnar sig åt under veckan. Det är Fredrika och Hanna som lägger ungefär lika myck-
et tid på det, ca fyra timmar vardera. 

Torsdag 15.00-15.30 ”Bakjour. Fika. Katalogiserat.” Hanna 

Eftersom vi inte har fått någon förklaring till vad som har gjorts under de 18 timmarnas 
informationsdisktjänstgöring och eftersom bibliotekarierna kan ha ägnat sig åt arbets-
uppgifter som kan passa in i alla rutor i Enmarks modell har vi valt att redovisa den här 
undergruppen i hela modellen, även under administrativt ramverk, eftersom biblioteka-
rierna ibland ägnar sig åt administrativa uppgifter den tid som det är lugnt i biblioteket. 
Vi har diskuterat en del kring hur vi ska redovisa arbetsuppgifter av nämnda karaktär. 
Troligtvis består många av de arbetsuppgifterna som utförs under denna tid av frågor 
och problemlösande som skulle kunna hamna i föregående två undergrupper och där-
med samma rutor i Enmarks modell. Men eftersom vi inte vill riskera att förvrida siff-
rorna eller vår resultatredovisning väljer vi hellre att vara neutrala och redovisa dem på 
detta sätt, fördelad över hela modellen, men ändå med mer betoning på kolumn C, D 
och E på grund av kontakten med låntagarna, eftersom det framstår som det mest kor-
rekta att göra när vi faktiskt inte vet exakt. 
 
Något mer tid ägnas åt arbetsuppgifter som har med utlån att göra. Här har vi placerat, 
förutom rena utlån till låntagare, även köra bokvagn, skriva lånekort, dela ut pinkod och 
utföra diverse ändringar av användaruppgifter samt omlån. Vi kan konstatera att högs-
kole- och specialbibliotekarierna redovisar en förhållandevis låg siffra, i genomsnitt 
mindre än en halvtimme. Mest tid på rent utlån lägger en av folkbibliotekarierna, hela 
6,75 timmar. Det är Flora, som dock inte har fyllt i någon informationsdisktjänstgöring. 
Utlån har kanske ett missvisande resultat i vår undersökning eftersom de som har upp-
givit informationsdisktjänstgöring som en arbetsuppgift i vissa fall knappt tagit upp att 
de hade sysslat med utlån och omlån fastän de kanske under denna tid faktiskt har lånat 
ut något. Troligtvis valde de att inte ta upp det i så fall, utan nöjde sig med att skriva 
informationsdisktjänstgöring. Utlån placerar vi i Enmarks modell in i kolumnen för 
förmedling av utsagor, kolumn D, bortsett från ruta 29. Även ruta 25, producera egna 
handlingar som har med nöje och förströelse att göra, passar in här genom den sociala 
delen av själva kontakten med låntagaren. 

                                                           
37 Vara beredd att hjälpa annan bibliotekarie som tjänstgör i informationsdisken när det blir för mycket att 
göra. Vid bakjour arbetar man med inre tjänstgöring.  
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Alla typer av bibliotekarier ägnade sig åt användarundervisning av olika slag, men inte 
i särskilt stor omfattning. Här ingår både användarundervisning i informationssökning, 
datorer och bibliotekskunskap samt hålla cirkel för låntagare. Det är ganska jämna och 
låga siffror på samtliga bibliotekarier. Användarundervisningen passar in i kolumnerna 
C, D och E i Enmarks modell som handlar om att bedöma avnämares önskemål och 
begränsningar, förmedla utsagor samt producera egna utsagor och handlingar. 
 
Allmänt låntagararbete innehåller många arbetsuppgifter med liten omfattning som 
allmänt receptionsarbete,38 hyra ut lokal, boka datorer åt låntagare, diskutera med lånta-
gare om praktiska frågor, hjälpa låntagare med att formulera brev eller med språket, 
hjälpa låntagare med kopieringsmaskin, faxning, reservera böcker åt låntagare samt vad 
en bibliotekarie kallade floorwalking, nämligen finnas ute i biblioteket och vara behjälp-
lig. Som synes ägnas alltså mindre än totalt tio timmar åt samtliga dessa arbetsuppgifter 
och nästan alla utförs av folkbibliotekarierna. I Enmarks modell passar de här olika 
uppgifterna dels in i det administrativa ramverket och dels i kolumnerna C, D och E 
samt hela rad K då det handlar om att bedöma, förmedla och skapa egna utsagor som 
hjälper låntagarna eller kunderna, samt det fysiska biblioteket och viss hantering av 
verktygen. 

Torsdag 12.00-13.00 ”Niorna kommer på sin lunchrast, vill boka sig vid datorerna, det blir liv och 
högljutt prat. Tar bort de gamla skyltarna ’Här får du inte äta och dricka’ som sitter vid datorerna 
och blir illa åtgångna. Kopierar, plastar och sätter upp nya.” Flora 

Det ägnas inte heller mycket tid åt att visa biblioteket för grupper eller enstaka låntaga-
re. I denna kategori har vi även placerat arbetsuppgiften bokprat, som dock endast 
genomfördes 45 minuter totalt sett, av samtliga bibliotekarier. Båda dessa arbetsuppgif-
ter är förbokade och inplanerade, vilket gör att de skiljer sig från arbetsuppgifterna i den 
förra undergruppen allmänt låntagararbete. Till dessa arbetsuppgifter räknar vi endast 
själva genomförandet, inte förberedelser och efterarbete, vilka vi istället har placerat i 
kategorin analytiska arbetsuppgifter i kapitel 5.4.2. Denna uppdelning har vi valt att 
göra eftersom för- och efterarbeten inte utförs med direkt kontakt med människor. Sjuk-
hus- och specialbibliotekarierna ägnade sig inte åt något inom denna kategori den här 
veckan. När det gäller undergruppen visa biblioteket är det lite svårt att bestämma en 
enskild plats i Enmarks modell. Det beror lite på vilken grupp av människor som det 
visas för och vad som fokuseras under visningen. I huvudsak anser vi dock att hela ko-
lumnerna C, D och E täcks in då användarna hela tiden är direkt inblandade i arbetsupp-
gifterna. 
 
Den sista undergruppen har vi valt att kalla ordningsuppgifter och trivsel direktrelaterat 
till besökare. Här ingår arbetsuppgifter som att småprata och diskutera med låntagare, 
kunder och ungdomar, diskussion med föräldrar till störande ungdomar, säga till, tjata 
på och köra ut störande personer, ta emot och diskutera klagomål på störande personer. 
Förutom att småpratandet och diskuterandet med låntagare i liten omfattning även utförs 
av sjukhus- och högskolebibliotekarier görs resten av dessa arbetsuppgifter av folkbib-
liotekarier. Som framgår av tabellen är det totalt sett en liten post på bara drygt fem 
timmar på samtliga bibliotekarier. Ordningsuppgifterna hänför vi dels till kolumn C, 
bedöma avnämares önskemål och begränsningar, och dels till kolumn E med mest fokus 

                                                           
38 På en av arbetsplatserna finns en reception i direkt anknytning till biblioteket där bibliotekarien tjänst-
gör ibland. 
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på ruta 25 – prata med folk och skapa trevnad. Ruta 29, som har med förmedling kring 
det fysiska biblioteket att göra, passar också in på dessa arbetsuppgifter. 

Måndag 16.30-17.00 ”Pass i infodisken. Kör ut ungdomar som stör, diskuterar med en av ungdo-
marnas mammor” Frida 

Av Enmarks modell framgår att fokus har hamnat på att bedöma avnämares önskemål 
och begränsningar, förmedla utsagor samt producera egna utsagor och handlingar (ko-
lumnerna C, D och E). Mest fokus ligger på förströelse och nöje där bibliotekarierna 
producerar egna handlingar, ruta 25, vilken rymmer en del arbetsuppgifter. 
 

 
 
 

Biblioteksväsendets övergripande uppgifter 
 

Administrativt 
ramverk 

Utsagor A. Bedöma och 
skaffa utsagor 

B. Förvara och 
vårda utsagor.  

C. Bedöma 
avnämares 
önskemål och 
begränsningar 

D. Förmedla 
utsagor 

E. Producera 
egna utsa-
gor/handlingar 

Avnämares 
behov och 
önskemål 

F. Utsaga som 
ger tillgång till 
andra utsagor 

1 2.  3.  4. 5. Upplysningar 
som ger till-
gång till andra 
utsagor 

G. Utsaga som 
rör specifika 
frågor 

6. 7. 8. 9. 10. Upplysningar 
som rör specifi-
ka frågor 

H. Breda förkla-
rande utsagor 
(ämnen) 

11. 12. 13. 14. 15. Kunskaper som 
rör specifika 
ämnen. 

I. Konstnär-
ligt/kulturellt 
inriktade utsa-
gor 

16. 17. 18. 19. 20. Upplevel-
ser/kunskaper i 
den ”konstnär-
liga/kulturella” 
sfären. 

J. Nöjes- och 
förströelseinrik-
tade utsagor 

21. 22. 23. 24. 25. Förströelse och 
nöje 

K. Det fysiska 
biblioteket 

26. 27. 28. 29. 30. Vissa sociala 
möjligheter 

Tabell 17. Arbetsuppgifter med kontakt med låntagare och kunder: analys av kategorin i för-
hållande till Enmarks figur. Ju starkare gråskala desto högre frekvens. 

Kommentar 
Totalt sett ägnas drygt 110 timmar åt hela denna kategori som består av arbetsuppgifter 
med kontakter med låntagare och kunder, vilket är en dryg femtedel av den totala tiden 
för samtliga arbetsuppgifter. I genomsnitt är det 9,4 timmar per bibliotekarie. Att di-
rektkontakt med låntagare och kunder faktiskt inte ägnas mer tid pekar på hur mycket 
tid som läggs på det mer ”osynliga” inre arbetet. 
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I denna kategori framkommer tydligt folkbibliotekariernas mer folkbildande och offent-
liga roll eftersom de redovisar fler timmar än andra bibliotekarietyper. Folkbibliotekari-
er har i högre grad kontakt med människor som har många olika slags ärenden än de 
andra bibliotekarietyperna som är något mer specialiserade. Särskilt på folkbibliotek är 
det ibland inte något specifikt ärende som ska utredas utan det kan handla om samtal av 
mer kontaktskapande natur. Övriga bibliotekarietyper redovisar mellan sju och åtta 
timmar i genomsnitt medan folkbibliotekarierna uppger mer än elva timmar per person i 
genomsnitt. Det varierar även relativt mycket mellan de olika bibliotekarierna. Även om 
alla uppger tid i denna kategori är det flera bibliotekarier som endast lägger mellan tre 
och fyra timmar på arbetsuppgifter med kontakt med låntagare och kunder, vilket gäller 
bibliotekarier från alla bibliotekstyper. Allra mest tid uppger Flora, nästan dubbelt så 
mycket tid som någon annan, nämligen 24,5 timmar. Övriga bibliotekarier som redovi-
sar mer än tio timmar i kategorin är Fia, Felicia och Ursula. 

Onsdag 11.30-12.30 ”Under lunchrasten många högljudda 9:or vid datorerna. Gör färdigt kra-
ven. Ringer till lärare för att diskutera att någon/några slängt ut massor av lecakulor i trappen. 
Alla skyller på varandra, mycket diskussion om detta.” Flora 

Några arbetsuppgifter som vi trodde skulle vara mer vanligt förekommande var exem-
pelvis bokprat, vilket endast redovisas totalt 0,75 timmar, samt användarundervisning 
av datorer, med 0,5 timmar. Naturligtvis inser vi att de arbetsuppgifter som just de del-
tagande bibliotekarierna redovisar kunde ha fördelat sig helt annorlunda om det hade 
varit andra bibliotekarier som hade deltagit. Att vi inte har med någon barnbibliotekarie 
i undersökningen påverkar antagligen den låga siffran på arbetsuppgiften bokprat. 
 
Som helhet kan denna kategori av arbetsuppgifter sägas utföras huvudsakligen med de 
kvalifikationer som Ellström kallar för sociala kvalifikationer. I sitt eget exempel pekar 
han på förmågan att kommunicera med andra och att kontinuerligt lösa uppkommande 
uppgifter och problem, vilket definitivt passar in på de arbetsuppgifter som vi har sam-
lat här. Kvalifikationer som också krävs är de kognitiva. Ellström tar upp olika typer av 
kunskap och vi anser att dessa arbetsuppgifter till största del bygger på teoretiska kun-
skaper, kunskap som kan verbaliseras och förmedlas till andra. En hel del förtrogen-
hetskunskap och kunskapsbaserade färdigheter krävs också för att snabbt och smidigt 
kunna besvara frågor. 

5.5.2 Kontakter med kollegor och externa personer 

Fredag 16.00-16.30 ”Smalltalk med personal vid skrivaren…” Fredrika 

I den här kategorin har vi valt att placera arbetsuppgifter där bibliotekarierna har kon-
takt med andra än låntagare. Det är kollegor på den egna arbetsplatsen och på andra 
bibliotek, chefskontakter och externa kontakter som exempelvis fackliga kontakter och 
möte med skolpersonal. Kategorin innehåller möten, kurser, föreläsningar, alltså plane-
rade möten av olika slag, men också samtal med kollegor, telefonsamtal och andra ofta 
mindre planerade kontakter. 
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Arbetsuppgifter med kontakt med kolle-
gor, chef och externa personer, antalet 
timmar för alla tolv bibliotekarier 

Folk 
6 res. 

Sjukhus
2 res. 

Special 
2 res. 

Högskole 
2 res. 

Totalt 

Föreläsning, kurs m.m. 21,00 7,00 0,00 0,00 28,00 

Möte med kollegor/chef 10,00 1,75 7,75 8,50 28,00 
Möten med externa kontakter 12,00 5,50 3,75 1,50 22,75 
Övriga kontakter med andra än kolle-
gor/chef 

6,75 5,75 0,75 0,00 13,25 

Övriga kontakter med kollegor/chef 9,25 2,50 0,75 0,00 12,50 
Summa 59,00 22,50 13,00 10,00 104,50 

Tabell 18. Arbetsuppgifter med kontakt med kollegor, chef och externa personer: totaltid för 
samtliga bibliotekarier inom kategorin, uppdelat på undergrupper samt bibliotekarietyp. 

Jämfört med den förra kategorin, arbetsuppgifter med kontakt med låntagare, som totalt 
för bibliotekarierna var 112,75 timmar läggs nästan lika mycket tid på kontakter med 
kollegor, chef och externa personer, nämligen 104,5 timmar. Förutom tid som läggs på 
föreläsningar och kurser, ägnas mycket tid åt möten - ca 50 timmar. 
 
Arbetsuppgifter med kontakt med kolle-
gor, chef och externa personer, i genom-
snitt per bibliotekarietyp 

Folk Sjukhus Special Högskole Samtliga

Föreläsning, kurs m.m. 3,5 3,5 0,0 0,0 2,3 
Möte med kollegor/chef 1,7 0,9 3,9 4,3 2,3 
Möten med externa kontakter 2,0 2,8 1,9 0,8 1,9 
Övriga kontakter med andra än kolle-
gor/chef 

1,1 2,9 0,4 0,0 1,1 

Övriga kontakter med kollegor/chef 1,5 1,3 0,4 0,0 1,0 
Genomsnitt (timmar) 9,8 11,3 6,5 5,0 8,7 

Tabell 19. Arbetsuppgifter med kontakt med kollegor, chef och externa personer: genom-
snittstid för samtliga bibliotekarier inom kategorin, uppdelat på undergrupper samt bibliotekarie-
typ. 

I genomsnitt ägnas dessa arbetsuppgifter 8,7 timmar per bibliotekarie. Sjukhus- och 
folkbibliotekarierna lägger ner mest tid på de här arbetsuppgifterna. 
 
I denna kategori skiljde vi först ut alla arbetsmöten och delade upp dem i två grupper, 
dels med de egna kollegorna eller chefen och dels med människor som arbetar utanför 
den egna arbetsplatsen men inom organisationen, kommunen eller landstinget. Arbets-
uppgifter som innehöll deltagande i kurser och föreläsningar kändes som en naturlig 
egen undergrupp. Resterande arbetsuppgifter fick två sammanfattande rubriker, dels 
diverse övriga kontakter med kollegorna och dels övriga kontakter med olika personer 
såsom IT-kontakter, vaktmästare och dylikt. 
 
De två största undergrupperna i den här kategorin har lika många timmar redovisade, 
nämligen 2,3 timmar per bibliotekarie. Den ena av dem är att gå på föreläsning, kurs 
m.m. Förutom föreläsning och kurs har vi även placerat studiedag samt hålla egen före-
läsning, presentation och cirkel i undergruppen. Trots att det är en av de två största un-
dergrupperna, ägnar varken special- eller högskolebibliotekarierna någon tid alls åt det-
ta. Det är endast tre bibliotekarier som redovisar arbetsuppgifter i denna undergrupp. 
Fanny är en dag på kurs i 10 timmar, Frida redovisar 6 timmar en dag och 4 timmar en 
annan dag på föreläsning och Ulrika redovisar 7 timmar på att gå på kurs. De båda folk-
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bibliotekarierna ägnar också några timmar åt att hålla egen presentation, föreläsning och 
kurs. I undergruppen föreläsning, kurs m.m. är siffrorna väldigt olika jämförelsevis mel-
lan bibliotekarietyperna och kanske inte särskilt representativa eftersom en kursdag gör 
stor skillnad på resultatet. Hade vi undersökt en annan vecka hade det troligen sett helt 
annorlunda ut, både mellan och inom de olika bibliotekarietyperna. 
 
Möte med kollegor och/eller chef är nästa undergrupp inom kategorin där 2,3 timmar i 
snitt är redovisade. Här har vi placerat möten av olika slag, exempelvis möten om lånta-
gare, biblioteksfrågor eller IT-frågor. Även schemaplanering och mötesplanering med 
kollegor och/eller chef ingår i den här undergruppen. Högskole- och specialbibliotekari-
erna ägnar mer tid än de andra bibliotekarietyperna åt den här gruppen av arbetsuppgif-
ter. Mestadels redogör bibliotekarierna för många korta tillfällen, förutom de två hög-
skolebibliotekarierna som båda redovisar längre möten på två timmar med kollegor an-
gående biblioteksfrågor. En av folkbibliotekarierna ringer telefonsamtal på sin fritid 
angående biblioteksfrågor. 
 
Möten med externa kontakter, t.ex. bibliotekspersonal på andra bibliotek eller anställda 
på skola eller gymnasium, ägnar bibliotekarierna 1,9 timmar åt i snitt. Sjukhusbibliote-
karierna lägger ner mest tid på möten med externa kontakter, nämligen 2,8 timmar var-
dera. Folk- respektive specialbibliotekarierna ägnar ungefär två timmar per person och 
högskolebibliotekarierna knappt en timme vardera åt externa kontakter. 
 
I undergruppen övriga kontakter med andra än kollegor och/eller chef finns många ar-
betsuppgifter där bibliotekarierna har lagt ner förhållandevis lite tid på varje uppgift. 
Här har vi placerat IT-kontakter, både externa och med serviceavdelningen internt, kon-
takter med övrig personal (exempelvis vaktmästare) och allmänna externa telefon och e-
postkontakter. Anmäla sig till möte och e-postlista samt boka möte, lokaler och bok-
snurra har också placerats i den här undergruppen liksom arbete med att läsa och svara 
på BIBLIST.39 Alla dessa uppgifter ägnas endast en dryg timme per bibliotekarie i snitt 
och det är sjukhusbibliotekarierna som ägnar mest tid åt det med drygt tre timmar var-
dera. Den största delen av den tiden ägnar de åt externa IT-kontakter där vi exempelvis 
har placerat de båda sjukhusbibliotekariernas e-postkontakter angående EiRA40 och en 
bibliotekaries kontakt med SKL.41 

Måndag 12.00-12.30 ”Pratar med vaktmästaren om att flytta min bokhylla i mitt arbetsrum, ska 
tömma hyllan dessförinnan, visar var den ska stå […].” Fia 

Den sista undergruppen i den här kategorin är övriga kontakter med kollegor och/eller 
chef där vi har placerat ett flertal uppgifter som i vissa fall endast en bibliotekarie upp-
ger. Här finns EU-avstämning med chef, vidarebefordra e-post till kollegor och/eller 
chef och utbilda eller handleda kollegor, nyanställda och praoelever. Att hjälpa kollegor 
eller själv få hjälp eller råd av kollegor har vi också placerat här. Endast 12,5 timmar 
ägnas åt detta totalt, i genomsnitt alltså ca en timme, och hälften av den tiden läggs på 
utbildning och handledning av kollegor, nyanställda eller prao. Högskolebibliotekarier-
na ägnar den aktuella veckan inte någon tid åt övriga kontakter med kollegor och/eller 
chef. 
 
                                                           
39 E-postbaserat diskussionsforum om bibliotek för anställda, och andra intresserade, i Norden. 
40 EiRA är en gemensam plattform för medicinsk information och kunskap som landstingen i Sverige har 
tillgång till. 
41 Sveriges Kommuner och Landsting 
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Alla fem undergrupper i den här kategorin har vi placerat in i hela Enmarks modell ef-
tersom vi anser att arbetsuppgifterna berör alla delar i modellen. Kurserna och mötena 
kan handla om alla delar av bibliotekariernas verksamhet inklusive administrativa ar-
betsuppgifter. I den här kategorin kan vår analys utifrån Enmarks modell tyckas över-
flödig då den inte direkt visar något intressant resultat att diskutera, men för att vi ska få 
ett korrekt resultat av den totala sammanställningen av alla arbetsuppgifter måste vi ta 
med alla kategorier och undergrupper. 
 

 
 
 

Biblioteksväsendets övergripande uppgifter 
 

Administrativt 
ramverk 

Utsagor A. Bedöma och 
skaffa utsagor 

B. Förvara och 
vårda utsagor.  

C. Bedöma 
avnämares 
önskemål och 
begränsningar 

D. Förmedla 
utsagor 

E. Producera 
egna utsa-
gor/handlingar 

Avnämares 
behov och 
önskemål 

F. Utsaga som 
ger tillgång till 
andra utsagor 

1 2.  3.  4. 5. Upplysningar 
som ger till-
gång till andra 
utsagor 

G. Utsaga som 
rör specifika 
frågor 

6. 7. 8. 9. 10. Upplysningar 
som rör specifi-
ka frågor 

H. Breda förkla-
rande utsagor 
(ämnen) 

11. 12. 13. 14. 15. Kunskaper som 
rör specifika 
ämnen. 

I. Konstnär-
ligt/kulturellt 
inriktade utsa-
gor 

16. 17. 18. 19. 20. Upplevel-
ser/kunskaper i 
den ”konstnär-
liga/kulturella” 
sfären. 

J. Nöjes- och 
förströelseinrik-
tade utsagor 

21. 22. 23. 24. 25. Förströelse och 
nöje 

K. Det fysiska 
biblioteket 

26. 27. 28. 29. 30. Vissa sociala 
möjligheter 

Tabell 20. Arbetsuppgifter med kontakt med kollegor, chef och externa personer: analys av 
kategorin i förhållande till Enmarks figur. Ju starkare gråskala desto högre frekvens. 

Kommentar 
Kategorin kontakter med kollegor och externa personer är den tredje i storleksordning 
om vi studerar samtliga kategorier. Bibliotekarierna har angett att de totalt har ägnat 
104,5 timmar på de här arbetsuppgifterna denna vecka, vilket är ungefär en femtedel av 
alla arbetsuppgifter. Genomsnittet per bibliotekarie är 8,7 timmar. Det är nästan lika 
mycket tid som de ägnar åt kontakter med låntagare och kunder. Folk- och sjukhusbib-
liotekarierna ägnar ungefär dubbelt så mycket tid åt den här kategorin än vad special- 
och högskolebibliotekarierna gör. Det kan till stor del ha att göra med att de två först-
nämnda bibliotekarietyperna har kursdagar denna vecka, vilket varken special- eller 
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högskolebibliotekarierna har den här veckan. De har å andra sidan lagt ner lite mer tid 
på möten med kollegor och/eller chef. 
 
De enskilda bibliotekarierna ägnar mellan 1 och 19,5 timmar på kategorin kontakter 
med kollegor och externa personer. Mest tid lägger de tre bibliotekarierna som var på 
kurs den här veckan. Om man bortser ifrån dem, lägger Fia mest tid på dessa arbetsupp-
gifter – 13,50 timmar. Hon ägnar sig mest åt möte med kollegor angående biblioteksfrå-
gor samt möte med externa kontakter, drygt tre timmar åt vardera. Övrig tid är uppdelad 
på många arbetsuppgifter. Flora ägnar bara 1 timme åt den här kategorin av arbetsupp-
gifter och endast åt möte med kollegor angående biblioteksfrågor samt IT-kontakter. 
Den stora variationen inom den här kategorin tror vi kan bero på flera omständigheter. 
Dels, som vi nämnde tidigare, beror det på de bibliotekarier som är på kurs vissa dagar-
na den här veckan. Möten, både med kollegor och externa kontakter, kan också ge stora 
variationer beroende på hur många möten som är inplanerade just den aktuella veckan. 
En annan orsak kan vara att många av arbetsuppgifterna inom den här kategorin är små, 
korta arbetsuppgifter som bibliotekarierna inte alltid har brytt sig om att skriva ner i sina 
dagböcker, exempelvis telefon- och e-postkontakter samt hjälpa eller få hjälp av kolle-
gor. 
 
Vad gäller kvalifikationer som krävs för att utföra arbetsuppgifterna, skiljer de sig inte 
särskilt mycket från föregående kategori. Det handlar återigen om att kommunicera och 
interagera med andra, dock med lite mer inslag av meta-kognitiva färdigheter eftersom 
det på möten planeras och diskuteras. Fokus återfinns alltså på vad Ellström kallar soci-
ala kvalifikationer med inslag av de kognitiva kvalifikationerna och då främst intellek-
tuella färdigheter. Även teoretiska och praktiska kunskaper är naturligtvis viktiga för att 
kunna nå fram till beslut och diskutera olika ämnen. 

5.5.3 Resterande e-posthantering 
I detta kapitel redovisar vi en enda arbetsuppgift, nämligen e-posthantering. Vi har dis-
kuterat mycket kring denna arbetsuppgift och även funderat på att placera den i någon 
annan kategori. Slutligen beslöt vi oss ändå för att den skulle få vara en egen kategori 
eftersom den e-posthantering som avses i detta kapitel är den e-post när bibliotekarierna 
inte närmare har specificerat vem de har haft kontakt med. I de fall som bibliotekarierna 
exempelvis uttryckligen skriver att de svarar på e-post från låntagare har det istället re-
dovisats i kategorin kontakter med låntagare och kunder, undergrupp låntagarkontakt (ej 
öga mot öga). I kategorin resterande e-posthantering har vi placerat ta emot, läsa, skriva, 
svara på och skicka e-post där vi alltså inte vet vem eller vad det gäller. 
 
Resterande e-posthantering, antalet 
timmar för alla tolv bibliotekarier 

Folk 
6 res. 

Sjukhus
2 res. 

Special 
2 res. 

Högskole 
2 res. 

Totalt 

Resterande e-posthantering: läsa och 
bearbeta e-post 

11,00 5,00 5,75 2,75 24,50 

Tabell 21. Resterande e-posthantering: totaltid för samtliga bibliotekarier inom kategorin, upp-
delat på bibliotekarietyp. 

E-posthanteringen som avses i detta kapitel består av 24,5 timmar, knappt fem procent 
av alla arbetsuppgifter, och alla tolv bibliotekarier lägger tid på det. Specialbibliotekari-
erna och sjukhusbibliotekarierna redovisar mest tid med ungefär lika mycket, närmare 
tre timmar per bibliotekarie, medan folkbibliotekarierna och högskolebibliotekarierna 
ägnar något mindre tid, runt 1, 5 timmar i snitt. En av folkbibliotekarierna ägnar 0,75 
timmar åt resterande e-posthantering på sin fritid. 
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Resterande e-posthantering, i genom-
snitt per bibliotekarietyp 

Folk Sjukhus Special Högskole Samtliga

Resterande e-posthantering: läsa och 
bearbeta e-post 

1,8 2,5 2,9 1,4 2,0 

Tabell 22. Resterande e-posthantering: genomsnittstid för samtliga bibliotekarier inom katego-
rin, uppdelat på bibliotekarietyp. 

De enskilda bibliotekarierna som ägnar mest tid åt resterande e-posthantering är Ursula, 
Fredrika och Solveig som alla lägger över tre timmar på arbetsuppgiften. Eftersom vi 
inte vet vad respektive e-post handlar om, har vi valt att placera in den här kategorin i 
samtliga av Enmarks rutor då det kan handla om precis vad som helst. Hela Enmarks 
modell är alltså gråmarkerad i samma skala (och vi skriver inte ut den här i kapitlet). 
 
Vad gäller kvalifikationer som krävs för att utföra arbetsuppgifterna är naturligtvis soci-
ala kvalifikationer viktiga för att kunna hantera, besvara och relatera till den e-post som 
åsyftas, men även kognitiva kvalifikationer krävs för att kunna ta ställning till och åt-
gärda dem. Ellströms exempel pekar på just de sociala kvalifikationerna som krävs allt 
mer i och med att mer och mer tid tillbringas framför datorerna, vilket denna kategori är 
ett typexempel på. 

5.6 Återkoppling till teori 
Inledningsvis kan vi konstatera att det resultat som vi har fått fram genom att placera in 
bibliotekariernas arbetsuppgifter i Romulo Enmarks modell är arbetsuppgifter i samt-
liga rutor i modellen. Till största del är de dock placerade dels i det administrativa ram-
verket och dels i kolumn C, D och E med allra mest fokus på ruta 3, men även på rutor-
na 8, 13 och 25.  
 
De arbetsuppgifter som är placerade i det administrativa ramverket är arbetsuppgifter 
från samtliga sju kategorier. Kontakt med låntagare och kunder är den kategori som 
representeras minst i det administrativa ramverket. I övrigt är det arbetsuppgifter från 
alla de andra kategorierna som återfinns här, alltifrån posthantering, datorrelaterade ar-
betsuppgifter och fackligt arbete till kontakter med kollegor m.fl. samt resterande e-
posthantering. 
 
I de tre kolumnerna C, D och E är alla arbetsuppgifter som har att göra med kontakten 
med låntagare och kunder placerade, men även vissa arbetsuppgifter utan kontakter. 
Den ruta som tillsammans med det administrativa ramverket har mest fokus är ruta 3 
där vi exempelvis har placerat praktisk hantering, inläsning och referenssamtal. Även i 
ruta 8 och 13 har vi placerat dessa arbetsuppgifter. I ruta 3, men inte i ruta 8 och 13, 
ingår även arbetsuppgifter från kategorin katalogisering, klassificering och dylikt, ex-
empelvis lägga ämnesord och registrera media. Därför har den rutan fått något mer fo-
kus. Ruta 25 som också är förhållandevis mörk återfinns i kolumn E, arbetsuppgifter 
som har att göra med bibliotekariernas egna kunskaper och handlingar. Just ruta 25 har 
att göra med förströelse och nöje och där har vi placerat de arbetsuppgifter där bibliote-
karierna pratar med folk och skapar trevnad. Alla arbetsuppgifter kring olika slags kon-
takter återfinns här, men även andra arbetsuppgifter, exempelvis analytiska arbetsupp-
gifter som bland annat handlar om för- och efterarbeten i samband med möten, visning-
ar m.m. samt skapande arbete såsom att göra informationsmaterial och skyltar. 
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Biblioteksväsendets övergripande uppgifter 
 

Administrativt 
ramverk 

Utsagor A. Bedöma och 
skaffa utsagor 

B. Förvara och 
vårda utsagor.  

C. Bedöma 
avnämares 
önskemål och 
begränsningar 

D. Förmedla 
utsagor 

E. Producera 
egna utsa-
gor/handlingar 

Avnämares 
behov och 
önskemål 

F. Utsaga som 
ger tillgång till 
andra utsagor 

1 2.  3.  4. 5. Upplysningar 
som ger till-
gång till andra 
utsagor 

G. Utsaga som 
rör specifika 
frågor 

6. 7. 8. 9. 10. Upplysningar 
som rör specifi-
ka frågor 

H. Breda förkla-
rande utsagor 
(ämnen) 

11. 12. 13. 14. 15. Kunskaper som 
rör specifika 
ämnen. 

I. Konstnär-
ligt/kulturellt 
inriktade utsa-
gor 

16. 17. 18. 19. 20. Upplevel-
ser/kunskaper i 
den ”konstnär-
liga/kulturella” 
sfären. 

J. Nöjes- och 
förströelseinrik-
tade utsagor 

21. 22. 23. 24. 25. Förströelse och 
nöje 

K. Det fysiska 
biblioteket 

26. 27. 28. 29. 30. Vissa sociala 
möjligheter 

Tabell 23. Samtliga arbetsuppgifter: analys i förhållande till Enmarks figur. Ju starkare gråskala 
desto högre frekvens. 

Intressant att se är att resultatet visar sig kolumnvis och inte radvis. Det anser vi bero på 
att kolumnerna är uppgiftsindelade, det vill säga utgångspunkten är arbetsuppgifter, 
medan raderna är uppdelade på olika utsagor, alltså det som behandlas när bibliotekari-
erna utför sina arbetsuppgifter. Och eftersom vi talar om arbetsuppgifter är det naturligt 
att resultatet visar sig mer kolumnvis än radvis. Resultatet som helhet går att återkoppla 
till att de flesta arbetsuppgifter är relaterade till användarnas önskemål och begräns-
ningar, vilket vi anser vara ett ganska väntat resultat. Mycket av arbetets fokus ligger 
även på att förmedla och skapa egna utsagor, kolumn D och E. Bibliotekariens viktiga, 
sociala roll framgår tydligt av markeringen av ruta 25 där Enmarks exempel var att prata 
med folk och skapa trevnad. Det administrativa ramverkets poängtering är det resultat 
som var mest oväntat och det visar på den stora mängd arbetsuppgifter som är administ-
rativa och inåtriktade, de arbetsuppgifter som kanske inte särskilt tydligt framgår av de 
allmänna beskrivningarna av bibliotekarier. 
 
Om vi går vidare och granskar Lena Olssons teorier om bibliotekarien som generalist 
eller specialist kan vi även i den modellen utifrån vår undersökning avgöra var bibliote-
karieyrket kan placeras. Vi har i denna bedömning utgått från vårt sammanlagda resultat 
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i Enmarks modell, d.v.s. där fokus dels ligger på det administrativa ramverket och dels 
på att producera eget, bedöma samt förmedla utsagor. Att placera in varje undergrupp i 
modellen utifrån vår kategorisering, liknande Enmarks analys, för att sedan kunna se var 
koncentrationen hamnade skulle naturligtvis ha varit ett annat sätt att analysera det. Men 
vi valde att istället utgå från resultatet av vår analys av Enmarks modell, då vi anser att 
Olssons modell är mer översiktlig och inte kan detaljstuderas på samma sätt. Nedan har 
vi gjort en markering i Olssons modell där vi menar att bibliotekarien kan placeras in: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 24. Olssons modell: inplacering av bibliotekarien utifrån det totala resultatet av biblioteka-
riens arbetsuppgifter. 

Den vågräta axeln i modellen har form och innehåll som respektive ytterligheter och vi 
anser att fokus hamnar på innehåll eftersom resultatet visar på många sociala arbetsupp-
gifter där bibliotekarien ägnar sig åt mycket tankeverksamhet, bedöma vad låntagare har 
för behov och producera egna handlingar, exempelvis att ha egna faktakunskaper, prata 
med låntagare och skapa trevnad. Förutom de sociala arbetsuppgifterna anser vi att t.ex. 
kategorin inläsning och bevakning hör hemma här och det är ett tydligt exempel på ar-
betsuppgifter där innehållet är viktigare än formen. Som vi redovisar i vår teori är den 
yttre formen inte så betydande utan det viktiga är istället att söka information om, vär-
dera samt administrera ny kunskap. På den lodräta axeln är ytterligheterna generalist 
respektive specialist och vi anser att bibliotekarien snarare är generalist än specialist. 
Graden av hur mycket generalist en bibliotekarie är varierar, beroende på var man arbe-
tar. Vi menar att en folkbibliotekarie är mer generalist än både högskole-, special- och 
sjukhusbibliotekarier och en bibliotekarie på ett litet bibliotek ofta är mer generalist än 
en bibliotekarie på ett större bibliotek. Vårt resultat visar inte så stora skillnader som vi 
hade trott men specialbibliotekarierna ägnade sig exempelvis mer åt inläsning och be-
vakning än andra bibliotekarietyper och kan då sägas vara mer åt specialisthållet än de 
andra bibliotekarietyperna. Och en av högskolebibliotekarierna ägnade sig mer åt kata-
logisering än vad de andra bibliotekarierna gjorde vilket vi skulle placera närmare spe-
cialist och form i Olssons modell. Vi tror inte att högskolebibliotekarier alltid ägnar mer 
tid åt katalogisering än andra bibliotekarier utan det har nog mer att göra med att den 
här bibliotekarien arbetar på ett stort bibliotek och har katalogisering som sin uppgift. 
Dessutom stämmer de sociala arbetsuppgifterna överens med generalisten. Olsson för-
klarar att bibliotekarien är generalisten som har stor kunskap i informationssökning och 
som kan lite om mycket, vilket överensstämmer med vår tolkning av resultatet. 
 
Slutligen har vi Per-Erik Ellströms kvalifikationsteori där han presenterar en taxonomi 
över hur man kan beskriva och analysera yrkeskunnande. Den består av tre olika över-
gripande kvalifikationsbegrepp; uppgiftsrelaterade, ideologisk-normativa samt utveck-

  Specialist 
 
   
  
    
  
Form    Innehåll 
  
 
    
    
    
  Generalist 

x
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lingsinriktade kvalifikationer. Den del som vi har använt i vår analys är den som beskri-
ver de uppgiftsrelaterade kvalifikationerna, enligt Ellström den kompetens som krävs 
för att objektivt och framgångsrikt utföra ett arbete. Om vi sammanfattar vår empiri vad 
gäller de uppgiftsrelaterade kvalifikationerna, kan vi konstatera att samtliga delar är 
representerade i och med de olika arbetsuppgifterna. 
 
Den första delen handlar om psykomotoriska kvalifikationer eller manuella färdigheter 
och där anser vi att kategorin som rör enklare, praktiska arbetsuppgifter huvudsakligen 
passar in. Nästa del rör de kognitiva kvalifikationerna som i sin tur är uppdelad i kun-
skaper och färdigheter. Ellström definierar de kognitiva kvalifikationerna som något av 
yrkeskunnandets kärna eftersom det handlar om den kunskap som krävs i ett arbete. Om 
vi först granskar kunskaperna består de dels av praktisk, s.k. tyst kunskap eller förtro-
genhetskunskap, vilket vi anser att stora delar av de rutinbaserade arbetsuppgifterna hör 
hemma i. Det finns också teoretisk, explicit kunskap där vissa delar av arbetsuppgifter-
na kring inläsning och bevakning hamnar liksom stora delar av de analytiska arbetsupp-
gifterna. Till färdigheter – att utföra något i praktiken – kan många av arbetsuppgifterna 
räknas. Främst anser vi att de rutinbaserade och de analytiska arbetsuppgifterna samt 
delar av arbetsuppgifterna som rör inläsning och bevakning passar in. De rutinbaserade 
arbetsuppgifterna har sin tyngdpunkt i mer rutin- och regelbaserade färdigheter medan 
de analytiska arbetsuppgifterna grundas på kunskapsbaserade färdigheter och även ar-
betsuppgifter kring inläsning som också uppnår den nivå som Ellström kallar för meta-
kognitiv. Även till övriga arbetsuppgifter används naturligtvis både kunskaper och fär-
digheter, men vi anser ändå inte att det är de huvudsakliga kvalifikationerna som an-
vänds. (Exempelvis arbetsuppgifter som gäller kontakter med kollegor och externa per-
soner används en hel del intellektuella färdigheter på meta-kognitiv nivå då det handlar 
om planering och möten.) Slutligen har vi de kvalifikationer som handlar om den socia-
la förmågan. Här anser vi att de tre kategorier av arbetsuppgifter som handlar om kon-
takt med andra människor har sin grund då det till stor del handlar om kommunikations-
förmåga. 
 
Återigen vill vi poängtera att ingen av arbetsuppgifterna utförs endast utifrån en kvalifi-
kation, utan att de olika kvalifikationerna är sammanlänkade med varandra och att det 
snarast handlar om att de utnyttjas i olika hög grad vid olika arbetsuppgifter. Det går 
även att se att för olika arbetsuppgifter krävs vissa kvalifikationer, medan andra kvali-
fikationer snarare är av typen bra-att-ha. Några arbetsuppgifter där tydliga kvalifikatio-
ner finns är exempelvis data, informationssökning samt förmåga att förmedla informa-
tion. Social kompetens samt förmåga att läsa in och att vara fingerfärdig och snabb är 
exempel på andra kvalifikationer som oftast ej uttryckligen krävs för arbetet utan mer 
räknas ingå i arbetstagarens egen kompetens. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att det mycket väl går att dela upp arbetsuppgifter som vi 
har gjort, via Ellströms uppgiftsrelaterade kvalifikationer, dvs. genom att studera vilka 
kvalifikationer som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. Intellektuella färdigheter samt 
sociala kvalifikationer är de två delarna där tyngdpunkten återfinns i de arbetsuppgifter 
som vi har analyserat. Genom att följa upp en undersökning av vårt slag med kvalitativa 
intervjuer skulle även de kvalifikationer som kallas ideologisk-normativa samt utveck-
lingsinriktade kunna spåras för att ge en helhetsbild av kvalifikationerna. Vi anser dock 
att genom att göra som vi har gjort, enbart analysera de uppgiftsrelaterade kvalifikatio-
nerna, går det att ringa in grunden i yrkeskunskapen, den grundkompetens som måste 
finnas inom ett yrke. 
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6 Fördjupad analys och diskussion 
I föregående kapitel redovisade vi vårt resultat och återkopplade till de teoretiska mo-
deller som vi har valt. I detta kapitel gör vi en fördjupad analys och diskussion där vi 
även anknyter till våra frågeställningar och till övrig bakgrund. I kapitel 6.1 diskuterar 
vi resultatet mer ingående och utgår från de begrepp som tas upp i frågeställningarna. I 
kapitel 6.2 resonerar vi kring vilka konsekvenser och lärdomar vårt metodval har inne-
burit och i påföljande avsnitt redovisas våra slutsatser och reflektioner utifrån fråge-
ställningarna. Avslutningsvis följer några förslag till fortsatt forskning inom området. 

6.1 Analys och resultatdiskussion 
Här diskuterar vi det resultat som vi har redovisat i relation till bakgrund och teori. Vi 
utgår från våra frågeställningar och tar upp dem en i taget. 

6.1.1 Bibliotekariens arbetsuppgifter 
Rent allmänt kan vi konstatera att det verkligen är en stor mångfald av och stor sprid-
ning på de arbetsuppgifter som bibliotekarier utför. Att vår resultatredovisning kan 
framstå som ganska svårläst med kategorier, undergrupper och en mängd ingående ar-
betsuppgifter indikerar naturligtvis att vi har fått ett omfattande och utförligt underlag i 
våra dagböcker. Det betyder i sin tur att bibliotekarier utför ett brett och omfattande 
arbete. Det är också vad som framgår i boken En dag i biblioteket, som vi tar upp i bak-
grunden. 
 
I vår kategorisering gjorde vi en grundläggande indelning i två huvudgrupper, arbets-
uppgifter med respektive utan kontakt med människor. Givetvis är det en grov indel-
ning som inte är strikt på något sätt, det är väldigt få arbetsuppgifter som går att genom-
föra helt utan kontakt med andra människor, särskilt i ett serviceyrke vilket biblioteka-
rieyrket är. Men det går ändå att särskilja de arbetsuppgifter där själva kontakten är det 
allra viktigaste som exempelvis referenssamtal och möten. Mest förvånansvärt, utifrån 
den indelning som vi gjorde, var att det visade sig att de arbetsuppgifter som tillhörde 
huvudgruppen utan kontakt med andra människor övervägde, lite drygt hälften av ar-
betsuppgifterna kunde hänföras dit. Detta understryker hur mycket ”osynligt” arbete 
som genomförs, även om en del av arbetsuppgifterna utan kontakt med människor ändå 
genomförs i bibliotekslokalen där bibliotekarien är synlig för låntagarna (dock utan att 
ha kontakt med dem). Återkoppling går här att göra till den bibliotekschef som i inled-
ningen menade att många besökare blir förvånade över att så mycket arbete sker ”bak-
om kulisserna”. Vårt resultat styrker definitivt tesen att mycket arbete sker utanför in-
formationsdisken. Även i vår teorianknytning framgick att det administrativa ramverket 
i Enmarks modell var en av de rutor som blev mest gråmarkerad. 
 
I Arbetsförmedlingens och DIK:s beskrivningar av bibliotekariens arbetsuppgifter i vår 
bakgrund kan vi faktiskt se att både arbetsuppgifter med och utan kontakter beskrivs. 
Även om besökare och folk i allmänhet inte tycks känna till att det finns så mycket mer 
än de arbetsuppgifter som syns utåt (enligt exempelvis de magisteruppsatser som vi har 
studerat), tycker vi att det ges en varierad och sanningsenlig bild av vad bibliotekarien 
gör. 
 
Vad som också var förvånansvärt var att så mycket tid ägnades åt arbetsuppgifter med 
kontakter med andra personer än låntagare och kunder. Kontakter med låntagare och 



 

 76 

kunder uppgick till en dryg femtedel av den totala tiden och kontakter med kollegor och 
externa personer var nästan lika mycket. Arbetsuppgifter som vi blev överraskade över 
hur lite tid som tillbringades med var arbetsuppgifterna kring inläsning och bevakning. 
Knappt en tjugondel av bibliotekariernas tid ägnades åt det. I vår inledande exempel-
samling hade vi även en del arbetsuppgifter med som sedan ingen av bibliotekarierna 
uppgav att de arbetade med, vilket förvånade oss. Det var exempelvis hålla i läsecirkel 
eller sagostund, ha uppsökande verksamhet på BVC och äldreboende samt användarun-
dervisning i släktforskning. Ingen bibliotekarie har heller uppgivit att de ger boktips. Å 
andra sidan kanske de räknar in den arbetsuppgiften till referenssamtal. Inte heller att 
boka författarbesök, arbeta med marknadsföring, utforma tävlingar eller aktivt arbeta 
med konkurrensbevakning genomfördes av någon bibliotekarie. Naturligtvis inser vi att 
resultatet beror på vilka bibliotekarier som deltog i undersökningen och det faktum att 
vi exempelvis inte hade någon deltagande barn- eller skolbibliotekarie. 
 
Av de olika kategorierna är den som består av rutinbaserade arbetsuppgifter den största 
med ungefär en fjärdedel av den totala tiden. Undergruppen som innehåller katalogise-
ring och klassificering är den största inom kategorin, följt av beställningsarbete. I kate-
gorin analytiska arbetsuppgifter kan vi konstatera att mest tid ägnas åt förberedelser 
inför och efterarbete efter möten av olika slag. Kategorin som består av enklare, prak-
tiska arbetsuppgifter innehåller inte någon enskild undergrupp som utmärker sig, utan 
det handlar om många olika arbetsuppgifter i liten omfattning. Den största undergrup-
pen har vi kallat köks- och städgöromål Kategorin gällande inläsning och bevakning 
består totalt sett endast av en knapp tjugondel av den totala tiden och mest tid är redovi-
sad i undergruppen hålla sig à jour med nyheter vad gäller biblioteket, företaget, littera-
tur eller informationssökning. Inom kategorin kontakter med låntagare och kunder 
framgår tydligt att mycket tid läggs på direkta kontakter med låntagare och kunder, både 
öga mot öga vid informationsdisken eller övrigt i biblioteket och per telefon och e-post. 
Denna kategori utgör dock endast drygt en femtedel av bibliotekariernas totala tid. Ka-
tegorin som samlar kontakter med kollegor och externa personer visar hur mycket tid 
som ägnas åt möten med exempelvis kollegor, chef, IT-support och andra bibliotek, 
men även att kompetensutveckling i form av föreläsningar och kurser också genomförs i 
ganska stor omfattning. Den sista kategorin som rör e-posthantering, och som enbart 
består av den e-post där bibliotekarierna inte har uppgivit vem de har kontakt med (vil-
ket betyder att den totala e-posthanteringen är betydligt större men att den även ingår i 
andra undergrupper), indikerar att en stor del av bibliotekariernas tid läggs på denna 
förhållandevis nya arbetsuppgift som inte ens fanns för ca tio år sedan. Å andra sidan 
kan vi kanske anta att det för tio år sedan skulle ha rapporterats mer tid på telefonsamtal 
och brevskrivande? 
 
Om vi lämnar kategorierna och istället studerar storleken på undergrupperna - som 
kan bestå av ett fåtal eller väldigt många arbetsuppgifter - består den största enskilda 
undergruppen av olika arbetsuppgifter som utförts under 35,25 timmar och det är un-
dergruppen som rör katalogisering och klassificering. Trots att denna undergrupp alltså 
är den största, var vi ändå förvånade att den inte utövades i större omfattning eftersom 
vi menar att det rör arbetsuppgifter som är väldigt specifika för yrkesgruppen. Ingen 
annan av undergrupperna innehåller mer än 30 timmar totalt. De fyra som kommer på 
tur storleksmässigt är beställningsarbete, referenssamtal samt gå på föreläsningar och 
möten, vilket utövades 28-30 timmar per undergrupp. 
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Granskar vi vårt resultat ännu mer noggrant kan vi inom varje undergrupp studera de 
enskilda arbetsuppgifterna. Några av dessa utförs endast en kvart medan andra utförs 
betydligt längre tid. Det är fyra enskilda arbetsuppgifter som bibliotekarierna rapporte-
rat mer än tjugo timmar på. Dessa är möte eller konversation med kollegor eller chef om 
biblioteksfrågor (inklusive telefon), katalogisering, gå på föreläsning, studiedag eller 
kurs samt referenssamtal och svara på frågor (inklusive telefon). 
 
Vår empiriska undersökning är intressant att relatera till två av de bakgrundsfrågor 
som vi ställde till bibliotekarierna i inledningen till dagböckerna. De handlade om vil-
ken enskild arbetsuppgift som bibliotekarierna trodde att de utförde mest frekvent i sitt 
arbete samt vilken de ofta gör men inte tror att allmänheten känner till. På frågan vilken 
enskild arbetsuppgift de utför mest frekvent i sitt arbete fick vi lite olika svar. Det fram-
kom också att svaren från folkbibliotekarierna respektive övriga bibliotekarier skiljer sig 
åt. Folkbibliotekarierna tog upp arbetsuppgifter som utreda och besvara frågor, låna ut 
och ta emot böcker, boka folk vid datorer, belägga litteratur i databaser samt informa-
tionssökning. Högskolebibliotekarierna samt en av specialbibliotekarierna ansåg att 
katalogisering var den största arbetsuppgiften, tillsammans med inköp och fjärrlån. Den 
andra specialbibliotekarien uppgav att hon arbetade mest med telefonjour och sjukhus-
bibliotekarierna nämnde istället e-post, prenumerationer, tidskrifter samt utbildning. 
Vissa av dessa arbetsuppgifter känner vi igen väl som några av de arbetsuppgifter som 
faktiskt också rapporterades mest tid på – besvara frågor (referenssamtal), katalogise-
ring, fjärrlån och e-post. Andra av dessa arbetsuppgifter, som hålla utbildning och in-
köp, återkom däremot knappast alls i bibliotekariernas dagböcker, vilket är intressant. 
Just vad gäller utbildning kunde vi i litteraturgenomgången konstatera att den arbets-
uppgiften benämns på flera ställen. Exempelvis berättade Umeå universitet i sin infor-
mationsfolder att bibliotekarier kan arbeta med utbildning i informationssökning och 
Arbetsförmedlingen nämner att bibliotekarier kan lära biblioteksbesökarna att göra in-
formationssökningar. 
 
Vi frågade alltså även om bibliotekarierna kunde nämna någon arbetsuppgift som de 
ofta gör, men som de inte tror att folk i allmänhet vet om att de gör som bibliotekarie. 
Svaret på denna fråga skiftade naturligtvis med den specifika arbetsplatsen och de sär-
skilda ansvarsområdena. En vanlig kommentar hos bibliotekarierna handlade dock om 
IT – att arbetet är mycket datoriserat och att det är mycket installationer samt bevakning 
av nya databaser och nya länktips. Vi funderade över uppdelningen mellan arbetsupp-
gifter med IT respektive utan IT och konstaterade snabbt att nästan alla arbetsuppgifter 
har någon anknytning till IT eller datorer. Endast ett fåtal arbetsuppgifter utförs utan IT 
eller datorer, exempelvis posthantering, bokvård och hylluppställning. Andra kommen-
tarer på frågan om vilka arbetsuppgifter bibliotekarierna har, men som inte är så allmänt 
känt är omvärldsbevakning, att orientera sig i vad som händer inom arbetsområdet, delta 
i nätverk och utveckla kontakter. Förbereda och hålla i utbildningar samt de pedagogis-
ka delarna mot studenter är andra arbetsuppgifter som nämns. Vi anser att det till stor 
del handlar om arbetsuppgifter som utförs utan kontakt med andra människor och då 
särskilt utan kontakt med låntagare och kunder. 
 
Arbetsuppgifter som inte framkom särskilt tydligt i vårt resultat är de som vi har tagit 
upp i vår bakgrund att Helle Weise beskriver som en ny bibliotekarieroll, som kan jäm-
föras med en projektledare eller konsult. Viktigt för bibliotekarier skulle då vara kom-
munikation, övervakning, nätverksarbete, projektdeltagande m.m. Bibliotekarien som 
projektledare tas också upp i BHS utbildningsfolder där det skrivs att nyutexaminerade 
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bibliotekarier har kunskap om detta. Bibliotekarierna i vår undersökning ägnade sig inte 
åt projekt i så stor omfattning men det förekom. En av folkbibliotekarierna uppgav t.ex. 
att hon arbetade som projektledare för ett integrationsprojekt, vilket överensstämmer 
med den nya rollen. Bibliotekarierna i vår undersökning har arbetat förhållandevis 
länge. Är det så att yngre eller mer nyutexaminerade bibliotekarier arbetar annorlunda, 
eller är detta något som hittills mest diskuteras kring och finns med i utbildningar? Har 
vi inte riktigt kommit dit ännu i praktiken? Det kan också vara så att bibliotekarierna 
inte uppgav i dagböckerna att de exempelvis deltog i vissa möten och hade vissa kon-
takter i egenskap av projektledare, det vill säga att vi inte riktigt fångade upp den aspek-
ten i vår undersökning. En granskning av bibliotekariernas svar på bakgrundsfrågorna 
styrker den tesen eftersom flera av dem där hade uppgivit att de arbetar med olika pro-
jekt, vilket alltså inte framkom i själva dagböckerna. 
 
En annan intressant aspekt på vårt resultat är hur det går att jämföra de olika biblioteks-
typerna mot varandra. Att vi har få deltagande bibliotekarier totalt samt olika antal bib-
liotekarier från de olika bibliotekstyperna gör givetvis att det inte går att dra för stora 
slutsatser av resultatet, men det är ändå tänkvärt att jämföra siffrorna och se vilka indi-
kationer som kan utläsas. Nedan har vi sammanställt genomsnittssiffrorna för respektive 
kategori och bibliotekarietyp. 
 
Genomsnitt, timmar Folk Sjukhus Special Högskole
Rutinbaserade  6 16,5 13,4 18,4 
Analytiska  6 5,6 9,4 2,3 
Enklare, praktiska 4,1 3,1 3,1 2,6 
Inläsning/bevakning 0,9 1,8 4,1 1,5 
Kontakter med låntagare/kunder 11,3 7,9 6,9 7,8 
Kontakter med kollegor/externa personer 9,8 11,3 6,5 5,0 
Resterande e-posthantering 1,8 2,5 2,9 1,4 

Tabell 25. Genomsnittstid för samtliga bibliotekarier uppdelat på kategorier samt bibliotekarie-
typ. 

Det är tydligt att folkbibliotekarierna ägnar mycket tid åt kontakter av olika slag då de 
har höga genomsnittssiffror både i kategorin kontakter med låntagare och med övriga 
personer. Det tycker vi är logiskt med tanke på folkbibliotekariers offentliga uppdrag, 
att ge allmänheten service och tillgång till information. Sjukhusbibliotekarierna däremot 
har fokus på rutinbaserade arbetsuppgifter och på kontakter med kollegor och externa 
personer. Vi har inte kunskap om hur arbetsrutiner och öppettider är på ett sjukhusbibli-
otek, men vi förmodar att de inte möter låntagare i samma omfattning som exempelvis 
folkbibliotekarier gör. Specialbibliotekarierna har en mer jämn fördelning mellan kate-
gorierna, även om rutinbaserade arbetsuppgifter överväger stort. Högskolbibliotekarier-
na har också en hög genomsnittssiffra vad gäller de rutinbaserade arbetsuppgifterna, 
följt av kontakter med låntagare eller kunder vilket indikerar ganska omfattande beställ-
ningsarbete åt låntagare samt katalogiseringsarbete. Högskolebibliotekariernas arbets-
uppgifter stämmer överens med de arbetsuppgifter som Monica Danielsson beskriver, i 
vår bakgrund, att forskningsbibliotekarier har. Hon nämner arbetsuppgifter som infor-
mationsförsörjning, indexering, utlån och elektronisk publicering, vilka vi kan jämföra 
med antingen rutinbaserade arbetsuppgifter eller låntagarkontakter. 
 
Enligt Hansson greppar folkbibliotekarier över ett större område än andra bibliotek. Vi 
var nyfikna på om det skulle visa sig i vårt resultat. Hansson diskuterar mer innehålls-
mässigt, men det kanske ändå skulle visa sig i antalet arbetsuppgifter som de olika bib-
liotekarietyperna utför. Så var inte fallet. Alla bibliotekarietyper utför ungefär lika 
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många slags arbetsuppgifter och vi kan inte se några utmärkande skillnader i vårt resul-
tat. Däremot har vi inte undersökt innehållet i arbetsuppgifterna, t.ex. vilka slags frågor 
bibliotekarier svarar på i sina referenssamtal eller vilka ämnen de läser in sig på. Det 
hade kanske givit resultatet att folkbibliotekarier svarar på frågor inom fler ämnesområ-
den än andra typer av bibliotekarier. Å andra sidan kanske de då inte kan fördjupa sig i 
lika hög grad inom ett ämnesområde som andra bibliotekarier kan. Denna diskussion 
fördjupar vi något i kapitel 6.1.3. 
 
Kärnan i bibliotekariers arbetsuppgifter är enligt Harry Järv att strukturera och förmedla 
information. Det är gemensamt för alla. Helle Weise säger att grunden är att lämna svar 
med hög kvalitet. Båda säger att detta aldrig förändras även om verktygen, tekniken, 
förändras. Här kan vi göra en koppling till vår placering i Olssons modell där vi har 
gjort vår placering i innehåll och inte form. Formen förändras alltså med tiden och är 
inte det väsentliga utan det är innehållet som är det viktiga. Är det då så enkelt att be-
skriva bibliotekariers arbetsuppgifter? Utbildningsinstansernas beskrivningar av biblio-
tekariens arbetsuppgifter är skiftande. De nämner många olika slags arbetsuppgifter och 
har ingen enhetlig beskrivning, men den återkommande termen är information i alla 
tänkbara kombinationer – söka information, förmedla information, utbilda i informa-
tionssökning, organisera information, utvärdera informationskällor. Detta tycker vi 
framgår i vårt resultat, en mängd olika arbetsuppgifter som på ett eller annat sätt har att 
göra med hantering och förmedling av information. 
 
Eftersom avsnittet handlar om bibliotekariers arbetsuppgifter vill vi även nämna något 
mer om Enmark. I sin text är han ganska översiktlig, medan vi har tolkat och tillämpat 
hans teorier på ett ganska detaljerat sätt. Enmark menar att forsknings-, special- och 
företagsbiblioteken inte utför verksamhet på raderna I och J, det som rör konstnär-
ligt/kulturellt och nöjes- och förströelseinriktade utsagor. Vi har inte studerat arbetsupp-
gifterna på det sättet, utan markeringarna i Enmark gäller alla bibliotekarietyper. Detta 
eftersom analysen annars skulle bli för omfattande. Något som är värt att kommentera är 
att tyngdpunkten i Enmarks modell återfinns i det administrativa ramverket samt i ko-
lumnerna C, D och E - där kontakter med låntagare och kunder är grunden. Det kan 
tyckas att det inte riktigt överensstämmer med vårt resultat, att drygt hälften av arbets-
uppgifterna genomförs utan kontakt med andra människor. Dock återfinns många av 
dessa arbetsuppgifter i det administrativa ramverket. Vissa av arbetsuppgifterna har 
också fokus mot låntagare, exempelvis vid produktion av material som ska användas av 
låntagare, och har då placerats i kolumn E. Men det betyder ändå inte att bibliotekarien 
då har kontakt med låntagaren. Det går alltså inte riktigt att jämföra summerad tid med 
hur fokus har placerats i Enmarks modell. 

6.1.2 Bibliotekariens kompetens 
Vad behöver en bibliotekarie ha för kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter? 
Vår undersökning visar att bibliotekarier har en mängd olika arbetsuppgifter och för 
dessa krävs ett antal kompetenser. Romulo Enmark menade, som vi tidigare tagit upp, 
att bibliotekarieyrket sträcker sig över ett brett område och att det inte finns någon bib-
liotekarie som kan ha all kompetens som krävs för hela detta område. Det framgår i vår 
undersökning att inte alla bibliotekarier eller ens de av samma bibliotekarietyp ägnar sig 
åt samma arbetsuppgifter, vilket inte gör det enklare att gå till botten med kompetens-
frågan. 
 



 

 80 

I Arbetsförmedlingens beskrivning av bibliotekarier nämndes flera egenskaper och 
kompetenser som bibliotekarier bör ha. Några av dem var att tycka om att ge service 
och lösa problem, vara duktig på att förklara och tala inför folk, presentera böcker och 
undervisa i informationssökning. Vårt resultat styrker delvis denna beskrivning efter-
som service och informationssökning ingår i många av de arbetsuppgifter som redovi-
sades. Däremot framkom inte arbetsuppgifter som att tala inför folk, presentera böcker 
och undervisa i informationssökning i särskilt hög grad i dagböckerna. 
 
Kunskapsorganisation - hur information struktureras och återfinns - tar flera forskare 
upp och flera menar att den det skulle kunna vara bibliotekariers gemensamma kun-
skapsbas. Det anser vi stämmer mycket väl överens med vår undersökning. Exempelvis 
menade Olsson att bibliotekarier har kunskap om vägen till källan, vilken ofta är förvär-
vad genom erfarenhet, så kallad tyst kunskap. Intressant i sammanhanget är Ducanders 
undersökning, där han tar upp frågan om bibliotekariers kunskapsbas genom att tillfråga 
bibliotekarier själva, studenter samt utbildningsansvariga. Bibliotekarierna själva verka-
de inte vara överens om att det fanns en särskild kunskapsbas, medan utbildningsansva-
riga ansåg att kunskapsorganisation och –förmedling var viktigast. Studenter däremot 
tog upp kundservice och informationssökning. Det skulle dock kunna tolkas som att 
studenternas åsikter egentligen inte skiljer sig så mycket från de utbildningsansvarigas, 
men att de istället beskriver hur kunskapsorganisation och –förmedling ska utövas i 
verkligheten. Informationsmaterialet från Högskolan i Borås beskriver att bibliotekarier 
ska ha kunskap i att söka information och vara en informationsspecialist som även har 
kunskap i att strukturera information. Även Uppsala universitet tar upp att studenterna 
på utbildningen blir experter på att finna och förmedla information. Denna del känns 
som att alla är överens om, såväl forskare, utbildningsinstanser och vi själva. 
 
I informationsmaterialet från Högskolan i Borås talas det också om kompetens som pro-
jektledare samt att vara organisations- och yrkesöverskridande. Även Växjö universitet 
säger att det kommer ställas högre krav på att kunna samarbeta med andra yrkesgrupper. 
I vår undersökning visade sig många av arbetsuppgifterna utföras i samarbete med kol-
legor och externa personer, samt att några av bibliotekarierna arbetade med projekt vil-
ket överensstämmer med det. 
 
Växjö universitet diskuterar även att kunskapsorganisering sker i ny form, vilket leder 
till behov av att kunna bygga och använda databaser samt utvärdera informationskällor. 
Just användandet av databaser och andra IT-relaterade arbetsuppgifter, exempelvis arbe-
ta med hemsidor, visade sig faktiskt inte i särskilt hög grad i vår undersökning. Inte hel-
ler användarundervisning lade bibliotekarierna i vår undersökning ner mycket tid på den 
undersökta veckan. Ändå skriver Växjö universitet i sitt informationsmaterial att efter-
frågan på pedagogisk kompetens hos bibliotekarier har ökat. De säger att bibliotekarier 
är viktiga för olika lär- och kunskapsprocesser när det gäller att ge stöd och handled-
ning. Vi funderar på om vårt resultat är missvisande när det gäller de sistnämnda arbets-
uppgifterna eller om det faktiskt är så att det ännu inte utförs så mycket användarunder-
visning och databasanvändning som forskningen och utbildningsinstanserna tror eller 
vill tro? De bibliotekarier som deltog i vår undersökning hade i genomsnitt arbetat som 
bibliotekarier i 25,8 år. Resultatet i vår undersökning avseende dessa arbetsuppgifter 
kanske hade varit annorlunda om vi hade haft fler deltagande nyutexaminerade bibliote-
karier? Vi tror att det kan ske en förändring med tiden när fler utbildade bibliotekarier, 
som har utbildning av den nya utbildningsordningen, får tjänster på biblioteken. Vår 
undersökning visade till stor del på arbetsuppgifter som kräver kompetens inom refe-
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rensarbete och service snarare än datavetenskap. Det återspeglar Gormans tankar att det 
kanske fokuseras för mycket på datavetenskap på utbildningarna, på bekostnad av ut-
bildning i katalogisering, referensarbete och förvärv. 
 
Vi har nu diskuterat kompetensbegreppet utifrån olika källor och jämfört mot vårt resul-
tat. Kompetens är enligt Ellström en individs potentiella handlingsförmåga i relation till 
en viss uppgift eller situation. Kvalifikationer däremot avser den kompetens som objek-
tivt krävs på grund av arbetsuppgifternas karaktär och/eller som formellt eller informellt 
efterfrågas av arbetsgivaren. Det som vi i vår undersökning har undersökt är själva ar-
betsuppgifterna, vilka vi menar snarast utgår från kvalifikationer. Det finns således en 
distinktion mellan begreppen på det sätt som Ellström använder dem, som inte verkar ha 
fått genomslag i övrig litteratur. Exempelvis nämner utbildningsinstanserna att det krävs 
kompetens inom databaser, vilket vi menar borde vara en kvalifikation då det både 
krävs och efterfrågas av arbetsgivaren. Naturligtvis kan vi även konstatera att en del av 
de kompetenser som beskrivs faktiskt utgör vad Ellström kallar för kompetenser, det vill 
säga där fokuseringen ligger på hur individen förmår att uträtta olika uppgifter. Att vara 
expert på att förmedla information innehåller förutom de rena kunskapsdelarna person-
lig lämplighet, pedagogisk förmåga och intresse för förmedlingen, vilka samtliga kan 
ses som kompetenser. Begreppen är således inte enkla att separera vilket gör att Ell-
ström använder samlingsbegreppet yrkeskunnande för att peka på helheten, där både 
kompetens och kvalifikationer ingår som olika delar. Vi anser att vår undersökning pe-
kar på kvalifikationerna och att bakgrunden snarare fokuserar på kompetensen, vilket 
går att sammanväga för att fånga yrkeskunnandet. 
 
I kapitel 5.6 kom vi fram till att de kvalifikationer där tyngdpunkten återfinns i Ell-
ströms taxonomi var intellektuella färdigheter och sociala kvalifikationer. Sammanvägt 
med de kompetenser, som vi i detta avsnitt har diskuterat, anser vi att viktiga delar i det 
yrkeskunnande som bibliotekarier kan beskrivas ha är: 

• Kunskaper inom exempelvis pedagogik, informationssökning och informations-
produktion för att kunna förmedla och ge service till låntagare och kunder. Även 
förmåga att tillämpa IT och nya verktyg som fortlöpande utvecklas ingår här. 

• Ämneskunskaper som kan förmedlas vidare eller övergripande kännedom inom 
större områden. 

• Social kompetens för att kunna relatera till och bemöta låntagare och kunder. 

6.1.3 Bibliotekarien som generalist eller specialist? 
En fråga som vi har tagit upp är huruvida bibliotekarien kan anses vara generalist eller 
specialist. Termerna generalist/specialist kan ses ur flera synvinklar. Ett vanligt sätt att 
definiera en generalist är att det är någon som utför många olika arbetsuppgifter. Men 
det går även att se det ur en annan synvinkel. Exempelvis kan det diskuteras hur mycket 
djup- eller specialistkunskap som behövs för att utföra vissa arbetsuppgifter. Om det 
krävs väldigt speciell kompetens för att utföra arbetsuppgiften är personen kanske sna-
rare specialist även om hon utför väldigt många arbetsuppgifter. Vi menar således att en 
yrkesgrupp i stort kan vara generalister medan vissa specifika utövare inom gruppen kan 
vara specialister. Även Olsson har tagit upp liknande tankar eftersom hon talar om bib-
liotekarier som generalister men i sin modell diskuterar hon sedan olika varianter av 
bibliotekarier som rör sig mellan generalist och specialist. 
 
Med tanke på den stora mängd arbetsuppgifter som framkom i vår undersökning, att de 
till stor del handlade om sociala arbetsuppgifter och att de i allmänhet oftast utfördes 
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under ganska korta tidsperioder, anser vi att bibliotekarien i stort är generalist. Även det 
andra angreppssättet på generalisttermen styrker den tesen, eftersom deltagande biblio-
tekarier ska ha en bred kunskapsbas och kunna lite om mycket. Vår slutsats överens-
stämmer med Olsson som i bakgrunden uppgav att bibliotekarieyrket är ett mångsyss-
lande generalistyrke och Ducander som tog upp att när man utbildar sig till bibliotekarie 
läser man oftast inte någon speciell inriktning och blir exempelvis företagsbibliotekarie 
utan man läser lite av varje och blir då generalist. I kapitel 5.6 placerade vi fokus i Ols-
sons modell utifrån hur arbetsuppgifterna hade fördelats i Enmarks modell och vi kunde 
då konstatera att tyngdpunkten återfanns i den fjärdedel som rör kombinationen genera-
list och innehåll. Enmark menade att bibliotekarier på större bibliotek är mer av specia-
listtyp, då arbetsuppgifterna är uppdelade mellan bibliotekarierna och inte alla utför 
varje typ av arbetsuppgift, medan bibliotekarier på mindre bibliotek mer är åt genera-
listhållet eftersom de ska kunna något om det mesta. 
 
Om vi studerar de olika bibliotekarietyperna går det inte att klart utläsa om någon sär-
skild bibliotekarietyp skiljer ut sig från de övriga vad gäller genera-
list/specialistkategoriseringen. Möjligtvis kan vi tycka att högskolebibliotekarierna och 
specialbibliotekarierna rör sig något mer åt specialisthållet på grund av mer redovisad 
tid på katalogisering, inläsning inom området och analytiska arbetsuppgifter. Tittar vi på 
antalet arbetsuppgifter som bibliotekarierna ägnar sig åt i vår undersökning, varierar de 
mellan 20 och 60 redovisade enskilda arbetsuppgifter. De båda högskolebibliotekarierna 
redovisar båda drygt tjugo arbetsuppgifter, vilket betyder att de som typ ligger lägst, 
men vi tycker inte att det är något som egentligen pekar på att de skulle ha färre arbets-
uppgifter att genomföra eftersom även personer från övriga typer har låga siffror. Vi tror 
snarare att det har att göra med hur noggrant bibliotekarierna har redovisat sina arbets-
uppgifter. Vi granskade även huruvida bibliotekarier från stora bibliotek skulle ha fler 
eller färre arbetsuppgifter än övriga. Inte heller då går det att utläsa något särskilt ur 
våra dagböcker eftersom det skiljer sig från minimalt antal redovisade arbetsuppgifter 
för en av folkbibliotekarierna till maximalt antal redovisade arbetsuppgifter för en an-
nan av folkbibliotekarierna (de arbetade alltså på samma stora bibliotek). 

6.1.4 Bibliotekariens profession och status 
I bakgrunden tog vi upp olika ståndpunkter gällande bibliotekariens status och profes-
sion. Berntsson hävdade att låg status kan bero på låg lön som i sin tur ofta är relaterat 
till kvinnodominerade yrken. Om lönesättningen är beroende av arbetsuppgifter och 
kvalifikationer skulle det kunna höja statusen och även leda till högre värdering av yr-
ket, vilket även leder till professionalisering. Vi upplever dock att de flesta texterna i vår 
bakgrund är tveksamma till professionstanken, antingen för att de tycker att det är ett 
irrelevant och missvisande begrepp eller för att man tappar fokus på viktigare delar 
inom yrket. Även Abbott, som är ett stort namn inom professionsteorierna, verkar i arti-
keln Professionalism and the Future of Librarianship helst vilja frångå professionstan-
karna. Även om han definierar bibliotekarieyrket som en semiprofession, anser han att 
det inte finns något större värde i att sträva efter att bli helprofessionella. Istället ska 
man dra nytta av de speciella kunskaper och värden som finns i den mer generalistbase-
rade förenade profession som yrket utgör. Han menar att det faktiskt innebär att snabba 
förändringar och växlingar går att hantera på ett bättre sätt. Även Ducander definierar 
bibliotekarieyrket som en semiprofession, delvis på grund av problemen med att be-
stämma en kunskapsbas för bibliotekarierna. De utbildningsansvariga i hans undersök-
ning hade olika åsikter om professionstanken, men de flesta enades om att bibliotekarier 
är semiprofessionella med en svag yrkesidentitet. Olsson talar också om bibliotekarie-
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yrket som en semiprofession men menar att andra faktorer måste studeras för att man 
ska kunna beskriva yrket. 
 
En annan syn på detta har Hansson som ifrågasätter om alla bibliotekarietyper kan 
sammanföras under ett och samma professionsbegrepp. Han menar att både organisato-
riskt och ideologiskt skiljer typerna sig så mycket åt att det är svårt att diskutera dem på 
ett samlat sätt. I vår undersökning studerar vi olika bibliotekariers arbetsuppgifter och 
eftersom det har deltagit olika bibliotekarietyper i undersökningen är det intressant att 
studera om vi i dagböckerna kan utläsa denna eventuella skillnad ur organisations- och 
ideologisynpunkt. Men vi tycker att typerna skiljer sig förvånansvärt lite åt. Även om 
vi, som vi nämnt tidigare, utifrån vissa resultat kan uttyda folkbibliotekariernas mer 
offentliga roll, upplever vi inte att det är särskilt stora skillnader. Visserligen framkom-
mer inte några ideologiska tankar i dagböckerna, men service- och informationsviljan 
verkar vara i fokus på de flesta arbetsplatser. Att arbetsplatserna är olika organisatoriskt 
ordnade ser vi inte heller skulle ha någon betydelse för professionstanken. 
 
Vår undersökning, som visar att bibliotekarien främst är generalister, anser vi styrker att 
bibliotekarier är semiprofessionella. Dock menar vi att vårt resultat pekar på mångfald 
och variation av arbetsuppgifter som inte kan belysas på ett särskilt tydliggörande sätt 
med hjälp av professionsteorier eftersom de fokuserar på andra delar av yrket. Det gör 
att vi håller med exempelvis Abbott om att professionsbegreppet inte är särskilt an-
vändbart i syfte att lyfta fram bibliotekarier och deras kompetens. Det innebär även att 
professionsbegreppet i detta sammanhang inte heller bidrar till att höja statusen på yr-
ket.  
 
Om vi övergår mer till statusfrågan, levererade vi i bakgrunden ett flertal uppslag till 
varför bibliotekarier har låg status. Vi har redan nämnt Berntsson som hävdar att låg 
status kan bero på låg lön som i sin tur ofta är relaterat till att yrket är kvinnodominerat. 
Olsson nämner att bibliotekarieyrket anses vara institutionsbundet och inte individuali-
serat samt att det är mångsysslande och splittrat, vilket kanske ger den låga statusen? 
Enmark å andra sidan ifrågasätter att bibliotekarier verkligen har låg status och undrar 
om inte bibliotekarierna själva hjälper till att upprätthålla den bilden. Går vi utanför 
Sveriges gränser menar Bowden att yrket borde ha bättre status än någonsin tack vare 
IT-utvecklingen men att det inte är så. Han säger att bibliotekarierna själva måste kom-
ma underfund med varför och slå vakt om sina kunskapsområden. Att allmänheten inte 
vet vad bibliotekarier gör, utan bara kopplar till institutionen biblioteket där de bara ses 
lämna ut böcker och ställa upp böcker, bidrar till den låga statusen. Även Prins och de 
Gier pekar på att allmänheten inte kan skilja bibliotekarien från andra som arbetar på 
bibliotek. I USA tar ALA upp ett flertal orsaker till bibliotekariers låga status, exempel-
vis oförståelse för bibliotekariens roll i biblioteket, låg lön och bibliotekets gratistjäns-
ter. 
 
Även i olika magisteruppsatser kan bibliotekarien tolkas ur statusbegreppet. Silvermyr 
redovisar bilden av bibliotekarien i pressen och menar att bibliotekariers arbetsuppgifter 
skildras mycket naivt. Förutom bokhantering, informationshantering, utställningsarbete, 
biblioteksvisning, sagoläsning, kopiering nämns sortera böcker och peka ut hyllor. Att 
vara bibliotekarie sägs man kunna ”syssla” med om man inte vill jobba på riktigt. Bibli-
otekariens största gåva sägs vara att hålla i ordning hela dagarna och hitta bland hyllor-
na. Naturligtvis innebär åsikter som de två senast nämnda att bibliotekarieyrket får låg 
status. Hagman och Öberg har istället studerat hur bibliotekarier framställs i filmer och 
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tv-serier. Även här framstår yrket som simpelt, kravlöst och stressfritt liksom ostimule-
rande och tråkigt. Den tredje uppsatsen, som är gjord av Jonasson och Lindberg, tar 
också upp att många ifrågasätter den långa utbildningstiden eftersom de arbetsuppgifter 
som folk känner till enbart handlar om att registrera lån och placera böcker på hyllor 
medan övriga arbetsuppgifter verkar osynliga. I vår undersökning framkommer tydligt 
att bibliotekarierna definitivt inte har en stressfri tillvaro eller enformiga och fåtaliga 
arbetsuppgifter. Vi tycker snarare att vår undersökning pekar på mångfaldiga arbets-
uppgifter. Visst arbetar bibliotekarier med att ordna i hyllorna och att registrera lån, men 
det är väldigt synd att inte allmänheten också känner till alla övriga intressanta arbets-
uppgifter som bibliotekarier utför. De verkar endast känna till de delar av arbetsuppgif-
terna som faktiskt kan framstå som ”simpla”, vilket naturligtvis bidrar till att biblioteka-
riers status inte blir så hög i allmänhetens ögon. 

6.2 Metoddiskussion 
Vårt val av dagbok som undersökningsmetod har vi redovisat noggrant i kapitel 2. Vår 
tanke var att respondenterna på ett ostyrt sätt skulle få uppge sina arbetsuppgifter utan 
den negativa påverkan som en närvarande forskare kan utgöra, vilket skulle ge oss ett 
mer korrekt resultat. Vi gjorde formen på dagboken helt öppen, vilket innebar att re-
spondenterna själva fick välja hur mycket eller lite de ville skriva (även om vi genom 
storleken på varje tidsintervalls fält för arbetsuppgifter naturligtvis underförstått uppgav 
en maxgräns). 
 
Respondenterna påtalade inga problem med att fylla i dagboken och hörde inte heller 
av sig till oss med frågor. Samtliga skickade även tillbaka ifyllda dagböcker, vilket in-
nebär att det inte var något bortfall i undersökningen. Vad gäller själva dagboken gjorde 
vi i samband med transkriberingen ett antal upptäckter som skulle ha underlättat för oss 
i kategoriseringen och analyserandet av dagböckerna. Bibliotekarierna borde exempel-
vis ha fått välja i vilken form de ville skriva – på papper eller i elektronisk form. Dels 
för att vissa av dem faktiskt ev. hade haft lättare för att skriva den i elektronisk form och 
dels eftersom vi själva ändå skrev över dagböckerna till elektronisk form och därmed 
kunde ha besparats ett arbetsmoment. En av bibliotekarierna lämnade ändå in sin dag-
bok i elektronisk form, vilket hon gjorde efter att ha frågat oss om vi ville ha den så, och 
benämnde den då som renskriven. Vi borde även ha bett respondenterna att förklara 
begrepp och ord som de inte trodde var självklara för andra. Nu fick vi istället skicka ut 
kompletterande förfrågningar till flera av dem, vilket kunde ha undvikits om vi i in-
struktionerna hade bett dem förklara förkortningar och specifika begrepp. Angående 
själva dagbokshäftet, borde datum för respektive dag ha stått överst på varje sida för att 
förenkla för respondenterna (nu stod endast datum för varje dags första sida). Dessutom 
borde inte de inledande sidorna ha varit dubbelsidiga eftersom flera av respondenterna 
missade att skicka in bakgrundsfrågorna på baksidan av första sidans instruktioner, an-
tagligen eftersom de ville behålla instruktionerna och våra kontaktuppgifter. 
 
Vår undersökningsgrupp bestod av tolv bibliotekarier. Av dem var sex folkbiblioteka-
rier, två sjukhusbibliotekarier, två specialbibliotekarier och två högskolebibliotekarier. 
Denna spridning bland olika bibliotekstyper anser vi har lett till att vi har fått fram 
många arbetsuppgifter och även kunnat se vissa indikationer på skillnader mellan dem. 
Dock hade en mer homogen grupp givit resultat som kunde ha analyserats på ett mer 
generaliserbart sätt. Det hade även varit ännu mer intressant att jämföra de olika biblio-
tekarietyperna om det hade deltagit lika många bibliotekarier från varje typ. Gruppen 
bestod enbart av kvinnor, men eftersom yrkeskåren till största delen består av kvinnor 
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anser vi inte att det var negativt för vår undersökning. Vad gäller folkbibliotekarierna 
anmälde de själva sitt intresse och kan ses som ganska ”entusiastiska” personer som 
verkligen ville delta, medan övriga typer blev tillfrågade av oss om deltagande vilket 
naturligtvis kan ha påverkat vårt resultat. Vi tycker dock inte att övriga bibliotekariety-
per skiljde sig från folkbibliotekarier vad gäller hur mycket/lite eller hur noggrant de 
fyllde i dagboken. 
 
Något som inte var helt enkelt, och som tog mycket tid, var fördelningen och samman-
ställning av arbetsuppgifter i de olika kategorierna. Inom varje kategori inledde vi arbe-
tet med 10-15 arbetsuppgifter som grund och allteftersom vi satt och kategoriserade 
varje respondents arbetsuppgifter lades rad för rad till med nya arbetsuppgifter som inte 
fanns där från början. För vår del gällde det att vara konsekventa vid fördelningen så att 
samma arbetsuppgifter placerades under samma rubrik även om respondenterna använ-
de olika ord för samma sak. Vi fick flera gånger gå tillbaka och kontrollera var vi hade 
placerat olika arbetsuppgifter med liknande innehåll. I efterhand kan vi säga att vårt sätt 
att vara så detaljerade som vi var har gjort att resultatet blivit väldigt mångfasetterat och 
intressant, men det hade varit enklare ur sammanställningssynpunkt att göra undergrup-
per direkt och istället placera liknande arbetsuppgifter där snarare än som vi gjorde - att 
placera arbetsuppgifter i kategorier och utifrån kategorierna gruppera varje enstaka ar-
betsgift i undergrupper. 
 
Inom forskning finns flera begrepp som diskuteras för att mäta en undersöknings veten-
skapliga giltighet. Forskaren Steinar Kvale tar upp reliabilitetens, validitetens och ge-
neraliserbarhetens treenighet (Kvale, 1997, s. 207ff). Behov av generaliserbarhet 
framkommer främst i samband med kvantitativa arbetssätt som exempelvis statistiska 
enkätundersökningar. Vi gör i vår undersökning inga anspråk på att kunna generalisera 
våra resultat utan menar att vi endast kan hävda att vårt resultat avser de respondenter 
som deltar, även om det kan indikera intressanta förekomster. Validitet handlar om att 
metoden faktiskt mäter det som den är avsedd att mäta, d.v.s. om den undersökning som 
har genomförts för att besvara en bestämd fråga verkligen kan ge ett svar på just denna 
fråga (Bergström & Boréus, 2000, s. 35f). Eftersom vårt grundsyfte var att undersöka 
bibliotekariers arbetsuppgifter, och dagböckerna innehåller mängder av arbetsuppgifter, 
anser vi att vår metod och vårt resultat är valida. Reliabilitet handlar om forskningsre-
sultatens konsistens, att vara noggrann i undersökningens alla led och att eliminera fel-
källor (ibid., s. 37). Vid intervjusituationer handlar det exempelvis om att inte oavsikt-
ligt inverka på svaren (Kvale, 2000, s. 213). Detta tänkte vi på redan vid val av metod, 
att vi som forskare inte skulle påverka respondenterna att svara eller bete sig på ett visst 
sätt genom att välja dagbok som metod. Givetvis kan det även ha lett till att vi inte kun-
de märka eventuella arbetsuppgifter som utelämnades från dagböckerna på grund av 
glömska eller medvetenhet. Det är därmed svårt att avgöra om vår undersökning är reli-
abel, men vi har i alla fall försökt säkerställa så hög reliabilitet som möjligt och haft det 
i åtanke genom hela processen. 
 
Slutligen vill vi även nämna något angående de etiska frågorna. Etik handlar om att 
behandla respondenterna med respekt och att göra information som lämnas oidentifier-
bart. Vid några tillfällen under sammanställningen av dagböckerna råkade vi ut för dis-
kussioner kring vissa arbetsuppgifter som redovisats ganska personligt och ibland på ett 
sätt som skulle kunna identifiera respondenten eller arbetsplatsen ifråga. Vi lade då vikt 
vid att göra arbetsuppgiften opersonlig på ett sådant sätt att den beskrevs i mer allmänna 
termer utan några detaljer. Etik innefattar även en skyldighet som forskare att vara sann 
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mot sin empiri och inte försöka försköna eller dölja sina resultat. För att undvika det har 
vi på ett flertal ställen i uppsatsen förklarat och tagit ställning för vissa funderingar som 
har uppkommit och tillvägagångssätt som vi har haft. 

6.3 Slutsatser och reflektioner 
Inledningsvis ställde vi upp fyra olika frågeställningar för att besvara det övergripande 
syftet - att undersöka vilka arbetsuppgifter som svenska bibliotekarier utför och hur de 
kan analyseras utifrån termerna kompetens, generalist/specialist, profession och status. 
Nedan sammanfattar vi det resultat som framkommit och de slutsatser som vi kan dra. 
 
• Vilka arbetsuppgifter uppger bibliotekarierna själva att de på detaljerad nivå arbe-

tar med? 
Vårt resultat pekar på en stor mångfald av och stor spridning på de arbetsuppgifter som 
bibliotekarier genomför. En grundläggande indelning av empirin som vi gjorde var i de 
arbetsuppgifter där fokus huvudsakligen är med respektive utan kontakter med andra 
människor. Det visade sig att drygt hälften av arbetsuppgifterna som bibliotekarierna 
uppgav kunde hänföras till gruppen utan kontakt med andra människor vilket vi anser är 
en stor del. Inom gruppen där fokus är på kontakter med andra människor visade det sig 
att nästan lika mycket tid ägnades åt kontakter med andra människor, exempelvis kolle-
gor och externa personer som med låntagare och kunder. 
 
Inom huvudgrupperna gjorde vi uppdelning i olika kategorier och inom kategorierna i 
undergrupper. Den kategori som bestod av flest timmar innehöll rutinbaserade arbets-
uppgifter och uppgick till ungefär en fjärdedel av den totala tiden. Den största under-
gruppen ingick i denna kategori och den rör katalogisering och klassificering. De en-
skilda arbetsuppgifterna som rapporterats mest tid på är möte eller konversation med 
kollegor eller chef om biblioteksfrågor; katalogisering; gå på föreläsning, studiedag 
eller kurs samt referenssamtal och svara på frågor. Några arbetsuppgifter som inte rap-
porterades mycket tid på var inläsning av olika slag, hålla i användarundervisning och 
projektrelaterade arbetsuppgifter. 
 
Vårt resultat visar att folkbibliotekarierna är de som ägnar mest tid åt kontakter av olika 
slag. Övriga bibliotekarietyper redovisar överlag fler timmar på rutinbaserade arbets-
uppgifter. Det är dock viktigt att tänka på att vi har få deltagande bibliotekarier totalt 
samt olika antal för de olika bibliotekarietyperna vilket gör att det endast är indikatio-
ner. 
 
• Vilka kompetenser krävs för dessa arbetsuppgifter? 
Några kompetenser som bibliotekarier bör ha, som togs upp i bakgrunden, var att ge 
service, vara duktig på att förklara och att ha kompetens inom kunskapsorganisation. 
Dessa kompetenser anser vi kan avspeglas i vårt resultat. Andra kompetenser som be-
skrevs i bakgrunden som vissa IT-relaterade arbetsuppgifter och användarundervisning 
visade sig däremot inte i särskilt hög grad i vår undersökning. 
 
Vi har även analyserat vilka kvalifikationer som arbetet kräver, utifrån Ellströms mo-
dell. Tyngdpunkten där, utifrån de redovisade arbetsuppgifterna, anser vi finns på intel-
lektuella färdigheter och sociala kvalifikationer. 
 
Sammanväger vi kompetens- och kvalifikationsbegreppen kan det totala yrkeskunnan-
det ringas in. Yrkeskunnandet hos bibliotekarier kan beskrivas som att de bör ha kun-
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skaper inom exempelvis pedagogik, informationssökning och informationsproduktion 
för att kunna förmedla och ge service till låntagare och kunder. Även förmåga att till-
lämpa IT och nya verktyg som fortlöpande utvecklas ingår här. Vidare krävs ämneskun-
skaper som kan förmedlas vidare eller övergripande kännedom inom större områden 
samt social kompetens för att kunna relatera till och bemöta låntagare och kunder. 
 
• Vad indikerar vårt resultat angående bibliotekarien som generalist eller specialist? 
Vi anser att vårt resultat bekräftar den tidigare forskning som hävdar att bibliotekariekå-
ren i stort är generalister men att det inom yrkesgruppen även återfinns specialister. Vi 
har konstaterat en stor mängd arbetsuppgifter och de flesta utförs under korta och 
många tidsperioder. Återkoppling till Olssons modell där form-innehåll respektive ge-
neralist-specialist går också att göras. Vi placererar genomsnittsbibliotekarien främst 
med tyngdspunkt i generalist och med fokus mot innehåll. Någon större skillnad mellan 
olika bibliotekarietyper anser vi inte att vi har kunnat utläsa, däremot indikerar resultatet 
att bibliotekarier på större bibliotek är något mer specialister och bibliotekarier på mind-
re bibliotek är något mer generalister. 
 
• Kan de arbetsuppgifter som vi får fram hjälpa till att förstå begreppen profession 

och status i relation till bibliotekarieyrket? 
I bakgrunden diskuterades professionsbegreppet av flera forskare och bibliotekarien 
ansågs vara semiprofessionell. Dock menades i flera texter att professionsbegreppet var 
förlegat och att ensidigt fokuserande på det, gör att viktigare delar inom yrket kommer i 
bakgrunden. Vår undersökning som visade att bibliotekarien främst är generalister styr-
ker att bibliotekarier är semiprofessionella. Dessutom menar vi att vårt resultat pekar på 
mångfald och variation av arbetsuppgifter som inte kan belysas med hjälp av profes-
sionsteorier vilket gör att vi håller med om att professionsbegreppet inte är särskilt an-
vändbart för att lyfta fram bibliotekarier och deras kompetens, eller för att höja statusen 
på yrket. 
 
Att bibliotekarieyrket har låg status ansågs i bakgrunden exempelvis ha sin grund i att 
det är mångsysslande och splittrat, kvinnodominerat, institutionaliserat och att allmän-
heten inte vet vad bibliotekarier egentligen gör. Att yrket är mångsysslande och splittrat 
kan vi efter vår undersökning bekräfta men vi hoppas att arbetsuppgifterna genom vår 
undersökning har lyfts fram för att på så sätt belysa dem och ta bort frågetecknet kring 
vad bibliotekarier gör. 
 
Reflektioner 
Vår analys av empirin skulle kunna göras betydligt mer ingående med tanke på den om-
fattande mängd empiri som vi har haft tillgång till. Vi har dock varit tvungna att inte gå 
in på djupet med varenda arbetsuppgift på grund av uppsatsens begränsade omfattning. 
Vi har istället försökt att belysa dem mer översiktligt och göra nedslag där särskilt in-
tressanta resultat framkom.  
 
När vi samlade material till vår bakgrund fann vi att det inte finns så mycket skrivet om 
vilka arbetsuppgifter bibliotekarier har. Det speglas också i människors bild av bibliote-
karier – man vet inte riktigt vad de gör. Vi tror att det kan vara en av orsakerna till att 
yrket inte har så hög status (enligt exempelvis Olsson och Bowden). Vi har även konsta-
terat att bibliotekarieyrket är ett generalistyrke och det tror vi också är en bidragande 
orsak till bibliotekariers låga status. För att komma runt problemet med bibliotekariers 
låga status skulle en lösning vara att, som har tagits upp i andra sammanhang, byta titeln 
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bibliotekarie till informationsspecialist. Det ordet har en mer positiv klang hos allmän-
heten men är inte heller en lika snäv beskrivning eftersom informationsspecialister, till 
skillnad från bibliotekarier, har ett bredare arbetsfält att välja på. Termen informations-
specialist blir för övrigt lite komisk i förhållande till vad vi just har kommit fram till – 
att bibliotekarier är generalister. Skulle de då inte istället vara informationsgeneralister? 
 
En annan intressant fråga är om det är orimligt att personer med så olika arbetsuppgifter 
kallas bibliotekarier (eller informationsspecialister eller hur man väljer att benämna 
dem)? Oavsett om de arbetar på exempelvis högskole-, sjukhus-, eller folkbibliotek har 
de samma yrkestitel, bibliotekarie. Nej, vi tycker inte att det är orimligt. Deras arbets-
uppgifter varierar givetvis beroende på var de arbetar, men vi tycker exempelvis att 
skillnaden mellan stora och små bibliotek också visar på en variation hos bibliotekarier-
nas arbetsuppgifter eller vilket ansvarsområde en bibliotekarie har på sitt bibliotek. Vi 
anser att alla bibliotekariers arbetsuppgifter har en gemensam kärna som handlar om att 
hantera och förmedla information. Här innefattas väldigt många arbetsuppgifter runt 
information såsom söka, granska, vara källkritisk, strukturera, förmedla, lära mottagare 
att själva få tillgång… Listan kan göras lång. Och det kanske är därför som det inte 
finns en enhetlig beskrivning för arbetsuppgifterna. Man är överens om att det har med 
information att göra, men uppger olika moment i själva hanteringen. Och för allmänhe-
ten kan det vara förvirrande när så många olika termer används. Det framgår inte heller 
så tydligt vad man gör när man t.ex. strukturerar eller ger tillgång till information. Det 
kan kanske tyckas att det inte är så komplicerat med information? Men det är ett kom-
plext ämne med många olika arbetsmoment där många av dem ofta inte syns utåt såsom 
bearbeta och förbereda på olika sätt, bevaka, organisera, vara källkritisk eller bedöma 
efterfrågan. Vad vi vill komma fram till är att bibliotekariers arbetsuppgifter är mer 
komplexa och mer komplicerade än vad folk i allmänhet tycks veta. 

6.4 Fortsatt forskning 
Vår undersökning har resulterat i en del svar och intressanta upptäckter. Men den har 
även väckt ännu fler frågor som skulle vara intressanta att studera vidare. Något som vi 
har nämnt flera gånger är att en uppföljning med intervjuer skulle ge en bredare bild av 
bibliotekariers arbetsuppgifter. Det skulle även göra att hela Ellströms taxonomi skulle 
kunna användas för analys. Även med befintlig metod skulle andra och framförallt stör-
re undersökningsgrupper kunna belysa andra arbetsuppgifter och kanske leda till mer 
generaliserbara slutsatser. Vi har i vår undersökning exempelvis endast tittat på personer 
som har anställning som bibliotekarie. Det skulle även vara intressant att undersöka de 
personer som har läst biblioteks- och informationsvetenskap och som fått anställning 
med andra titlar. Vilka titlar handlar det då om och vilka arbetsuppgifter har de? Är det 
samma arbetsuppgifter även om titeln på anställningsbeviset är något annat? Vad gäller 
bibliotekarier finns det andra bibliotekarietyper som vi inte har undersökt. Det skulle 
vara intressant att se hur resultatet blev om exempelvis skol- och barnbibliotekarier del-
tog i undersökningen. Man skulle även kunna tänka sig att välja ut undersökningsperso-
ner för att de arbetar på väldigt små respektive väldigt stora arbetsplatser och kunna 
jämföra deras resultat. I vår undersökning har begreppen status, kompetens, professio-
nalism och generalist/specialist återkommit. Inom dessa områden finns det mycket som 
skulle kunna undersökas vidare. Hur ser det ut för andra generalistyrken, är det så att 
generalistyrken i allmänhet anses ha låg status? Hur ser utbildningsinstanserna just nu 
på termen professionalism, har synen på detta förändras de senaste åren? 
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7 Sammanfattning 
Vi har själva mött frågor och missuppfattningar angående vilka arbetsuppgifter som 
sysselsätter en bibliotekarie. Den allmänna uppfattningen är att bibliotekarier återfinns i 
utlåningsdisken eller ägnar sig åt bokuppsättning, övriga arbetsuppgifter är osynliga och 
icke-kända för allmänheten. Den uppfattningen framkommer även i tidigare magister-
uppsatser som vi har studerat. 
 
I bakgrunden undersökte vi vad som tidigare fanns skrivet angående bibliotekariers ar-
betsuppgifter och fann inte många konkreta beskrivningar. Det framkom att sådana be-
skrivningar berodde mycket på bibliotekarietyp samt typ av arbetsplats. Många texter 
beskriver snarare vilken kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifterna och dis-
kuterar även vilken kunskapsbas som finns inom bibliotekarieyrket. Något som många 
verkar vara överens om är att kunskapsorganisation kan vara bibliotekariers jurisdiktion. 
Vi studerade även flera begrepp som är nära sammankopplade med frågan om bibliote-
kariers arbetsuppgifter. Professionsdiskussionen är en av dem. Forskarna anser att bibli-
otekarieyrket kan anses vara semiprofessionellt, men flera menar även att professions-
begreppet är svårtillämpat. Huruvida bibliotekarier är generalister eller specialister 
kommer också upp och där verkar den allmänna ståndpunkten vara att de flesta biblio-
tekarier är generalist. Status på yrken går också att studera i relation till nämnda be-
grepp. Bibliotekarier överlag anses ha låg status och som några av förklaringarna till det 
nämns den vaga professionsanknytningen, kvinnodominansen samt oklarheter kring 
arbetsuppgifter och kompetens. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka arbetsuppgifter som ett urval svenska 
bibliotekarier utför och hur de kan analyseras. De frågeställningar som ska besvaras är 
• Vilka arbetsuppgifter uppger bibliotekarierna själva att de på detaljerad nivå 

arbetar med? 
• Vilka kompetenser krävs för dessa arbetsuppgifter? 
• Vad indikerar vårt resultat angående bibliotekarien som generalist eller specia-

list? 
• Kan de arbetsuppgifter som vi får fram hjälpa till att förstå begreppen profession 

och status i relation till bibliotekarieyrket? 
 
För att besvara den första frågeställningen har tolv bibliotekarier i sydöstra Sverige 
skrivit dagbok under en vecka. Som avgränsning krävde vi att de skulle ha anställning 
som bibliotekarie. Sex av dem kommer från folkbibliotek och två vardera kommer från 
sjukhusbibliotek, högskolebibliotek och specialbibliotek. De arbetar på både stora och 
mindre arbetsplatser och har skiftande ansvarsområden. Dagboken var utformad på ett 
öppet sätt där bibliotekarierna fritt fick fylla i sina arbetsuppgifter i tomma rutor där 
varje dag var uppdelad i halvtimmar. Samtliga respondenter returnerade ifyllda dag-
böcker. 
 
Vid sammanställning av resultatet skapade vi olika kategorier av arbetsuppgifter. Re-
spondenternas dagböcker analyserades och varje enskild arbetsuppgift placerades in i 
någon av kategorierna. Inom varje kategori skapades även ett antal undergrupper då 
resultatet blev väldigt omfattande. Kategorierna var inspirerade av forskaren Per-Erik 
Ellströms taxonomi för beskrivning och analys av yrkeskvalifikationer, en modell som 
även användes vid analysen. Vi använde oss även av två andra modeller för att tolka och 
analysera resultatet. Det var Lena Olssons teorier och modell över bibliotekarien som 
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generalist eller specialist och Romulo Enmarks modell över bibliotekets verksamhets-
bredd. 
 
Vårt resultat visar att de undersökta bibliotekarierna rapporterar en mängd olika arbets-
uppgifter. De arbetsuppgifter som huvudsakligen grundas i kontakt med andra männi-
skor utgör knappt hälften av den totala tiden. Det visade sig även att nästan lika mycket 
tid ägnades åt kontakter med kollegor, chef, externa personer m.m. som åt låntagare och 
kunder. När det gäller de arbetsuppgifter där fokus huvudsakligen inte ligger på andra 
människor domineras de av rutinbaserade arbetsuppgifter som katalogisering och be-
ställningsarbete. Inläsning och bevakning utgör endast en knapp tjugondel av tiden. 
 
En gemensam kärna i bibliotekariers arbetsuppgifter menar vi är att hantera och förmed-
la information. Många delar av dessa arbetsuppgifter framgår inte för allmänheten vilket 
bl.a. gör att yrket anses ha låg status. Vi menar att det är viktigare att fokusera på att 
lyfta fram arbetsuppgifterna och yrkeskunnandet istället för att fastna i professionsbe-
greppet i syfte att höja statusen. 
 
Utifrån vår undersökning styrks tesen att bibliotekarier främst är generalister. Det yr-
keskunnande som vi har kommit fram till att bibliotekarier bör ha är kunskaper inom 
exempelvis pedagogik, informationssökning och informationsproduktion för att kunna 
förmedla och ge service till låntagare och kunder. Även förmåga att tillämpa IT och nya 
verktyg som fortlöpande utvecklas ingår här. Vidare krävs ämneskunskaper som kan 
förmedlas vidare eller övergripande kännedom inom större områden samt social kompe-
tens för att kunna relatera till och bemöta låntagare och kunder. 
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9 Bilaga 1. Förfråga om deltagande i magisteruppsats 
(e-post) samt kompletterande utskick. 

Exempel på förfrågan om deltagande. 
 
Ämne: Förfrågan inför magisteruppsats 
 
Hej! 
Vi är två tjejer som läser biblioteks- och informationsvetenskap i Borås. Nu är det dags 
för oss att skriva vår magisteruppsats och vi har tänkt ta reda på vad dagens biblioteka-
rier har för arbetsuppgifter. Är det stora skillnader mellan olika bibliotek och hur har de 
förändrats över åren? Till hjälp skulle vi vilja ha dagboksanteckningar, skrivna av bibli-
otekarier, under några dagar, ev. en vecka. Kan du tänka dig att ställa upp på detta (eller 
någon kollega)? Det skulle i så fall ske i mars-april 2005 och eventuellt uppföljas av en 
intervju. 
 
Din mailadress valde vi slumpmässigt från er hemsida på Internet. Du svarar helt enkelt 
genom att göra reply på mailet och skriva några ord. Om du är villig att ställa upp så hör 
vi av oss med instruktioner lite senare. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Marie Eslon & Maria Ljungdahl 
 
 
Exempel på kompletterande mailutskick. 
 
Ämne: Inför dagboksskrivande till vår magisteruppsats 
 
Hej! 
Tiden går fort och vi är i full gång med arbetet på vår magisteruppsats. För några måna-
der sedan hade vi kontakt angående att du skulle skriva dagbok i ditt arbete som biblio-
tekarie, som underlag för vår uppsats. Nu när det gått ett tag så tänkte vi tacka för ditt 
tålamod samt lämna lite mer information. 
 
Vi håller på med att utforma dagboken just nu och planerar att skicka ut den per post till 
samtliga deltagare senast i mitten av april. Tillsammans med dagboken skickar vi då 
instruktioner kring ifyllandet samt frankerat svarskuvert för tillbakaskickandet. Vecka 
17 (25 april-1 maj) har vi tänkt att de som har möjlighet ska fylla i dagboken. 
 
Eftersom vi har tänkt skicka ut dagboken per post vore vi tacksamma om du kunde sva-
ra på denna e-post och då ge oss din adress till arbetet. Om du har din adress i en e-
postsignatur så är det bara att du bekräftar att det är den som ska användas. 
 
Stort tack i förväg! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Marie Eslon & Maria Ljungdahl 
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10 Bilaga 2. Dagbok 
Dagbok om bibliotekariers arbetsuppgifter 
 
Nedan följer information samt information kring den dagbok som du enligt tidigare över-
enskommelse ska fylla i under vecka 17 2005. Dagböckerna ska utgöra grunden i vår magis-
teruppsats som har arbetsnamnet ”Arbetsuppgifter för dagens bibliotekarier”. Vår för-
hoppning är att kunna visa på den bredd och variation av arbetsuppgifter som döljer sig 
bakom titeln bibliotekarie. Genom att använda dagbok som metod hoppas vi att även fånga 
upp de arbetsuppgifter som man kanske annars inte tänker så mycket på. Deltar i under-
sökningen gör både folk-, skol-, sjukhus-, högskole- samt företagsbibliotekarier. 
 
Dagboken består av många sidor men vi hoppas att ni inte blir avskräckta av det eftersom 
många rutor kommer att förbli tomma beroende på att ni inte arbetar alla tider och dagar. 
Vissa rutor kanske ni dessutom fyller helt med arbetsuppgifter medan andra kanske bara 
fylls i med enstaka ord om ni exempelvis är kvar på samma möte som ni nyss beskrev. Att 
dagboken ändå är så omfattande beror på att vi försöker täcka in alla varianter av arbets-
tider som finns, så att vi inte missar något. 
 
Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt. Vi kommer inte att lämna ut de riktiga nam-
nen och arbetsplatserna i uppsatsen, utan planerar att skriva om alla deltagare under pseu-
donym.  
 
Vi skickar med ett frankerat kuvert för att underlätta tillbakaskickandet av den klara 
dagboken och är tacksamma om vi får tillbaka dem vecka 18.  
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta  
Marie Eslon  013-21 22 42, 070-232 49 34 marie.eslon@comhem.se 
Maria Ljungdahl 0140-660 07, 070-673 60 07 marialjungdahl@telia.com 
 
Vi är tacksamma för din medverkan i vår undersökning som vi hoppas ska öka förståelsen av 
och kunskapen om bibliotekariers yrkesområde och kompetens.  
 
Stort tack på förhand! 
 
 
 
Marie Eslon  Maria Ljungdahl 
 
 
Magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås – distansutbildningen. 
Handledare Claes Lennartsson, doktorand på BHS. 
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Instruktioner och exempel 
 
Ju mer detaljerad dagboken är, desto bättre är det för resultatet av vår undersökning. 
Fyll hellre i för mycket än för lite om du tvekar. Om du exempelvis fyller i att du katalogi-
serar så vill vi också att du exemplifierar exakt vad det är som katalogiseras så att vi inte 
misstolkar vad du avser (eftersom det går att katalogisera både böcker, databaser, äm-
nesord osv.). Observera att vi både vill få fram uppgifter som katalogisering, bokprat, be-
vakning av e-resurser, omvärldsbevakning och plocka ihop beställt material likväl som spika 
upp tavlor, brottas med trilskande datorer, allmänt prat med besökare och hyllstädning. 
Kort sagt – vi är intresserade av samtliga arbetsuppgifter som du genomför på ditt arbete. 
Vad du däremot inte behöver skriva är dina känslor och tankar kring de arbetsuppgifter 
som du genomför. 
 
Gör du några arbetsuppgifter på din fritid, som exempelvis läser in dig på litteratur eller 
gör förberedelser för föredrag – skriv även med det i dagboken och notera i en parentes 
att det görs hemma. 
 
Om du har övriga kommentarer går det bra att fylla i dem på punkt 7 nedan, eller på sepa-
rat papper. Exempelvis om du märker att du just denna vecka faktiskt inte gjort någon 
arbetsuppgift som du vanligtvis ofta gör och vill peka på det för att vi ska se helheten. 
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Bakgrundsuppgifter 
 
1. Hur många år har du arbetat som bibliotekarie, dels på nuvarande arbetsplats och dels 
totalt?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Vad har du för tjänstetitel och ansvarsområden? Har dessa samt dina arbetsuppgifter 
förändrats, i så fall hur och varför? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Har du bibliotekarieexamen eller examen i biblioteks-/och informationsvetenskap, och i 
så fall vilket av dem och när tog du den? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Vilken typ av arbetsplats arbetar du på nu (skol-, filial-, företagsbibliotek osv.) och 
eventuellt vilken avdelning? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Vilken är den enskilda arbetsuppgift som du utför mest frekvent i ditt arbete? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Kan du nämna någon/några arbetsuppgifter som du ofta gör, som du inte tror att folk i 
allmänhet vet att du gör som bibliotekarie? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Övriga kommentarer 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MÅN  25 APRIL 
Tid Arbetsuppgifter 
7.00-
7.30 
 
 
 
 
 
 

 

7.30-
8.00 
 
 
 
 
 
 

 

8.00-
8.30 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.30-
9.00 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.00-
9.30 
 
 
 
 
 
 
 

 

(O.s.v. hela veckan, författarnas anmärkning).  
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11 Bilaga 3. Förkortningsförteckning 
 
AACR2 – Anglo-American cataloguing rules, second edition 
 
ALA – American Library Association 
 
BBL – Biblioteksbladet 
 
BHS – Bibliotekshögskolan 
 
BTJ – Bibliotekstjänst 
 
BVC – Barnavårdscentralen 
 
DIK – Dokumentation, information och kultur 
 
IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions 
 
KB – Kungliga biblioteket 
 
SKL – Sveriges kommuner och landsting 
 
SLU – Sveriges lantbruksuniversitet 


