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1. Inledning och bakgrund  

I diskussionen talar man mycket om bibliotekens roller. Man talar mindre om 
bibliotekariernas roller, trots de stora förändringarna, både vad gäller 
arbetssituation och kompetenskrav, och trots att såväl bibliotekariens faktiska roll 
som hans/hennes bild av sin egen och bibliotekets roll har avgörande betydelse för 
biblioteksutvecklingen. Vi vet dessutom mycket lite om hur bibliotekarierna 
själva ser på sin yrkesroll och på bibliotekets samhällsroll. Och vi har ganska lite 
kunskap om hur bibliotekariernas självbild och bild av biblioteket påverkar 
biblioteksverksamheten. (Almerud 2000, s. 4) 

Mitt intresse för detta ämne väcktes mot slutet av utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Funderingarna kom att mer och mer kretsa kring den 
yrkespraxis som jag skulle söka mig till efter min examen. Hur kunde den se ut? Hade 
jag de kvalifikationer som krävdes? Min önskan att arbeta på bibliotek, och särskilt 
inom folkbibliotek, bar jag med mig när jag påbörjade utbildningen. Under 
utbildningens gång kände jag av och till stort behov av att få anknyta det jag studerade 
till en praktisk yrkesverksamhet, för att om möjligt bättre kunna förstå och tillgodogöra 
mig det jag läste. Så småningom ledde detta fram till valet av ämne för uppsatsen. Jag 
såg en möjlighet att få inblick i, och att undersöka, några folkbibliotekariers kunskap i 
relation till deras praxis. 

Vägen till bibliotekarieyrket är sedan högskolereformen trädde i kraft 1993, en 
akademisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Så länge ämnet har 
existerat, det vill säga sedan början av 1900-talet, har det funnits spänningar mellan 
profession och akademi, enligt Lars Seldén (se exempelvis Seldén & Sjölin 2003). 
Relationen mellan akademiska krav och yrkesutövningens praxis har tagit sig olika 
uttryck under denna period. I den nuvarande utbildningen är det akademiska synsättet 
dominerande.  

Efter att ha fattat intresse för frågeställningen om övergången mellan utbildning och 
yrkesliv (se t.ex. Dawod & Gottberg 2005), kom mina frågor efterhand att handla om 
folkbibliotekariens yrke. Vilka kunskaper använder sig folkbibliotekarier av? Hur ser de 
på sina yrkesroller? På vilket sätt är folkbibliotekariens kunskap respektive roll kopplad 
till hennes yrkesidentitet? Hur bibliotekarier identifierar sig själva som yrkesutövande 
är en fråga som hör hemma inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Av intresse 
är till exempel att undersöka bibliotekarieyrkets förändring över tid och bibliotekariens 
förhållningssätt till bibliotekets användare (Sundin 2005a).  

Det finns även utomvetenskapligt intresse för frågor kring bibliotekariens yrkesidentitet. 
I januari 2006 inleddes exempelvis en livlig diskussion på Biblist, ”ett forum för 
nyheter och samråd mellan anställda och andra intresserade i nordiska bibliotek”, med 
inlägget ”Dags att skola om sig?”, av bibliotekarien Ragnar Eng (2006). Den något 
provocerande utgångspunkten för diskussionen var om bibliotekarien kommer att 
behövas i framtiden.  

Förändringar i omvärlden, så som utvecklandet av ny informationsteknologi och att 
antalet vuxenstuderande har ökat markant och sökt sig till folkbiblioteken, är några av 
skälen till att undersöka dagens bibliotekarieidentiteter. 
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1.1. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att skapa fördjupad kunskap om folkbibliotekariers 
yrkesidentiteter. Detta undersöks genom att studera vad ett antal folkbibliotekarier 
uttrycker om kunskap och yrkesroller i den yrkespraxis som de deltar i. 

1.2. Frågeställningar  
• Vilka synsätt på yrkeskunskaper ger de deltagande folkbibliotekarierna uttryck åt? 
 
• Vad uttrycker de intervjuade folkbibliotekarierna om sina yrkesroller? 
 

1.3. Avgränsningar  
En avgränsning som jag har valt att göra är till folkbibliotek och bibliotekarier som 
arbetar vid sådana (och jag undersöker endast svenska förhållanden). När jag använder 
orden ”bibliotekarie” respektive ”bibliotek” syftar jag därför på folkbibliotekarie 
respektive folkbibliotek. En anledning till denna avgränsning är min uppfattning att 
folkbibliotekarier är de som har det mest sammansatta uppdraget. I förhållande till 
forsknings- och specialbibliotekariers uppdrag förefaller det att vara mindre preciserat. 
Romulo Enmark (1991, s. 158) menar att: ”Det är lättare att definiera sina åligganden i 
förhållande till en specifik organisation… än i förhållande till storsamhället och dess 
medborgare.” Enligt Bibliotekslagen (1996) som gäller sedan 1 januari 1997, är 
målsättningen med folkbiblioteken mångfasetterad. Till skillnad från exempelvis 
högskolebiblioteken, ska folkbiblioteken vara tillgängliga för alla medborgare och 
därmed många olika behov (Forslund 2003, s. 13f.).  

Yrkesidentiteter kan studeras ur olika synvinklar, jag har valt att undersöka 
bibliotekariernas egna perspektiv. Min undersökning bygger på intervjuer av 
folkbibliotekarier. Några av informanterna arbetar dock på kombinerade folk- och 
skolbibliotek.  Jag har valt att utesluta bibliotekschefer som informanter, eftersom de 
delvis har andra arbetsuppgifter, av administrativ art, än de övriga bibliotekarierna. När 
det gäller informanternas åldrar, utbildningsår och yrkesverksamma år, gör jag ingen 
avgränsning. Jag ser det som berikande att exempelvis ha informanter som har gått 
utbildningen före respektive efter högskolereformen 1993. Ingen avgränsning görs 
heller när det gäller bibliotekens storlek. Jag önskar att få en så stor bredd i materialet 
som möjligt, ifråga om bibliotekariernas erfarenheter.  

1.4. Folkbibliotek 
Under denna rubrik avser jag att lyfta fram några av folkbibliotekets särdrag, eller med 
andra ord, redogöra för något av det som är unikt för folkbiblioteket i förhållande till 
andra typer av bibliotek. Folkbibliotekskontexten anser jag är relevant att skissa, med 
avseende på folkbibliotekariens yrkesidentitet.  

Ordet folk kan tilldelas olika mening: Folk kan representera motsatsen till staten, 
dvs en politisk positionering med olika former av maktrelationer. Folk, uttolkat 
som den obildade massan, kan också stå i motsats till den bildade klassen. I detta 
fall är det klass och utbildningsnivå som bestämmer positionen. Folk kan också 
stå för ’hela folket’, det vill säga alla medborgare i landet. I detta fall tänker man 
ofta på demokratiska aspekter, medborgarbildning, o.d. Det är naturligt att den 
mening man tilldelar begreppet påverkar föreställningarna om vad ett 
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folkbibliotek är för något, och vilken funktion det skall inta i människors liv. 
(Klasson 1997, s. 10f.) 

Min förståelse av termen folk är i det här arbetet att det omfattar alla invånare i ett land, 
med andra ord ”hela folket”, som Klasson uttrycker det ovan. 

När bildades de första folkbiblioteken i Sverige? Enligt Joacim Hansson finns det 
delade meningar om det, beroende på hur man definierar begreppet folkbibliotek. Från 
slutet av 1700-talet fanns enstaka kyrkliga ansatser syftande till att förmedla litteratur 
till allmogen. Sockenbibliotek bildades i anslutning till folkskolestadgan 1842. 
Litteraturen som förmedlades vid dessa bibliotek var av sedligt uppbyggande karaktär. 
Folkrörelserna utvecklade också biblioteksverksamhet med början i 1800-talets senare 
hälft. Deras mål var att stödja bildningsarbetet, vilket de bland annat gjorde genom 
studiecirklarna, som uppstod 1902 (Hansson 2005, s. 19).  

Det är befogat att placera det nutida folkbibliotekets tillkomst vid 1900-talets 
begynnelse, menar Hansson. Det kan då sägas vara en ny sorts institution, som inte 
direkt kan härleda sitt ursprung till socken- eller folkrörelsebiblioteken. Inflytandet från 
public library-idéer från Amerika nådde vid denna tid Norden. Valfrid Palmgren 
introducerade dessa i Sverige kring 1910 genom böcker och utredningar. Det nya bestod 
bland annat i att biblioteket var allmänt tillgängligt, och att individens fria lärande 
prioriterades utan hänsyn till vilken klass denne tillhörde. Barn uppmärksammades 
särskilt genom verksamheter som utformats för att passa dem. Idealet var också att det 
fanns fri tillgång till litteratur på biblioteket och att det inrättades läsplatser (Hansson 
2005, s. 20).  

Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen menar att de riktlinjer och synsätt som 
varit rådande sedan folkbibliotekens tillblivelse, började lösas upp på 1980-talet, vilket 
bland annat sammanföll med decentralisering inom kommunerna. Tanken om en 
enhetskultur avlöstes av ett ”kaotiskt kulturbegrepp” (jfr Andersson & Skot-Hansen 
1994, s. 9). Det lokala folkbiblioteket fick större frihet att utarbeta verksamheter som 
var anpassade till det omgivande lokalsamhället, vilket författarna ser som en fördel. Å 
andra sidan utsattes folkbiblioteket för fri konkurrens ifråga om nya media och 
kulturella uttryck. Även denna situation har i stort lett till en positiv utveckling, menar 
Andersson och Skot-Hansen. En av utmaningarna blev att skapa en mer utåtriktad 
verksamhet samtidigt som folkbibliotekets identitet inte övergavs. En av frågorna kring 
folkbibliotekets nya roll, har varit att bestämma dess plats i förhållande till den 
ekonomiska utvecklingen. Författarna hävdar att folkbiblioteket inte kan kopplas till 
ekonomisk tillväxt, utan att det snarare kan bidra mera långsiktigt till en god livskvalitet 
(Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 9-12).  

Författarna har utformat en analysmodell av folkbibliotekets profil, i vilken de 
identifierat fyra olika områden. Dessa innebär fyra huvudsakliga funktioner för 
folkbiblioteket; som kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt 
centrum. Andersson och Skot-Hansen betonar att funktionerna inte helt och hållet kan 
särskiljas utan delvis överlappar varandra. Enligt författarna kan modellen användas för 
att beskriva och diskutera det lokala bibliotekets profil och dess prioriteringar. En 
mängd skilda uppdrag ryms inom dessa fyra områden (Andersson & Skot-Hansen 1994, 
s. 17-19). 

Kulturrådet tar i en omvärldsanalys, från 2001, upp svårigheter kring folkbibliotekens 
förändrade funktion: ”Bibliotekens dilemma är att spela alla roller, samtidigt som man 
inte får släppa ansvaret för den traditionella biblioteksverksamheten med bokutlåning, 
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service till barn och unga, funktionshindrade etc. Trots en större efterfrågan har 
bibliotekens resurser inte ökat.” (Om världen 2001: Kulturrådets omvärldsanalys 2001, 
s. 80) 

Hur hanterar och förhåller sig bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek till denna 
mängd uppgifter och roller? Denna och liknande frågeställningar fick mig att i det här 
arbetet fokusera på just folkbibliotekarier, framför bibliotekarier som är verksamma vid 
andra typer av bibliotek. 

1.5. Disposition 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för uppsatsens disposition.  

I kapitel två presenterar jag tidigare forskning med utgångspunkt i fyra av uppsatsens 
centrala begrepp; Syn på kunskap, Yrkeskunskap, Yrkesroll och Profession. Dessa 
termer utgör min definition av begreppet folkbibliotekariens yrkesidentitet i det här 
arbetet. De valda studierna visar med andra ord på det forskningsfält som är relevant för 
denna undersökning. 

Kapitel tre ägnas åt en redogörelse av uppsatsens teoretiska ram. Två teorier, av Maj 
Klasson och Anders Ørom, presenteras var och en för sig och relateras därefter kort till 
varandra. Teorierna kommer att användas vid analysen av det empiriska materialet 
(kapitel fem).  

I kapitel fyra redogör jag för valet av uppsatsens metod. För att uppnå studiens syfte 
finner jag att en kvalitativ ansats är väl lämpad, och intervjuer är den valda 
insamlingsmetoden. En redogörelse för insamlingen och bearbetningen av materialet 
följer därefter, samt en skiss över min litteratursökningsprocess.  

Redovisning av uppsatsens resultat och analys, utgör kapitel fem. Informanterna 
presenteras kortfattat. Klassons tre modeller fungerar som huvudteman. Några av 
informanternas utsagor citeras och belyses inom ramen för varje modell, och relateras 
sedan till Øroms bibliotekarieidentiteter.  

I kapitel sex diskuteras vissa delar av studiens resultat i relation till tidigare forskning 
och teori, och här framkommer även undersökningens slutsatser. Reflektion kring den 
valda teorin respektive metoden följer därefter och till slut lyfts ytterligare några 
aspekter av empirin fram. 

Avslutningsvis följer en sammanfattning av uppsatsen. 

1.6. Definitioner  
I det här avsnittet definierar jag några begrepp som jag menar är särskilt viktiga i denna 
uppsats och som jag använder genomgående. Begreppen definieras utifrån en allmän 
kontext, eftersom jag både vill visa på hur de används generellt och hur jag gör bruk av 
dem i det här arbetet.  

1.6.1. Yrkespraxis 
Begreppet praxis kan definieras på följande vis: ”sedvana, handling, tradition; i bl.a. 
beteendevetenskap, samhällsvetenskap och filosofi använt på delvis skilda sätt om 
individers eller gruppers handlande i anpassning till omgivningen. Praxis är liksom 
handling ett viktigt begrepp inom den praktiska filosofin. Även för de vetenskaper som 
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har anknytning till en yrkesutövning är praxis ett centralt begrepp, så t.ex. spelar 
hänvisningar till ’vetenskap och beprövad erfarenhet’ en stor roll inom medicin.” 
(Nationalencyklopedin 2007) 

Denna definition ligger i linje med den som jag avser i den här uppsatsen, och här 
kopplar jag yrkespraxis till folkbibliotekariers yrkesutövning. 

1.6.2. Yrkesidentitet 
Ett sätt att definiera termen identitet, inom kultur- och socialantropologin, är följande: 
”personers eller gruppers egen identifikation som tillhörande en bestämd kultur, etnisk 
grupp eller nation. Man talar således om kulturell identitet, etnisk identitet… eller 
nationell identitet.” (Nationalencyklopedin 2007) 

På liknande sätt använder jag begreppet yrkesidentitet i den här uppsatsen, det vill säga 
enskilda eller gruppers identifikation med ett bestämt yrke, i detta fall 
bibliotekarieyrket, och närmare bestämt folkbibliotekarieyrket.  

Dessutom har jag urskiljt fyra begrepp som jag anser kan ses som aspekter eller 
beståndsdelar av begreppet yrkesidentitet. Det är så jag betraktar dem i detta arbete. 
Begreppen är följande: Syn på kunskap, yrkeskunskap, yrkesroll samt profession. Dessa 
fyra begrepp kommer även att utgöra strukturen för kapitlet om tidigare forskning 
(kapitel två). 

1.6.3. Syn på kunskap 
Syn på kunskap eller det synonyma begreppet kunskapssyn kan sägas ha sina rötter 
inom kunskapsteorin, det vill säga: ”en huvudgren av filosofin som studerar 
grundläggande frågor om framför allt kunskapens natur, objekt och källor, t.ex.: Vad är 
kunskap? Vad kan vi ha kunskap om, en objektiv yttervärld eller bara våra egna 
upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på, sinnena eller förnuftet?” 
(Nationalencyklopedin 2007)  

I detta arbete använder jag begreppet syn på kunskap om olika uppfattningar av 
bibliotekariens kunskap, relaterat både till utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap och bibliotekarieyrkets praxis.  

1.6.4. Yrkeskunskap 
En definition som stämmer väl överens med min användning av begreppet 
yrkeskunskap är följande: ” ’Beprövad erfarenhet’ omfattar yrkeskunskap som läkare 
och andra samlar in under sitt yrkesliv och delger varandra, ofta via facklitteraturen.” 
(Nationalencyklopedins reportage 2007) 

1.6.5. Yrkesroll 
Begreppet roll eller roller kan definieras på följande sätt: ”Roller ger i större eller 
mindre utsträckning ramarna för individuellt beteende, varför individen sällan är endast 
rolltagare utan även rollskapare. I själva rollutförandet har individen en viss frihet att 
uttrycka sig själv och även att distansera sig från rollen…Yrkeslivet karakteriseras av 
att roller ofta är reglerade genom lagar och föreskrifter och även av att överordnade 
roller i allmänhet innehåller större individuell frihet än underordnade.” 
(Nationalencyklopedin 2007)  
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Detta passar in på begreppet yrkesroll så som jag använder det i detta arbete. Jag skriver 
om folkbibliotekariens yrkesroll respektive yrkesroller. Jag menar att den enskilda 
bibliotekarien kan ha flera olika yrkesroller.  

1.6.6. Profession 
Definitionen av begreppet profession kan lyda som följer: ”i allmänt språkbruk 
detsamma som yrke; i samhällsvetenskaplig terminologi ofta snävare definierat som 
yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta 
universitetsbaserad.” (Nationalencyklopedin 2007)  

I detta arbete är det den snävare definitionen av begreppet profession, som jag syftar på. 

1.6.7. Användare 
I uppsatsen, och särskilt i kapitel fem (Resultat och analys) nyttjar jag begreppet 
användare om den eller de personer som besöker, eller på annat sätt, använder sig av 
folkbibliotekets tjänster etcetera. Informanterna använder olika benämningar, som jag 
uppfattar som synonyma med användare, exempelvis låntagare och besökare. I 
sammanhang där jag anser att det är av vikt att återge informanternas specifika 
benämning på användare, väljer jag att göra det. I övrigt brukar jag genomgående 
begreppet användare.  
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2. Tidigare forskning 

I det inledande kapitlet redogjorde jag för uppsatsens problemställning, syfte och 
frågeställningar samt tecknade en bakgrundsbild av folkbiblioteket. I detta kapitel avser 
jag att belysa det forskningsfält som är relevant för uppsatsens ämne, med utgångspunkt 
i mina frågeställningar:  

• Vilka synsätt på yrkeskunskaper ger de deltagande folkbibliotekarierna uttryck åt?   
 
• Vad uttrycker de intervjuade folkbibliotekarierna om sina yrkesroller ?  
 
Det övergripande temat för uppsatsen är folkbibliotekariens yrkesidentitet. De aspekter 
som jag tar upp under följande fyra rubriker syftar till att täcka in detta tema, så som jag 
definierar det i den här uppsatsen; Syn på kunskap, Yrkeskunskap, Yrkesroll samt 
Profession. Under varje rubrik kommer jag att lyfta fram någon eller några studier, samt 
redogöra för vilka resultat respektive studie har gett upphov till och reflektera något 
kring dessa.  

2.1. Syn på kunskap  
Vad bibliotekariens yrkeskunskap består i, har nära samband bland annat med vilken 
syn på kunskap, som bibliotekariens identitet grundar sig på. 

Bibliotekariens kunskap är ämnet för Mats Sjölins magisteruppsats (2002). Genom en 
diskursanalytisk ansats söker han bland annat svar på om det finns en kunskap som är 
gemensam för alla bibliotekarier. Sjölins utgångsläge är att det inte är möjligt att 
besvara den frågan med ett objektivt rätt svar, eftersom kunskapen formas i ett socialt 
sammanhang (Sjölin 2002, s. 55). Texterna som är föremål för analys handlar om 
bibliotekarieutbildningens utformning och har formulerats av SAB: Specialgruppen för 
regionala biblioteksfrågor. I skrivelsen Bättre utbildning för framtidens folkbibliotek 
(1989), kritiserades den utbildning som var aktuell vid denna tid. UHÄ, universitets- 
och högskoleämbetet, genomförde därefter en översyn av bibliotekarieutbildningen, och 
den andra texten är resultatet av denna (Bibliotekarieutbildningen i framtiden: 
Slutrapport från gruppen för översyn av bibliotekarieutbildningen 1991) (Sjölin 2002, 
s. 11). I det följande kommer jag att kalla den förstnämnda skrivelsens författare för 
Specialgruppen, och den sistnämnda textens författare för Översynsgruppen. 

De teman som framkom i diskursanalysen kategoriserar författaren med hjälp av 
kunskapsteori med rötter i antikens Grekland; techne representerar den praktiska 
kunskapen, episteme den teoretiska kunskapen samt phronesis den etiska kunskapen. 
Sjölin fann inte någon kunskap som kunde betecknas som etisk i diskursen. Analysens 
resultat visar att texterna står i en antagonistisk relation till varandra. Detta tar sig till 
exempel uttryck i att det centrala begreppet “bibliotekarie” framställs olika i de två 
texterna, vilket också får konsekvenser för talet om bibliotekariens kunskap (Sjölin 
2002, s. 55). Specialgruppen skiljer mellan olika slags bibliotekarier såsom 
folkbibliotekarie, skolbibliotekarie och forskningsbibliotekarie. Översynsgruppen 
använder “bibliotekarie” i en enhetlig betydelse. Översynsgruppen är positivt inställd 
till relationen mellan “bibliotekarie” och kunskapsorganisation respektive information, 
medan Specialgruppen uttrycker både negativa och positiva relationer mellan 
folkbibliotekarien och dessa teman. När det gäller temat “akademisk” ger 
Specialgruppen uttryck åt en negativ relation till ”folkbibliotekarie” och 
Översynsgruppen en positiv relation till “bibliotekarie” (ibid., s. 44f.). 
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Camilla Moring och Jenny Hedman lyfter i artikeln At blive bibliotekar (2006) fram två 
olika sätt att se på kunskapsutveckling. I intervjuer med studerande inom biblioteks- och 
informationsvetenskap har de funnit att det finns två olika synsätt; det praxisorienterade 
respektive det teoriorienterade. Författarna undersöker hur akademiseringen av 
bibliotekarieutbildningen påverkar bibliotekarieidentiteten. De menar att 
akademiseringsprocessen omfattar en ny syn på hur man blir bibliotekarie, som skiljer 
sig från den som låg till grund för den tidigare yrkesutbildningen. Det skolastiska 
paradigmet har färgat denna nya uppfattning om att kunskaps- och kompetensutveckling 
sker genom utbildning, som sedan kommer till användning i yrkespraxis. Moring och 
Hedmans undersökning visar, att yrkesidentitet inte endast kan utvecklas via utbildning, 
utan även förutsätter en anknytning till yrkets praxis. De två olika inriktningarna bland 
de studerande, den praxisorienterade och den teoriorienterade, representerar två skilda 
yrkesidentiteter med ursprung i yrkesutbildningen respektive den akademiska 
utbildningen. Studerande från båda dessa orienteringar efterlyser dock, i varierande 
utsträckning, kopplingar till yrkets praxis i den nuvarande utbildningen (Moring & 
Hedman, s. 117).  

I dessa båda studier tycks det mig finnas paralleller mellan olika tudelningar av 
bibliotekarieidentiteten. I Sjölins analys framkommer synen på bibliotekarien som å ena 
sidan mera överensstämmer med den förra yrkesutbildningens kunskapssyn 
(Specialgruppens text) och å andra sidan mera med den akademiska utbildningens 
kunskapsideal (Översynsgruppens text). Enligt Moring och Hedman önskar studerande 
från både praxisorienteringen och teoriorienteringen, att omsätta teorierna i praxis och 
detta resultat kan tyckas lite förvånande i sammanhanget. Kommer en sådan önskan att 
fortsatt finnas hos teoriorienterade studerande i framtiden, eller är den ett tecken på att 
bibliotekarieutbildningen och bibliotekarieidentiteten befinner sig i en brytningstid 
mellan två olika kunskapsparadigm? Kanske kommer det alltid att finnas behov av 
praxisanknytning inom utbildningen?  

2.2. Yrkeskunskap 
Från frågan om det finns en gemensam kunskap för alla bibliotekarier (jfr Sjölin ovan) 
är steget inte långt till att försöka undersöka vilken yrkeskunskap, eller vilka 
kvalifikationer, ett antal yrkesverksamma folkbibliotekarier uttrycker att de har. 

Christina Hurtig och Eva Johansson (2002) har i magisteruppsatsen Folkbibliotekarie 
på lika villkor? studerat folkbibliotekariers kvalifikationer. Med termen kvalifikationer 
syftar författarna på personliga egenskaper, kunskaper, intressen och erfarenheter. De 
undersöker vilka kvalifikationer en bibliotekarie ”skall” ha, med utgångspunkt i 
platsannonser publicerade i facktidskriften DIK-forum (under år 2000), intervjuer med 
ett antal folkbibliotekarier samt i relation till bibliotekslagen. Författarna har i sin 
undersökning funnit att personliga egenskaper är väsentliga kvalifikationer för en 
folkbibliotekarie. Några egenskaper som framhålls i intervjuerna är att bibliotekarien 
“bör” vara utåtriktad, socialt kompetent, stresstålig, ha servicekänsla och 
samarbetsförmåga (Hurtig & Johansson 2002, s. 67). Dessa och liknande egenskaper är 
även framträdande i exempelvis Peter Almeruds rapport (2000), som jag återkommer 
till under rubriken Yrkesroll.  

I princip nämndes samma kvalifikationer av samtliga deltagande bibliotekarier vid 
mindre respektive större folkbibliotek, med olika upptagningsområden. Hurtig och 
Johansson fann dock skillnader, bland annat vad gäller hur informanterna menade att 
kvalifikationerna ska användas. Sett i relation till bibliotekslagen lade 
folkbibliotekarierna tyngdpunkt på olika delar av lagen, beroende på hur de tolkade 
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folkbibliotekets uppgifter (Hurtig & Johansson 2002, s. 56). De fyra olika uppgifter som 
författarna anser att bibliotekslagen framhäver, och de har här inriktat sig på de delar 
som särskilt rör folkbiblioteken, är kulturuppgiften, informationsuppgiften, 
kunskapsuppgiften och den sociala uppgiften (ibid., s. 15).  

Dessa begrepp har Hurtig och Johansson formulerat med utgångspunkt i Marianne 
Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell över folkbibliotekets profil, som nämnts 
ovan (kapitel ett). Hurtig och Johansson fann att vid flertalet av de åtta folkbibliotek, 
där intervjuerna genomfördes, var kunskapsuppgiften i centrum. Vid flera bibliotek 
fanns en inriktning mot informationsuppgiften, medan kultur- och socialuppgiften var 
mindre i fokus. Författarna förmodar att en mängd olika orsaker bidrar till att 
folkbiblioteken lägger tyngdpunkt på olika uppgifter. Det omgivande lokalsamhällets 
befolkningssammansättning, dess kommunalpolitik och geografiska läge, och vilka 
folkbibliotekarier som är verksamma vid biblioteket, ser de som några av de faktorer 
som eventuellt påverkar biblioteksuppgifternas prioritering (Hurtig & Johansson 2002, 
s. 68).  

Författarna anser att det generellt är en ganska ensidig bild av bibliotekarien som 
kommer till uttryck i platsannonser, intervjuer och prospekt från de biblioteks- och 
informationsvetenskapliga utbildningarna. De efterlyser en större mångfald och menar 
att på folkbiblioteket, som enligt bibliotekslagen ska vara till för alla, är det kanske 
önskvärt att folkbibliotekarierna har sinsemellan olika kvalifikationer (Hurtig & 
Johansson 2002, s. 63). 

Hurtigs och Johanssons resultat visar på att personliga egenskaper anses som centrala 
när det gäller folkbibliotekariens kvalifikationer. Enligt deras tolkning har kraven på 
bibliotekarien ökat till följd av ett ökande antal arbetsuppgifter på biblioteket. En allmän 
strävan i samhället mot effektivisering spelar också in här, menar författarna, och 
personliga egenskaper såsom att vara utåtriktad och stresstålig efterfrågas därför. 
Kanske är det också så att det ställs högre krav på att vara serviceinriktad, i en 
marknadsanpassad kontext som även influerat folkbiblioteken? En annan fråga att 
fundera över, är om det skulle vara eftersträvansvärt att folkbibliotekets olika uppgifter 
reglerades mer i detalj i bibliotekslagen. En del av uppgifterna, kulturuppgiften och 
socialuppgiften, tycks enligt Hurtigs och Johanssons resultat ha mer eller mindre glidit 
in i bakgrunden.  

2.3. Yrkesroll 
Samhällsförändringar och inte minst den informationsteknologiska utvecklingen har 
bidragit till intresset för eventuella förändringar i bibliotekariens yrkesroll. Har den 
förändrats – och i så fall på vilket sätt? 

I magisteruppsatsen Quo vadis bibliotekarie (1999) har Jesper Ducander gjort en analys 
av de fyra utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap, som fanns i slutet av 
90-talet (vid Högskolan i Borås, Lunds universitet, Umeå universitet, samt Uppsala 
universitet). Analysen syftar till att belysa den framtida bibliotekarierollen (Ducander 
1999, s. 10). Undersökningen baseras på intervjuer med utbildningsansvariga och 
bibliotekarier samt enkätsvar från studerande. I studien jämförs utbildningarnas innehåll 
och beskrivningar av bibliotekariens yrkesroll och yrkesidentitet lyfts fram (ibid., s. 
112). (Ducander använder, enligt min tolkning, yrkesroll och yrkesidentitet som närmast 
synonyma begrepp.)  
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I Ducanders intervjuer och enkäter framträder bilden av en bibliotekarieroll som 
kännetecknas av serviceorientering och stresstålighet, intresse för människor samt social 
och kommunikativ förmåga. Bibliotekariernas och de studerandes uppfattningar om 
vilka som är de viktigaste beståndsdelarna i yrkesrollen, sammanfaller i stort sett. Enligt 
Ducanders resultat är det som rör möten med användare mer centralt för 
bibliotekarierollen än det som är kopplat till bibliotekens övriga verksamhet. 
Bibliotekarier och studerande uttryckte att det inte endast är tal om en yrkesroll utan 
flera olika, beroende av vilken bibliotekstyp och vilka arbetsuppgifter det är frågan om. 
Med utgångspunkt i utbildningarna kan inte en tydlig bibliotekarieroll beskrivas, menar 
Ducander. Uppfattningarna går isär mellan utbildningsansvariga såväl som mellan 
studerande, om bibliotekarierollens innehåll. En roll som ändå framträder är 
förmedlarrollen (Ducander 1999, s. 85-92). 

En övervägande andel av bibliotekarierna definierade dagens yrkesroll som en 
pedagogisk sådan. En informant menade däremot att yrkesrollen knappast låter sig 
beskrivas eftersom den är så omfattande och varierad (Ducander 1999, s. 100f.). Enligt 
Ducander syftar utbildningen till att utbilda generalister och bibliotekarierna torde 
därmed bli väl rustade att möta förändringar av olika slag. Bibliotekariens yrkesroll 
kommer att i stor utsträckning präglas av informationsteknologin, enligt författaren. 
Ducander refererar till Anders Øroms bibliotekarieidentiteter. I relation till dessa 
identiteter, som jag återkommer till i teorikapitlet (kapitel tre), skulle det kunna sägas 
innebära att informationsorganisatören och informationsförmedlaren är de nyare roller 
som kommer att ha stor betydelse för framtidens bibliotekarie. Innehållet i de här 
rollerna utgörs bland annat av organisationsförmåga och associativt tänkande. Ducander 
håller det för troligt att mer traditionella roller såsom att vara förmedlare av kultur, 
kommer att finnas kvar sida vid sida med de nyare rollerna, särskilt inom folkbibliotek 
(1999, s. 116f.).  

En kvalitativ undersökning av nordiska bibliotekariers syn på sina yrkesroller samt på 
biblioteket, gjordes i form av en minnesinsamling. Det empiriska materialet utgörs av 
ett slags bibliotekarieyrkets självbiografier. Rapporten Biblioteken, bibliotekarien och 
professionen har sammanställts av Peter Almerud (2000), och behandlar 550 
”bibliotekariemeningar” från fyra nordiska länder. Insamlingen gjordes genom att en 
frågelista skickades till varje deltagande bibliotekarie (något modifierad beroende av 
land och typ av bibliotek), vilken innehöll följande teman: bakgrund, 
forskningsbibliotekens roll, åsikt om bibliotekets roll i utbildningssystemet respektive 
informationssamhället, egen väg till bibliotekarieyrket, arbetsuppgifter, kvalifikationer 
samt fackligt arbete. Syftet med rapporten är att nyansera och problematisera bilden av 
bibliotekarien och biblioteket, med utgångspunkt i bibliotekariens eget perspektiv, och 
att få fram ett diskussionsunderlag för bibliotekens roll i framtiden (Almerud 2000, s. 3-
6, 63f.).  

Av de bibliotekarier som besvarat enkäten är 95 stycken verksamma vid folkbibliotek i 
Sverige. Rubriken Sverige – folkbibliotek i kläm (ibid., s. 40) speglar situationen som 
bibliotekarierna skildrar med bland annat en pressad arbetssituation vad gäller att både 
ge ”traditionell service” och att erbjuda nya tjänster. Nedskärningar och betydande 
organisationsförändringar är också en del av den vardag som många bibliotekarier 
framställer. ”Utbildningssamhället” och ”informationssamhället” medför delvis nya 
roller för bibliotekarierna, bland annat genom att fler och fler studerande från olika 
utbildningsinstitutioner använder folkbiblioteken, och att ett allt större antal nyttjar 
biblioteken för sin informationsförsörjning. Ett flertal informanter menar att en 
bibliotekarieroll som borde utvecklas mer är den som ”konsult” i förhållande till skolan, 
exempelvis genom att bibliotekarien fungerar som lärarnas guide ifråga om val av 



 11 

informationskällor (Almerud 2000, s. 46). Andra lyfter fram att många studieovana 
vuxenstuderande i stor utsträckning har behov av en bibliotekarie i rollen som 
handledare. I relation till det så kallade informationssamhället lyfts bibliotekarieroller 
såsom marknadsförare och informationsförmedlare fram (Almerud 2000, s. 46f. ). En 
informant uttrycker bland annat följande: ”Det finns en mängd informationsaktörer på 
marknaden, varav biblioteken hör till de få som har som mål att utjämna klasskillnader, 
främja demokrati och borga för yttrandefrihet och åsiktsfrihet… Biblioteken har en 
mycket viktig roll när det gäller att erbjuda fri tillgång till information oavsett 
ekonomiska förutsättningar, kopplat till bibliotekspersonalens kompetens i hur man 
värderar information” (ibid., s. 47).  

I dessa två undersökningar framgår att samhällsförändringar har påverkat 
bibliotekariens yrkesroll eller yrkesroller. Finns de traditionella bibliotekarierollerna 
kvar, exempelvis roller som kan sägas anknyta till folkbildningstraditionen, eller har de 
försvunnit till förmån för nya roller? Utsagan ovan sammanförs i Almeruds rapport med 
folkbibliotekets tradition av folkbildning. Å ena sidan förefaller bibliotekariens roll som 
informationshanterare, kopplad till informationsteknologin, vara en ny roll. Å andra 
sidan tyder citatet på att denna roll så att säga kan fyllas med traditionellt innehåll, med 
andra ord verkar den ”nya” rollen, åtminstone delvis, sammanfalla med den roll som 
folkbibliotekarien har haft sedan tidigare, till exempel att enligt folkbibliotekets ideal, 
verka för allas fria tillgång till bibliotekets tjänster. Ducander förmodar att traditionella 
och nya bibliotekarieroller kommer att existera som parallella roller i framtiden. En 
fråga att ställa är om folkbibliotekarien kommer att utöva äldre respektive nyare 
yrkesroller åtskilda från varandra, eller om rollerna efterhand kommer att integreras 
med varandra. 

2.4. Profession  
Professionsbegreppet är mycket omdiskuterat i relation till bibliotekarieyrket. Är yrket 
en profession eller en semiprofession eller ingetdera? Är detta en väsentlig fråga att 
ställa i förhållande till yrkets utveckling? Svar på dessa och liknande frågor har bland 
annat sökts inom professionsteoretisk forskning. 

Olof Sundin forskar om hur yrkesidentiteter skapas med utgångspunkt i sociokulturell 
teoribildning. Det professionsteoretiska perspektivet är genomgående i hans forskning. 
Han har särkilt inriktat sig på hur olika yrkesgrupper söker information, däribland 
sjuksköterskor, vilket är ämnet för hans avhandling (Informationsstrategier och 
yrkesidentiteter 2003), samt bibliotekarier (se exempelvis Webbaserad 
användarundervisning 2005b). I artikeln Studies of professions (2005a) gör Sundin en 
kortfattad översikt av utvecklingen inom professionsforskningen under senare delen av 
1900-talet, först i allmänhet och därefter hur den har sett ut inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. I det följande refererar jag till Sundins artikel. 

Inom samhällsvetenskaperna och framför allt inom sociologin har teorier om 
professioner utvecklats. Sundin menar att en bidragande faktor till intresset för 
professioner är den alltmer specialiserade arbetsmarknaden under 1900-talet. Relationer 
mellan olika yrkesgrupper, teoretisk kunskap och hur dessa kan användas i en 
yrkespraxis är föremål för undersökning inom professionsteorin. En essentialistisk 
inriktning var framträdande fram till 1970-talet, det vill säga att man sökte en essens i 
ett specifikt yrke för att kunna skilja det från andra yrken. Kännetecknande för en 
profession är bland annat att den baseras på en systematisk teori, att yrkeskåren har ett 
exklusivt kunnande inom sitt område och att detta är erkänt av samhället samt att 
yrkesutövningen sker med utgångspunkt i etiska riktlinjer. Vissa yrken kom enligt det 



 12 

essentialistiska forskningsperspektivet att betraktas som så kallade semiprofessioner. De 
ansågs inte uppfylla kriterierna för vad som karaktäriserar en profession. Bibliotekarier, 
sjuksköterskor och socialarbetare är exempel på yrkeskategorier som klassificerats som 
semiprofessionella. Inom dessa yrken är det flest kvinnor som är verksamma, och 
professionsklassificeringen har ifrågasatts bland annat ur ett genusperspektiv. 

Med början på 1970-talet har professionsforskningen kommit att handla om 
yrkesgruppers strävan att uppnå socialt erkännande som ”profession”. Yrkesgruppers 
olika sätt att avgränsa sin verksamhet gentemot andra yrkesgruppers är särskilt föremål 
för intresse. Ett annat perspektiv inom professionsteorin rör relationen mellan de 
professionella och deras kunder eller användare. Användare anses å ena sidan ha intagit 
en ställning där de kan ifrågasätta de professionellas auktoritet. Å andra sidan, menar 
Sundin, behöver den expertis som de professionella utvecklar betraktas som ett sätt att 
tillskansa sig makt. En av frågorna inom detta forskningsområde är därför hur 
gränsdragning sker mellan de professionella och deras kunder.  

Professionsteori har i biblioteks- och informationsvetenskap framför allt inriktats på 
bibliotekarieyrkets förändringar, den systematiserade kunskap som utvecklats inom 
yrket samt hur yrket relateras till andra yrken. I undersökningar av yrkesverksammas 
informationsbehov, informationssökning och användande av information har 
professionsteori också tillämpats. Enligt Sundin är “kognitiv auktoritet” ett relevant 
begrepp inom professionsteorin. Han menar att begreppet, så som Patrick Wilson gör 
bruk av det, handlar om hur värdet av information och vilka professionella metoder som 
anses gångbara, är något förhandlingsbart olika yrkesområdens experter emellan.  

En relativt ny fråga inom professionsforskningen är hur enskilda yrkesutövare influeras 
av professionella diskurser. Sundin kopplar studiet av dessa till begreppet yrkesidentitet. 
De studerande kommer redan under grundutbildningen att ingå i ett specifikt 
sammanhang, som har sina regler för hur man ska handla och förhålla sig, menar 
Sundin. Ett sätt att identifiera olika typer av yrkesidentiteter är att undersöka skilda 
förhållningssätt till informationssökning.  

Finns det en poäng i att uttrycka relationen mellan bibliotekarien och användaren i 
termer av maktförhållanden? Eventuellt kan det vara ett sätt att finna en bas för 
samarbete dem emellan. Nedan, i teorikapitlet (kapitel tre), presenteras Maj Klassons 
förslag på en modell för dialog mellan bibliotekarie och användare (se exempelvis 
1996). Hur har utvecklingen av bibliotekarieyrket påverkats av att det inom 
essentialistisk professionsteori ses som en så kallad semiprofession? Att ett yrke 
klassificeras som en profession ses ofta som statushöjande och som följd förväntar man 
en höjd lönenivå. I relation till utbildningens omfattning skulle det vara rimligt att 
bibliotekarier har högre lön än vad som idag är fallet. Men är enda vägen att uppnå detta 
att bibliotekarieyrket betecknas som en profession? 

I detta kapitel har jag visat på det forskningsfält, inom vilket bibliotekariens 
yrkesidentitet är föremål för undersökning, under följande fyra rubriker; Syn på 
kunskap, Yrkeskunskap, Yrkesroll, samt Profession. I följande kapitel avser jag att 
redogöra för uppsatsens teori. 
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3. Teori  

I det föregående kapitlet redovisade jag exempel på studier som gjorts inom 
uppsatsämnets forskningsområde. I det här kapitlet har jag för avsikt att presentera 
teorier av två forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap. Efter presentationen 
kommer jag att i korthet resonera kring och jämföra författarnas respektive teorier, och 
därefter redogöra något för hur jag avser att använda dessa teorier i analysen av min 
empiri (kapitel fem). Kapitlets funktion är att placera in studien i en teoretisk ram. 

De teorier som jag har funnit mest relevanta för att belysa folkbibliotekariens 
yrkesidentitet, är utformade av Maj Klasson respektive Anders Ørom. Både Klassons 
och Øroms teorier formulerades för ett antal år sedan, under 1980- och 1990-talet, men 
min bedömning är att de fortfarande har aktualitet och är väl lämpade att ha som 
utgångspunkt, i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Maj Klasson var vid författandet av de verk som jag avser att referera till, verksam och 
sedermera professor, vid Bibliotekshögskolan i Borås. Hon har skapat en tredelad 
modell för olika rollbeskrivningar inom bibliotekarieyrket. Modellen finns 
ursprungligen formulerad i Klassons avhandling (1984) om bibliotekarierollen inom 
högskolan, men modellen finns även inplacerad i ett folkbibliotekssammanhang (se 
exempelvis Klasson et al.1997) vilket gör den passande för analys av 
folkbibliotekariens yrkesroll.  

Anders Ørom var lektor vid Danmarks Biblioteksskoles Aalborgafdeling när han skrev 
artikeln Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og arbejdsorganisering (1993). 
Han har identifierat ett antal bibliotekarieidentiteter med utgångspunkt i en dansk 
folkbibliotekskontext, som jag menar är applicerbara även när det gäller svenska 
förhållanden.  

Klasson sätter in sina modeller i en teoretisk ram (se särskilt 1997), medan Øroms 
identiteter tecknas i ett mera praxisnära sammanhang. De två teorierna kan alltså sägas 
befinna sig på skilda teoretiska nivåer. Detta uppfattar jag som en tillgång i relation till 
analysen av min empiri, eftersom jag förmodar att det kan ge en mer heltäckande bild 
av informanternas utsagor. 

Klasson använder, som ovan nämnt, begreppet modell som benämning på sin indelning 
av rollbeskrivningar. Jag uppfattar hennes användning av begreppet modell som 
närmast synonymt med begreppet roll. I en av hennes texter (1997) benämner hon själv 
två av modellerna för förmyndarroll och dialogroll. Det tycks mig ha skett en viss 
betydelseförskjutning av termen modell från hennes tidigare verk till de senare, från att 
biblioteket omfattades av modellen till att bibliotekarien och hennes roll är i centrum. 
Bibliotekarieidentitet är den term som Ørom använder för att beteckna bibliotekariens 
olika roller. Min uppfattning är att Klassons och Øroms begrepp, modell respektive 
bibliotekarieidentitet, är i stort sett liktydiga. 

3.1. Maj Klassons modeller 
I följande verk har Maj Klasson skrivit om sina modeller; Högskolebibliotek i 
förändring (1984), Bibliotekarien – forskarens kollega och allmänhetens guide inför 
2000-talet (1991), Kulturbevarare, kulturbärare, kulturbyggare, kulturförnyare (1996) 
samt Folkbildning och bibliotek?: På spaning efter spår av folkbildning och livslångt 
lärande i biblioteksvärlden (Klasson et al.1997). Av dessa verk väljer jag att referera till 
de tre sistnämnda, varav texterna från 1996 och 1997 helt tar utgångspunkt i ett 
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folkbiblioteksperspektiv. ”När jag konstruerade den tidigare modellen byggde mina 
kunskaper främst på förhållanden inom vetenskapliga bibliotek. Mot slutet av 80-talet 
och under 90-talet har min inriktning närmat sig folkbildnings- och folkrörelseforskning 
och folkbiblioteksforskning.” (Klasson 1996, s. 19)  

Klasson menar att tankar om innehållet i biblioteks- och informationsvetenskapliga 
yrken ofta tar sin utgångspunkt i öppna eller dolda föreställningar om förhållandet till 
användare. Hennes modeller, förmyndarmodellen, dialog- eller samarbetsmodellen och 
marknadsmodellen, syftar till att problematisera hur bibliotekarierollen uppfattas. 
Modellerna baseras på Klassons egna erfarenheter och ett genom flera år insamlat 
material, och tog ursprungligen form genom Klassons avhandlingsarbete (1996, s. 18).  

Modellerna representerar olika perspektiv som bibliotekarierna intar, vilka får 
konsekvenser för relationen med användaren. Liksom i fråga om begreppet 
folkbibliotek, tolkas termen folkbildning på olika sätt, beroende på vilken innebörd man 
lägger i ordstammen folk (jfr ovan, kapitel ett). I den följande genomgången av de tre 
modellerna, följer jag i huvudsak Klassons framställning, i vilken hon kopplar samman 
folkbildning och folkbibliotekariernas olika förhållningssätt (1997, s. 13-16).  

I ett uppifrånperspektiv kan folkbildning ses som förmedling av något som grupper ”där 
nere” tar emot av grupper som är ”där uppe”, enligt Klassons förmyndarmodell (1997, 
s. 13). I folkbildningens tidiga historia fanns exempelvis olika slags filantropiska 
verksamheter, i vilka detta perspektiv var rådande. Ett starkt behov av att känna till och 
förmedla till andra vad god bildning, god litteratur etcetera består av ”kan ibland yttra 
sig som ett överförande av inflytelserika gruppers värderingar och uppfattningar till 
dem, som hunnit mindre långt på av samhället legitimerade bildningsvägar” (Klasson et 
al. 1997, s. 13). Ur uppifrånperspektivet kan bibliotekarien komma att växa in i en 
förmyndarroll, i vilken bevarandet av den goda kulturen betraktas som det väsentliga 
(ibid.). I  förmyndarmodellen är bibliotekarien bland annat en förmedlare av den ”goda 
litteraturen”, och ser sig i sin roll som förespråkare för god forskning, goda läsvanor 
med mera (Klasson 1991, s. 83). I denna modell finns övertygelsen att synen på vad 
som exempelvis är god litteratur kan delas av alla. Enligt Klasson är bibliotekarien i 
denna roll subjekt, medan användaren ses som objekt. Bibliotekariens värdebas, som 
enligt Klasson kan omfatta ideologiska, politiska eller personliga ställningstaganden, är 
ofta tydlig inom denna modell (ibid.). Den viktigaste kompetensen användaren har är en 
beredskap att använda bibliotekets tjänster (Klasson 1996, s. 18).  

Enskilda och gruppers ansträngningar att själva frambringa kunskap och utforma sina 
egna bildningsvägar utgör ett underifrånperspektiv på folkbildning. Enligt Klasson 
fanns sådana idéer inom ”de gamla folkrörelserna” (1997, s. 14). Via bildning och 
kunskapsinhämtande skulle folket ändra på maktstrukturerna i samhället. 
Bibliotekariens roll kan i detta perspektiv ses som aktivt deltagande och stödjande av 
bildnings- och kulturarbete. Klasson menar även att ett inifrånperspektiv skulle kunna 
urskiljas. Sociala rörelser och nätverk som utvecklas vid sidan av de traditionella 
rörelserna och studieprogrammen i samhället, är exempel på grupperingar i vilka 
perspektivet vuxit fram inifrån. Till skillnad från de gamla folkrörelserna präglas de nya 
rörelserna bland annat av en plattare organisation, begränsning i tid samt inte sällan av 
att ett begränsat antal personer är deltagare. För de förra rörelserna hade biblioteket en 
central plats i bildningsprocessen (Klasson 1997, s. 13f.).  

De nya rörelsernas relationer till biblioteket är mindre tydliga. Det man kan se är att den 
nya tekniken spelar en avgörande roll för många av dessa rörelser. Bibliotekariens roll 
kan i relation till aktiva användargrupper kännetecknas av en jämlik dialog. Klasson 
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kallar denna roll för dialogroll (1997, s. 15), den participatoriska modellen eller 
samspelsmodellen, i vilken både bibliotekarie och användare upplever sig som subjekt. I 
den participatoriska modellen består bibliotekariens och användarens kommunikation 
av ett samarbete. Här kan båda parters kunskap och erfarenhet komma till användning 
(Klasson 1991, s. 83). I denna modell är både bibliotekariens och användarens 
värdebaser uppenbara. Den främsta kompetensen i denna samarbetsmodell är hos 
bibliotekarien, likväl som hos användaren, förmågan till kommunikation (Klasson 1996, 
s. 19). 

För att möta förändrade villkor i omvärlden som skapat nya behov hos olika grupper, 
exempelvis vad gäller informationsteknik och inom arbetsmarknaden, krävs anpassning. 
Klasson menar att ett flertal av folkbildningsanordnarna har ändrat utbudet för att 
tillmötesgå detta slags behov av kunskap. Det här perspektivet på folkbildning kan ses 
som påtvingat utifrån; ”genom förändringar och krafter i samhället snarare än via 
ursprungliga behov inom grupperna själva” (Klasson et al. 1997, s. 15). Bibliotekarien 
kommer att inta en köp- och säljroll när biblioteks- och informationsutbud betraktas 
som reglerat av en marknad, i en av Klasson kallad marknadsmodell (ibid.). I 
marknadsmodellen styr kundens behov och efterfrågan, och biblioteket går dessa till 
mötes. Klasson undrar om denna modell gör bibliotekarien till objekt och kunden till 
subjekt, eftersom det är kunden som tolkar målen för verksamheten. Bibliotekstjänster 
marknadsförs och bibliotekarien utför dem som kunden betalar för. Detta kan leda till 
fragmentisering av verksamheten, enligt Klasson (1991, s. 83). I den här modellen är det 
mest angeläget att användaren/kunden har kompetens att formulera precisa uppdrag, 
eftersom biblioteket ses som en serviceorganisation i vilken bibliotekarien utför service, 
och bibliotekariens värdebas är ofta dold (Klasson 1996, s. 18).  

Klasson betonar att rollerna inte alltid är renodlade och att samma person kan använda 
olika modeller i olika situationer. Ofta är valet av modell avhängigt av 
grundinställningen till bibliotekarierollens innehåll samt till den personliga värdebasen 
(Klasson 1991, s. 83). Andra roller som hon tror kommer att bli allt viktigare är 
bibliotekarien som ”lärare, handledare, vuxenutbildare, kulturförmedlare, 
problemlösare, förändringsagent och personalutbildare”. Utöver dessa menar hon att 
roller i förhållande till kunskapsorganisation och informationsteknologi är under 
framväxt (Klasson 1991, s. 90).  

Enligt Jürgen Habermas terminologi talar Klasson (1997) om systemvärld och livsvärld, 
vilka representerar två skilda perspektiv på människans position i världen (s. 15). Makt, 
pengar och ett ”målrationellt tänkande” härskar i systemvärlden (ibid.). Folkbiblioteken 
har exempelvis kommit att få stor betydelse för planerade studier, med stora grupper av 
användare som är gymnasister och studenter. Flera begrepp som används visar på 
bibliotekens infogande i systemvärlden, såsom ”organisationsförändringar, 
kvalitetsarbete, målstyrning, teknikorientering” med flera (Klasson et al.1997, s. 15).  

Livsvärlden styrs av ”värderationalitet, socialt handlande, individens egna erfarenheter 
och lärande, samhörighet med värden och normer i kulturen” (ibid.). Det man 
eftersträvar är mening och dialog. Att handla kommunikativt och att lita till språket som 
bärare av mening, är kännetecknande för livsvärlden. ”Folkbibliotekens roll blir att 
bevara och tillgängliggöra kulturarvet, stödja den enskilda människans bildningsprojekt, 
skapa miljöer och offentligheter där människor kan mötas och föra dialoger” (Klasson 
et al. 1997, s. 16). Dialog sker i form av samtal mellan nu levande människor, men i 
biblioteket kan samtal också föras med människor från andra sekler, genom tryckt eller 
elektroniskt lagrat material. I detta avseende är skönlitteraturen av stor betydelse (ibid.).  
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Systemvärlden och livsvärlden kan betraktas som åtskilda världar, men i verkligheten 
finns inga vattentäta skott dem emellan. Livsvärlden koloniseras av systemvärlden 
hävdar många forskare, enligt Klasson. Det handlingsutrymme för enskilda som tidigare 
var oberoende av en marknad, har i allt högre grad kommit att bli relaterat till köp- och 
säljstrategier. På liknande vis kan livsvärlden sägas flyta in i systemvärlden via sociala 
rörelser och kvinnorörelser, som håller fast vid att den lilla världen måste kunna 
sammanfogas med den stora, och att de inte helt och hållet går att skilja åt. Klasson 
menar att biblioteket präglas av en pågående strid om plats mellan dessa båda världar 
(1997, s. 16). 

3.2. Anders Øroms bibliotekarieidentiteter 
I början av 1990-talet formulerade Anders Ørom ett antal så kallade 
bibliotekarieidentiteter baserade bland annat på en intervjuundersökning med 
folkbibliotekarier vid danska folkbibliotek (Hougaard Bang, Bernt-Suhr & Sandal 
Møller 1992). I artikeln Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og 
arbejdsorganisering (1993) menar Ørom att bibliotekariens identiteter genomgått stora 
förändringar. Han tar avstamp i 1960-talets yrkesidentiteter och hävdar att utifrån dessa 
har bibliotekarien på 90-talet fått en ny världsbild. Tidigare sågs biblioteket som 
centrum för kunskaps- informations- och kulturförmedling, i analogi med en 
”ptolemeisk världsbild”. Biblioteket under senare tid ses endast som en av flera 
”planeter” inom dessa sfärer. Med andra ord; från att biblioteket har haft monopol vad 
gäller vissa aspekter av litteratur- och informationsförmedlingen, har det övergått till att 
vara en av flera aktörer på det här området. Världsbilden har enligt dessa termer blivit 
”kopernikansk” (Ørom 1993, s 37-40). Øroms perspektiv med en tillbakablick i tiden är 
intressant, inte minst med tanke på mina informanters yrkesverksamma period. 

De bibliotekarieidentiteter som Ørom har identifierat är följande. Han betonar att 
samtliga identiteter är formulerade som idealtyper. 

Kulturförmedlaridentiteten har rötter långt tillbaka i den danska, såväl som i den 
svenska, bibliotekshistorien. 1960-talets folkbibliotekarier formades i stor utsträckning 
av denna identitet. Den värdegrund som här är central, utgörs dels av förmågan att på ett 
kvalificerat sätt värdera litteratur och andra kulturella uttryck, och dels av en 
kommunikativ förmåga; att kunna förmedla kultur (Ørom 1993, s. 38).  

Ämnesreferentidentiteten är också en bibliotekarieidentitet som var av stor betydelse 
under 60-talet. Fackkunskaper inom vetenskapliga discipliner eller annan typ av 
specialiserad kunskap, ses som grundläggande för kvalificerad förmedling av 
densamma. Liksom kulturförmedlingsidentiteten bygger ämnesreferentidentiteten på, att 
det mest väsentliga inom bibliotekariearbetet är av det intellektuella och kommunikativa 
slaget. Ørom menar att båda dessa identiteter har sitt ursprung inom 
folkbildningstraditionen (1993, s. 38). 

Dokumentalistidentiteten är en identitet inom vilken det ”hantverksmässiga” arbetet har 
en mer framträdande plats än det intellektuella arbetet. Bibliotekarieyrkets 
”kärnfunktioner”; klassifikation, katalogisering, referensarbete och bibliografiskt arbete 
är kopplade till denna identitet. Till skillnad från de två ovan nämnda identiteterna är 
dokumentalistidentiteten i större utsträckning orienterad mot systematiska färdigheter 
och ett behärskande av de metoder och regler som används i registrerings- och 
referensarbete, än mot en innehållslig kunskap om litteratur etcetera (Ørom 1993, s. 
38f.).  
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Socialarbetaridentiteten utvecklades under 1970-talet. Bibliotekariens uppdrag att 
förmedla kultur och kunskap till den enskilde, generelle användaren, övergick delvis i 
ett intresse för användargruppernas olikheter och skilda behov, samt i någon mån för 
differentierade individuella behov. De tydligaste målgrupperna var kvinnor, barn och 
arbetarklass. Förmedlingen av litteratur med mera värderas inom denna identitet inte i 
första hand utifrån dess innehåll, utan i hur väl den uppfyller de behov som identifieras. 
Detta utgångsläge resulterade i ett uppror mot etablerade kultur- och kunskapsnormer. 
Formen för arbetet blev uppsökande; man efterstävade att nå utanför den institutionella 
biblioteksmiljön (Ørom 1993, s. 39). 

Informationsorganisatörsidentiteten tillhör de nyare identiteterna. I det så kallade 
informationssamhället finns många, delvis nya, sammanhang inom vilka information 
skapas, säljs och används i produktions- och beslutsprocesser, det vill säga en 
informationshantering som äger rum utanför den traditionella bibliotekskontexten. 
Dessa sammanhang kännetecknas av att de ska uppfylla specifika informationsbehov 
samt att de är inlemmade i ekonomiska system. Det centrala i denna identitet handlar 
om att analysera informationsbehov, organisera informationsförmedling och utforma 
informationssystem. Värderingarna som utvecklas i detta sammanhang skiljer sig 
markant från uppfattningarna inom de ovan nämnda bibliotekarieidentiteterna. 
Värdegrunden har förskjutits från att vara innehållsbaserad till att ha en teknologisk bas. 
Detta för också med sig en tendens till att betrakta tekniska lösningar som bäst lämpade 
att lösa problem som rör förmedlingen (Ørom 1993, s. 39-41).  

Informationsförmedlaridentiteten kännetecknas av en förmåga att snabbt och effektivt 
kunna göra information tillgänglig. Biblioteket konkurrerar i vissa avseenden med andra 
aktörer på informationsmarknaden, och så även med de agerande inom det så kallade 
mediasamhället. Ørom kallar denna sfär för ”videosfären”, det vill säga de elektroniska 
bildmediernas upplevelsebaserade värld, som han menar i hög grad präglar vårt 
medvetandegörande och har ett stort inflytande på många av kulturens områden. 
Biblioteken behöver förhålla sig till både ”informationssfären” och ”videosfären”, 
eftersom de utgör en sorts nya auktoriteter som interagerar med biblioteken. En av 
tendenserna är att förmedlingen inriktas mot en genomsnittlig användare av medier. 
Både informationsorganisatörsidentiteten och informationsförmedlaridentiteten har till 
en början utvecklats utanför folkbiblioteken, men har med tiden fått en viss 
genomslagskraft även inom dessa (Ørom 1993, s. 40f.).  

Bibliotekarier uttrycker att de har problem att hitta sig själva, det vill säga sin 
yrkesidentitet, enligt den ”nya världsbilden”. De värderingar och prioriteringar som 
tidigare låg till grund för folkbibliotekariernas identiteter har genomgått stora 
förändringar. Ørom har funnit att detta bland annat yttrar sig i att upplevelsen av helhet i 
biblioteksarbetet blivit bristfällig, när det gäller konkret vardagspraxis. Både 
funktionsspecialisering och nya arbetsuppgifter bidrar till detta. På en annan och mer 
abstrakt nivå, har de mycket olika bibliotekarieidentiteterna och de därmed 
sammankopplade, sinsemellan olika, värderingarna lett till en relativism som i viss mån 
kommit att prägla bibliotekariernas yrkesmedvetande (Ørom 1993, s. 40). 

Kulturförmedlingsidentiteten uppfattar Ørom som en av de grundläggande identiteterna. 
I intervjuer med ett antal folkbibliotekarier (Hougaard Bang, Bernt-Suhr & Sandal 
Møller 1992) framgår det enligt Ørom att majoriteten av bibliotekarierna har sina rötter 
i kulturförmedlingsidentiteten (1993, s. 41). Samhällsförändringar, organisatoriska 
förändringar samt den teknologiska utvecklingen har bidragit till att folkbibliotekariens 
intellektuella kulturförmedlingsarbete i hög grad övergått till att bli ett teknologibaserat 
informationsarbete i en ekonomisk, rationell kontext. Begreppet förmedling tenderar att 
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ersättas av begreppet service. De organisatoriska förändringarna, till exempel att den 
hierarkiskt uppbyggda organisationen fått en mer flexibel och plattare struktur, ser 
Ørom i stort som positiva. Men han menar att en konflikt har uppstått på grund av att 
informationsteknologin, som orsakat många av dessa förändringar, fört med sig nya 
värden som strider mot de värderingar som tidigare var rådande (Ørom 1993, s. 41f.).  

3.3. På vilket sätt kan Klassons modeller och Øroms identiteter 
relateras till varandra? 
Klasson förhåller sig, enligt min tolkning, mer kritiskt än Ørom till den ”klassiska” 
bibliotekarierollen. Ørom förespråkar det som han kallar bibliotekariens intellektuella 
kulturförmedlingsarbete, medan Klasson verkar anse att bibliotekarien i rollen som 
kulturförmedlare riskerar att inta ett uppifrånperspektiv i relation till användaren, i den 
modell som hon benämner förmyndarmodellen. Den kommunikativa relationen med 
användare ingår i kulturförmedlaridentiteten, enligt Ørom. Klasson har däremot 
definierat en särskild roll för den jämlika kommunikationen mellan bibliotekarie och 
användare, den så kallade dialogrollen.  

Båda förefaller att vara kritiska till de förändringar som lett till att bibliotekariens arbete 
ses ur ett marknadsperspektiv. Om användaren eller kunden tolkar målen för 
bibliotekens verksamhet finns risken att den fragmentiseras, menar Klasson. Ørom visar 
på bibliotekariernas upplevelse av brist på helhet i arbetet, som han anser delvis beror 
på folkbibliotekens anammande av ett synsätt som placerar in information i ett 
ekonomiskt och rationellt sammanhang. Ett målrationellt tänkande hör hemma inom 
systemvärlden, menar Klasson, med Habermas begrepp. Både Klasson och Ørom verkar 
anse att marknadstanken i någon mån har tagit sig in på folkbiblioteken, men att den är 
en objuden gäst. 

En diskussion som enligt Klasson (1991, s. 81) pågick under flera årtionden handlade 
om vad bibliotekarierna skulle vara experter på. Var det önskvärt att de innehade 
specialistkunskaper, själva var forskare, eller mer önskvärt och lämpligt att de 
utvecklade expertkunskap om informationssökningsprocessen? Hon menar att det 
sistnämnda perspektivet tycks ha blivit det dominerande. Øroms ämnesreferentidentitet 
är tydligt förankrat i det förra synsättet; att bibliotekarien behöver ha specialiserad 
kunskap för att på ett kvalificerat sätt förmedla densamma. Han knyter, som nämnts 
ovan, denna identitet och kulturförmedlaridentiteten till folkbildningstraditionen, i 
vilken det intellektuella och kommunikativa förmedlingsarbetet betraktas som centralt. 
Här kan alltså en brytpunkt skönjas mellan olika förhållningssätt till  bibliotekarieyrkets 
innehåll och därtill kopplade värderingar. 

Jag har valt att använda Klassons tre modeller och Øroms sex bibliotekarieidentiteter i 
analysen av min empiri. Även om Øroms samtliga identiteter inte är lika aktuella idag, 
finner jag det intressant att undersöka om det finns ”rester” kvar av de äldre 
identiteterna i informanternas utsagor. Genom att använda Klassons modeller och 
Øroms identiteter vid min bearbetning och presentation av det empiriska materialet, 
menar jag att informanternas synsätt på sina yrkeskunskaper samt deras uttryckssätt om 
sina yrkesroller kan bli synliggjorda, och därmed till hjälp för att besvara mina 
frågeställningar. 

I följande kapitel kommer jag att redovisa uppsatsens metod.  
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4. Metod  

I det förra kapitlet visade jag på den teoretiska ram min uppsats befinner sig inom. I 
detta kapitel avser jag att redogöra för uppsatsens metod. 

Jag inledde mitt uppsatsarbete tillsammans med en kurskamrat, men vi hade inte 
möjlighet att gemensamt slutföra det. Vi utformade metoden och genomförde 
intervjuerna, men delade sedan upp arbetet. Därefter har jag analyserat empirin utifrån 
ett eget formulerat syfte med tillhörande frågeställningar. För läsbarhetens skull har jag 
valt att inte skriva omväxlande ”vi” och ”jag” när jag redogör för metoden, utan 
använder genomgående jagform.   

4.1. Val av metod  
Kvalitativ metod har jag valt för att undersöka folkbibliotekariens identitet och kunna 
besvara mina frågeställningar. Jag har gjort intervjuer med ett antal praktiserande 
folkbibliotekarier. Intervjumetoden valde jag eftersom jag är intresserad av människors 
egna upplevelser av ett fenomen och inte är ute efter att generalisera. ”Kvalitativ 
forskning öppnar för variationer, mångfald och komplexitet. Ingen människa eller situ-
ation är den andra lik. Som forskare måste vi hantera och förstå människor och situatio-
ner på olika sätt.” (Karin Widerberg 2002, s. 30) Jag har således försökt att få en 
djupare förståelse för problematiken än jag har bedömt att en kvantitativ studie kan ge 
utrymme för. ”Att se människan som helt och hållet unik innebär att även forskaren som 
människa sätts i fokus… Det som utmärker den kvalitativa forskningen är just att man 
försöker införliva och synliggöra det kvalitativa led som utgörs av forskaren som 
människa.” (ibid. s.28) Under arbetsprocessens gång har jag försökt att ha en 
reflekterande hållning och kontinuerligt införlivat mina nya intryck, vilket exempelvis 
har inneburit att jag har justerat min intervjumall efterhand. Pål Repstad (1999) betonar 
vikten av att vara flexibel och anpassa frågorna utifrån varje enskild intervjusituation (s. 
64f.). Mina informanters sätt att uttrycka sig om fenomenet har varit centralt. 

4.2. Studiens upplägg 

4.2.1. Urval  
Inledningsvis gjorde jag några provintervjuer. Informanter till dessa fick jag tag på 
genom kontakter. Informanterna till de övriga intervjuerna har jag hittat genom att 
kontakta bibliotekschefer för att be dem vidarebefordra en förfrågan till bibliotekarier 
på respektive bibliotek. Eftersom jag önskade att få en bredd i materialet har jag valt att 
intervjua bibliotekarier på folkbibliotek av olika storlek och av olika typ, såsom 
huvudbibliotek och filialbibliotek. 

Vid ett par tillfällen fick jag svar på förfrågan om intervju från två bibliotekarier som 
arbetade vid samma bibliotek. Jag valde i dessa fall att be att endast en av 
bibliotekarierna ställde upp för intervju, för att undvika eventuell interaktion mellan 
bibliotekarierna som kunde påverka spontaniteten i intervjusvaren, och kontaktade fler 
bibliotek för att få informanter från olika arbetsplatser. 

Varje informant fick inledningsvis frågan om det gick bra att jag spelade in intervjun. 
Alla informanter utom en sa ”ja” till detta. Den obandade intervjun ingår inte i studien, 
eftersom resultatet blev mycket begränsat. Widerberg (2002) skriver om några etiska 
aspekter på intervjuandet. Hon framhåller att det är av vikt att fråga informanten om lov 
att använda saker som sägs ”off the record” (Widerberg 2002, s.95). Jag är medveten 
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om att informanternas integritet behöver skyddas genom anonymisering och instämmer 
med Widerberg, att det är viktigt att vara lyhörd och inte pressa informanterna så att de 
riskerar att berätta mer än de egentligen vill (ibid., s.40). 

4.2.2. Insamling  
Provintervjuerna var ostrukturerade eftersom jag ville fånga upp teman och få uppslag 
till vilka begrepp och teorier som kunde vara lämpliga att använda. Dessa intervjuer gav 
mig tankar och erfarenheter som jag tog med mig in i det fortsatta intervjuarbetet. Efter 
en första telefonkontakt med informanterna, skickade jag ut ett formulär till dem, via e-
post, med några frågor om deras bakgrund (se Bilaga 1). Dessa frågor betraktade jag 
som ett komplement till intervjufrågorna, och ansåg att de inte behövde tas upp under 
själva intervjun. Intervjuerna utfördes på informanternas arbetstid. Jag bedömde att 
cirka en timme var en passande tid per intervju för att både informant och intervjuare 
skulle kunna vara koncentrerade och uppmärksamma. Vid några tillfällen, när 
informanten var särskilt vältalig, lät jag intervjun ta något längre tid. Jag lät infor-
manterna välja plats för intervjun, eftersom jag under provintervjuerna märkte att det 
var viktigt att informanten kände sig bekväm på stället. Enligt Repstad (1999) kan det 
vara betydelsefullt att före intervjun etablera en positiv kontakt genom att småprata (s. 
73). Det är också min erfarenhet att det fanns en viss anspänning i början av intervjun 
och det var en hjälp att bli medveten om det när jag provintervjuade. Direkt efter 
intervjuerna gick jag igenom mina intryck, det vill säga att jag antecknade hur jag 
exempelvis hade uppfattat informanternas kroppsspråk och hur jag tyckte att 
intervjufrågorna hade fungerat.  

Jag inledde varje intervjutillfälle med en öppen och vid fråga för att ge informanten 
tillfälle att resonera och associera fritt och spontant. Sedan följde jag upp denna fråga 
med följdfrågor när jag inte hade täckt in de teman jag hade avsett att ta upp. Jag 
försökte att i möjligaste mån memorera dessa teman för att samtalet skulle flyta så likt 
ett vanligt samtal som möjligt. Repstad (1999) menar att det även är en risk med att ha 
alltför detaljerade frågor, eftersom informanter som redan uttrycker sig kortfattat då kan 
bli än mer tystlåtna och passiva (s. 64). Jag märkte att samma frågeställning kunde 
återkomma under intervjuns gång och att det inte behövde vara någon nackdel, utan 
tvärtom kunde fördjupa ett resonemang. Som nämnts ovan, hade jag frågorna som en 
grund för intervjun när det gällde de teman som jag ville beröra. I varje enskild intervju 
hade jag inte behov av att ställa samtliga följdfrågor. Ibland täckte informanten själv in 
svaren på dessa frågor i sina utsagor, och ibland gjorde jag bedömningen, efter att ha 
skrivit ut intervjuerna, att de följdfrågor som inte ställdes och besvarades var av 
underordnad betydelse. Vissa ämnen som informanterna berörde låg inte direkt inom 
mina teman, men jag valde delvis att följa dem i deras associationer, för att ge dem 
utrymme och av intresse. De bandade intervjuerna skrev jag sedan ut ordagrant så vitt 
det var möjligt. 

Åtta intervjuer ingår i denna studie (exklusive provintervjuerna samt, som ovan nämnts, 
den obandade intervjun). Detta antal har jag funnit rimligt med tanke på 
magisteruppsatsens omfångsramar. Min intervjumall är bifogad (se Bilaga 2).  

4.2.3. Bearbetning och metodreflektion  
Är det rimligt att kunna få fram något om folkbibliotekariens yrkesidentitet genom 
tolkning av mitt empiriska material? Genom min undersökning kan jag visa på vad 
folkbibliotekarierna säger att de kan och gör, samt tolka hur de själva uppfattar sina 
yrkesroller. Vad jag inte kan säga något om är exempelvis om de verkligen gör det de 
säger sig göra. För att komma åt den typen av kunskap skulle det förmodligen vara 
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lämpligt att använda observation som metod, eller snarare en kombination av intervjuer 
och observationer. Men jag har valt att ta fasta på informanternas egna utsagor som 
grund för min analys, och menar att kvalitativa intervjuer är en relevant metod för att 
uppnå detta syfte.  

Är det viktigt att nämna informanternas kön i resultatredovisningen? Å ena sidan tar jag 
i det här arbetet inte utgångspunkt i något genusperspektiv, och därför kan det kanske 
ses som något underordnat. En annan anledning att låta bli att nämna informanternas 
kön, skulle kunna vara att bättre värna om deras anonymitet. Å andra sidan anser jag att 
det kan bidra till att ge en levande bild av informanterna, att låta det framgå om de är 
kvinnor eller män. Informanternas anonymitet har jag hur som helst vinnlagt mig om att 
skydda, och jag har därför valt att namnge dem så att det framgår vem som är kvinna 
respektive man. I samband med presentationen av informanterna (kapitel fem), 
återkommer jag till några överväganden jag gjort, angående den information jag lämnar 
om dem. 

I resultatredovisningen och analysen har jag valt att citera vissa av informanternas 
utsagor. I förhållande till Klassons modeller har jag fångat upp uttryck, som jag anser är 
meningsbärande. Av utrymmesskäl har jag endast kunnat presentera en bråkdel av 
informanternas utsagor. Å andra sidan har en del av utsagorna varit lätta att sålla bort, 
på grund av att de inte direkt har någon relevans för mina frågeställningar i denna 
uppsats. Frågorna i intervjumallen täcker in ett större område än vad ämnet för det här 
arbetet omfattar. Flera perspektiv som ingår i intervjumaterialet har alltså inte kunnat 
redovisas. Min uppfattning är ändå att det har varit värdefullt att ha ett empiriskt 
material som ger en bild som går utöver den som är föremål för direkt analys, med 
andra ord har somligt kommit i förgrunden och annat i bakgrunden.  

Under arbetsprocessens gång har jag prövat några olika sätt att bearbeta empirin på. 
Framför allt har jag provat att använda några av uppsatsens centrala begrepp 
(kunskapssyn, yrkeskunskap och yrkesroll) samt aspekter av dessa, för att kategorisera 
informanternas utsagor. Det vill säga att jag har undersökt vilka kategorier jag kunnat 
hitta i intervjumaterialet. Resultatet blev dock alltför omfångsrikt för en uppsats av detta 
format, därför övergav jag denna metod.  

Slutligen valde jag en analysmetod som inneburit att jag har utforskat hur mitt material 
passar in i tidigare formulerade kategorier. Det empiriska materialet har jag först 
analyserat utifrån Maj Klassons modeller, det vill säga de tre rollbeskrivningarna av 
bibliotekarier, som hon har formulerat. I ett andra steg har jag använt Anders Øroms 
bibliotekarieidentiteter som analysredskap.  

Detta sätt att analysera har jag valt, eftersom jag anser att uppsatsens frågeställningar 
kan besvaras genom att låta Klassons respektive Øroms teori belysa min empiri. 
Modellerna och bibliotekarieidentiteterna berör folkbibliotekariers kunskap och deras 
yrkesroller med utgångspunkt i ett praxisperspektiv. Yrkeskunskap och yrkesroller är, 
som ovan nämnts (kapitel ett), några av de aspekter som utgör folkbibliotekariens 
yrkesidentitet, enligt min definition av begreppet i detta arbete. 

Vid genomläsningen av empirin har jag märkt ut de ställen där jag anser att 
bibliotekariernas utsagor korresponderar med någon eller några av Klassons modeller, 
och därefter har jag satt detta resultat i relation till Øroms bibliotekarieidentiteter. På så 
sätt har jag även indirekt, via det empiriska materialet, kunnat se likheter och skillnader 
mellan Klassons modeller och Øroms bibliotekarieidentiteter.  
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I ett och samma kapitel (kapitel fem) kommer jag att redovisa både undersökningens 
resultat och analysen av detta. Det kan vara att föredra, menar jag, att hålla samman 
resultat och analys. Uppdelning av dessa i olika kapitel, kan medverka till många 
upprepningar, varför jag har valt att undvika ett sådant tillvägagångssätt. En ytterligare 
belysning av resultatet, i relation till tidigare forskning och teori, sker i 
diskussionskapitlet (kapitel sex).  

4.3. Litteratursökningsprocessen  
Inledningsvis ringade jag in uppsatsens ämnesområde genom att söka litteratur med 
utgångspunkt i termer och begrepp, så som akademi, profession, teoretisk respektive 
praktisk kunskap, utbildning och fortbildning. Detta ledde mig till ämnet kunskapsteori 
och olika sätt att se på kunskap. Bland annat via sökningar på Internet och i databaser 
samt i samtal med handledare, fann jag litteratur inom detta ämne. 

Det visade sig småningom att det behövdes en kraftig avgränsning av området, varför 
jag kom att i stor utsträckning vända tillbaka till vad som skrivits inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Jag avgränsade och omformulerade syfte och frågeställningar 
och identifierade några centrala begrepp som ledde mig vidare i litteratursökningen. 
Magisteruppsatser skrivna i B&I, som berör bibliotekariers kunskap, kompetens samt 
bibliotekariers yrkesidentitet och yrkesroller, med särskilt intresse för kopplingar till 
folkbibliotek, var en av källorna för litteraturuppslag. Bland annat via käll- och 
litteraturförteckningar hittade jag relevant litteratur. Efterhand ansåg jag att jag fått en 
rimlig uppfattning om det forskningsfält som överensstämde med mitt ämnesval, genom 
den så kallade snöbollsmetoden.  

På detta stadiet hade jag funnit en hel del litteratur och var, i förhållande till uppsatsens 
omfång, tvungen att återigen avgränsa mig. Eftersom jag valt att undersöka svenska 
förhållanden valde jag i första hand litteratur som beskrev sådana, men även litteratur 
om nordiska förhållanden fann jag relevant. I ytterligare en sållning av materialet behöll 
jag litteratur som jag ansåg kunde sättas i dialog med min empiri, med andra ord 
litteratur som enligt min bedömning kunde tillföra något i min bearbetning av empirin. 
Denna sållning gjorde jag dels med utgångspunkt i de centrala begrepp som jag 
definierat ovan (kapitel ett) och dels utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. 

I nästa kapitel kommer jag att redovisa undersökningens resultat och analys. Som ovan 
nämnt kommer jag att använda mig av Klassons modeller respektive Øroms 
bibliotekarieidentiteter i analysen av mitt empiriska material.  
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5. Resultat och analys 

I det föregående kapitlet redogjorde jag för uppsatsens metod. I det här kapitlet är det 
min avsikt att redovisa undersökningens resultat och min analys av empirin. I detta 
sammanhang är det relevant att återknyta till uppsatsens frågeställningar: 

• Vilka synsätt på yrkeskunskaper ger de deltagande folkbibliotekarierna uttryck åt? 
 
• Vad uttrycker de intervjuade folkbibliotekarierna om sina yrkesroller? 
 
Resultatredovisningen kommer jag att belysa med hjälp av de teorier som jag har 
redogjort för i teorikapitlet (kapitel tre). I följande kapitel (kapitel sex) avser jag att 
diskutera en del av resultatet i relation till tidigare forskning. Klassons modeller, det vill 
säga de tre beskrivningarna av bibliotekarierollen kommer att vara mina huvudteman 
och tillika huvudrubriker. Øroms bibliotekarieidentiteter kommer jag att använda i 
relation till det resultat som jag redovisar inom var och en av Klassons modeller.  

Till en början har jag läst igenom empirin och sökt efter utsagor som enligt min tolkning 
kan hänföras till någon av Klassons tre modeller; förmyndarmodellen, 
marknadsmodellen och dialog- eller samarbetsmodellen. Med utgångspunkt i dessa 
huvudteman har jag sammanställt utsagorna och analyserat dem. Därefter har jag tagit 
in Øroms identiteter och ställt dem i relation till detta resultat, vilket innebär att de 
kommit att belysa både mina informanters utsagor och Klassons modeller. Min avsikt 
med att tolka empirin i två steg, har varit att med hjälp av två skilda teoretiska 
perspektiv komplettera och nyansera resultatet. Efter varje modell, i 
resultatredovisningen, gör jag en kort sammanfattning samt en avslutande reflektion.   

Benämningarna på Klassons rollbeskrivningar av bibliotekarien varierar något mellan 
hennes olika verk. Jag har valt att genomgående använda benämningarna 
förmyndarmodellen, marknadsmodellen och dialog- eller samarbetsmodellen (Klasson 
1996). I ett verk (1997) använder Klasson termen förmyndarroll respektive dialogroll, 
som nämnts ovan (kapitel tre), men eftersom hon i samma verk också använder 
begreppet marknadsmodell, föredrar jag att använda de enhetliga benämningarna som 
samtliga innehåller termen modell.  

Øroms bibliotekarieidentiteter har i den följande framställningen svenska benämningar, 
liksom i teorikapitlet (kapitel tre). Dessa översättningar av bibliotekarieidentiteterna 
förekommer i ett antal olika verk (se exempelvis Ducander 1999, s. 14f.).   

5.1. Presentation av informanterna 
Nedan presenterar jag kortfattat varje informant som deltar i studien. I relation till 
uppsatsens ämne, folkbibliotekariens yrkesidentitet, anser jag att det har betydelse att 
informanternas nuvarande arbetssituation avseende ansvarsområden och uppgifter, såväl 
som deras utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenheter lyfts fram. De 
fortbildningskurser som de gått för sitt arbete på bibliotek, är också av relevans för 
uppsatsens frågeställningar kring bibliotekariens kunskap och yrkesroll. Min avsikt är 
även, som jag nämnde ovan (kapitel fyra), att ge en så levande bild av informanterna 
som möjligt, samtidigt som jag tar deras anonymitet i beaktande.  

Axel är 37 år och arbetar på ett mindre filialbibliotek. Under utbildningen, 1995-1997, 
fördjupade han sig, genom sitt magisterarbete, i ett samhällsperspektiv. Utöver 
biblioteks- och informationsvetenskap har han studerat historia och statsvetenskap, samt 
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arbetat inom postväsendet. På den nuvarande arbetsplatsen har han haft anställning i två 
år. Axels särskilda ansvarsområden omfattar dels kommunikation med användare över 
65 år, och dels utredningsarbete avseende samhällsplanering. I arbetsplatsens regi har 
han gått vidareutbildningar i Internetanvändning samt en kurs i ekonomisk geografi. 

Beata arbetar som bibliotekarie på ett mindre filialbibliotek. Hon är 53 år. Innan hon 
utbildade sig vid Bibliotekshögskolan hade hon en yrkesutbildning inom vård och 
omsorg, och även några års yrkeserfarenhet inom ett sådant yrke. Hon har även gått en 
estetisk utbildning. Beatas inriktning vid Bibliotekshögskolan, 1980-1982, var mot folk- 
och skolbibliotek. På den aktuella arbetsplatsen har hon arbetat i åtta år. Beata är 
barnbibliotekarie. Hon har genom åren gått en del olika fortbildningskurser inom sitt 
ansvarsområde. 

Cecilia är 28 år och har en anställning som vikarierande bibliotekarie, vilket för henne 
innebär att hon arbetar omväxlande på ett stort huvudbibliotek och på en liten filial. Hon 
fördjupade sig inom kunskapsorganisation under utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap, 2000-2002. Hon har utöver denna utbildning studerat olika 
ämnen såsom litteraturvetenskap, svenska och statskunskap. Den nuvarande 
anställningen påbörjade hon för fyra år sedan. Cecilia har särskilt ansvar för vuxenserier 
vid huvudbiblioteket. Hon har haft svårt att få den vidareutbildning som hon önskat. 

Daniella är 47 år och arbetar på ett mindre filialbibliotek. Hennes inriktning under 
utbildningen vid Bibliotekshögskolan, under åren 1989-1990, var mot folk- och 
skolbibliotek. Hon har tidigare en utbildning inom barnomsorg och har även arbetat 
inom äldreomsorgen. På den nuvarande arbetsplatsen har hon arbetat i ett drygt år. 
Daniella har en anställning som barnbibliotekarie. Fortbildning har hon främst fått med 
avseende på det aktuella bibliotekssystemet. 

Erika arbetar på ett mindre filialbibliotek. Hon är 46 år. Under utbildningen i biblioteks- 
och informationsvetenskap, som hon avslutade år 2000, var skönlitteratur ämnet för 
hennes fördjupningsarbete. Hennes nuvarande arbetsplats är det enda bibliotek som hon 
har arbetat på hittills. Erika har bland annat studerat engelska och litteraturvetenskap 
samt har arbetslivserfarenhet från bokhandel och restaurangbranschen. Erika har inga 
särskilda ansvarsområden. Hon och hennes kollegor delar i princip ansvaret för 
bibliotekets verksamhet. Hon har gått fortbildningskurser i informationssökning och 
”bokprat” med flera. 

Fredrik är 62 år och arbetar på ett mellanstort huvudbibliotek. Hans inriktning vid 
Bibliotekshögskolan, 1972-1974, var mot folkbibliotek. Utöver denna utbildning har 
han läst diverse kurser inom det naturvetenskapliga området. På sin nuvarande 
arbetsplats har han arbetat i 22 år. Fredrik är ansvarig för bibliotekets datasystem. Han 
har gått en hel del olika fortbildningskurser bland annat i driften av bibliotekssystem, 
Internetanvändning och bibliotekspedagogik. 

Gunilla är 51 år och arbetar på ett integrerat folk- och gymnasiebibliotek och även på en 
skola som skolbibliotekarie. Vid Bibliotekshögskolan, 1980-1981, valde hon 
inriktningen folk- och skolbibliotek. Hon har tidigare arbetat inom vård och omsorg 
samt på museum. Sedan 80-talet har hon arbetat på sin nuvarande arbetsplats. Gunillas 
särskilda ansvarsområde är bibliotekets tidsskrifter. Hon har vidareutbildat sig bland 
annat inom bibliotekspedagogik. 

Henrietta arbetar på ett mellanstort huvudbibliotek samt har en mindre del av sin tjänst 
förlagd inom vuxenundervisning. Hon är 44 år. Under utbildningen vid 
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Bibliotekshögskolan, som hon avslutade 1995, fördjupade hon sig inom folk- och 
skolbiblioteksperspektivet. Hon har studerat franska, litteraturvetenskap och svenska 
samt har en utbildning inom administration. Henrietta har tidigare även arbetat inom 
vård och omsorg. Sin nuvarande anställning påbörjade hon för några månader sedan. 
Henrietta arbetar som barn- och ungdomsbibliotekarie och har framför allt gått 
fortbildningskurser i bibliotekspedagogik. 

5.2. Förmyndarmodellen 

5.2.1. Informanternas uttryck i relation till förmyndarmodellen 
Axel ger uttryck för att han använder sina samhällsvetenskapliga och historiska 
kunskaper i möten med användare. Han betonar att ”vad gäller det historiska är det 
också det här att värdera källor, värdera information alltså för att kunna ge rätt sorts 
material till den som frågar efter det”. Han talar om användare på högstadie- och 
gymnasienivå som gör olika typer av arbeten; att han i relation till dem har upptäckt 
vikten av att ”inte ge precis vad som helst, utan att man är mån om vad det är man 
lämnar över för någonting, vem det är som har skrivit det, vad det finns för tendens, 
kriterier och sådana där saker… och att de får veta det, de som får detta”. Enligt min 
tolkning skulle man här kunna tala om Klassons väktare av god forskning. Klasson 
menar att användarens kompetens inom förmyndarmodellen framför allt består i att 
använda bibliotekets tjänster (1996, s. 18). Axel anser att det viktigaste är att strukturera 
bibliotekets avdelningar på ett så rationellt sätt som det är tänkbart, för att besökarna ska 
finna det tillgängligt och lätt att överblicka. Han talar också om att ”levandegöra” 
beståndet och övrig information som finns på biblioteket, det vill säga att presentera och 
synliggöra det som finns så att det fångar användarnas intresse. Han exemplifierar detta 
bland annat på följande sätt: ”Att man lyfter fram det som är relevant i en viss 
dagssituation, att man försöker anknyta till saker som händer och de årstider och 
högtider som är till exempel.” Med Klasson skulle det kanske kunna sägas att Axel i 
detta avseende gör bedömningar av vilka media och verksamheter etcetera som ska 
framhållas för användarna, att det med andra ord ingår i hans kompetens som 
bibliotekarie, att kunna avgöra vilka behov som ska tillgodoses hos användarna. Ett 
annat exempel på detta är att Axel, på frågan om vilka områden han önskar utveckla sitt 
arbete på, bland annat svarar att han gärna skulle fortbilda sig inom skönlitteratur. Han 
uttrycker att det är något som han ”ändå har ett hyfsat grepp om, men det är få av oss 
som är några litteraturvetare i grunden”. Hans utsaga tyder på att har ser kunskap om 
litteratur som en del av hans särskilda kompetens som bibliotekarie. Klasson talar om 
att vara en förmedlare av ”den goda boken” (1996, s. 18), och menar att bibliotekarien i 
förmyndarmodellen är subjekt och att användaren är objekt för de tjänster som utförs.  

På frågan om vad Beata kan som bibliotekarie, berättar hon att det första hon tänker på 
är, att hon kan väldigt mycket om böcker. Hon berättar också att hon kan en hel del om 
att ”bemöta folk”; vägleda användare på olika sätt, enskilda och i grupp. Själv ger hon 
uttryck för att hon med tiden blivit mer uppmärksam på användarnas behov när hon 
vägleder. Det som hon beskriver som det viktigaste i sitt arbete är ”att öppna dörrar till 
det som, ja, både det som folk vet att de vill ha, men kanske ännu viktigare att öppna 
dörrar till det som de inte vet att de vill ha… och då tänker jag både på barn och vuxna”. 
Hennes sätt att uttrycka hur hon bemöter användare finner jag något motsägelsefullt. Å 
ena sidan berättar hon att hon med åren har uppövat en lyhördhet för användarnas 
behov, och å andra sidan säger hon att det som kanske ändå är det viktigaste, är att låta 
användare ta del av det som de inte själva är medvetna om att de vill ha. Utifrån 
Klassons beskrivning av förmyndarmodellen, förefaller Beata vara en värnare av den 
goda kulturen, som bibliotekarien har särskilda kunskaper i att urskilja (jfr Axel ovan). 
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Beata uttrycker att hon inte har några moraliska skäl till att visa på andra böcker än de 
som användarna redan känner till, men att hon vill ge dem möjlighet att upptäcka sådant 
som de inte vet existerar.  

Cecilia reflekterar kring frågan vad hon tycker är mest intressant och roligt i arbetet. 
Möten med låntagare hör till det som kan inspirera henne. Hon beskriver bland annat 
hur hon ibland kan göra allt från ”ax till limpa”, det vill säga ta beslut om ett bokinköp, 
ta emot boken när den kommer, skylta med den och sedan träffa en användare som 
uppskattar boken. I Cecilias beskrivning tycks den roll eller kompetens som är 
användarens, enligt förmyndarmodellen, framträda; initiativet till vad som ska erbjudas 
användaren ligger hos bibliotekarien, och användaren väljer mellan de erbjudanden som 
finns tillgängliga. Hon ger uttryck för att ha utvecklat en betydligt större 
”bokkännedom” sedan hon började arbeta. När det gäller informationssökning nämner 
hon bland annat att det är roligt att kunna förmedla en ”väldigt bra sida på nätet” till en 
användare som denne inte hade vetskap om tidigare. Enligt dessa utsagor tycks hon 
mena, liksom Axel, att bedömning av medier är en särskild kompetens som hon har som 
bibliotekarie, vilket Klasson menar ingår i förmyndarmodellen. På frågan om Cecilia 
anser att arbetet skulle kunna utvecklas med hjälp av vetenskap eller forskning, svarar 
hon att hon tror det: ”… men det känns som man kanske inte tar tillvara så mycket på 
det på folkbibliotek… det känns som ganska sällan som man tar hjälp av tidigare 
forskning. Det skulle man kunna göra, det borde man.” Cecilia ger, enligt min tolkning, 
inte uttryck för att hon på ett aktivt sätt är en väktare av den goda forskningen, så som 
Axel gör, men hon uttrycker en hållning att de på folkbiblioteket ”borde” använda sig 
mer av forskningsresultat i arbetet. 

Daniella betonar att bibliotekets bestånd ska vara tillgängligt för låntagarna. Hon ger 
uttryck för att arbetet handlar om att tillgodose besökarnas behov, och inte minst att 
försöka förstå behoven hos dem som inte frågar om något. Daniella arbetar i en stadsdel 
i vilken cirka 30 % av invånarna har rötter i andra länder än Sverige. Hon berättar att 
det bland annat är genom att ordna bokbeståndet och visa fram övrigt material, på ett 
sätt som verkar tilltalande, som de försöker möta dessa behov. Med Klasson kan det 
sägas att användarens kompetens här främst består i att använda bibliotekets tjänster. På 
frågan om vad Daniella menar krävs för att arbetet ska kännas meningsfullt, svarar hon 
bland annat att det i ”viss mån” krävs bekräftelse från låntagarna. Att ibland få höra 
”har ni så här mycket bra böcker” eller något liknande, anser hon vara värdefullt. 
Indirekt kan bekräftelsen ses i lånestatistiken, och i vilken utsträckning användare lånar 
de böcker som bibliotekarierna har exponerat på ett särskilt sätt. Jag tolkar det som att 
Daniella uttrycker en viss dubbelhet i relation till användarna. Hon betonar att 
låntagarna är viktigast i hennes arbete, men det förefaller vara i enlighet med Klassons 
förmyndarmodell, i vilken användaren är ett ”objekt för vilken tjänsterna utförs” (1996, 
s. 18). På frågan om hur Daniella ser på möjligheterna till utveckling inom sitt arbete 
svarar hon: ”Det sker absolut hela tiden och det måste det göra. Bibliotek är absolut inte 
en stillastående verksamhet, även om det kan tyckas så […] så att man måste hänga med 
i en, ja, vad som händer inom IT , vad som händer inom bokvärlden, vad som händer 
inom stadsdelen, inom landet… Och sen styra verksamheten, i den mån det går, utifrån 
det”. Inom förmedlarmodellen kopplar Klasson tanken om bibliotekariens goda 
kunskaper i att bedöma media etcetera till hans/hennes ”stora ansträngningar att 
uppfylla de krav han/hon uppfattar att Samhället, Kulturetablissemanget och 
Biblioteksvärlden med dess kollegor ställer på henne/honom” (1996, s. 18). Det kan 
kanske sägas stämma ganska väl in på Daniellas förhållningssätt, så som det kommer 
till uttryck i ovanstående utsaga. 
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Erika talar också om ”bokkännedom”, liksom Cecilia. Hon säger att: ”Riktig 
bokkännedom, det gör man inte bara på en eftermiddag.” Erika föreslår att det kunde 
ingå någon kurs i litteraturvetenskap bland de kurser som idag är fritt valda (i en 
biblioteks- och informationsvetenskaplig examen). Hon ger uttryck för att det kanske 
skulle vara ett krav att läsa 20 poäng litteraturvetenskap. ”För det är klart att folk 
förväntar sig att man ska kunna vissa saker när de kommer hit, det är bara så.” Erika 
visar i denna utsaga på att hon ser kunskap om litteratur som en del av bibliotekariens 
kompetens, liksom Axel. En kompetens som hon här definierar utifrån användarnas 
förväntningar på hennes yrkesroll. Hon kan eventuellt sägas vara en värnare av ”den 
goda boken”, för att tala med Klassons terminologi (1996, s. 18). Det sätt på vilket hon 
talar om litteratur, kan enligt min tolkning tyda på en föreställning om någon typ av 
litteraturkanon som man kan tillägna sig kunskap om, genom att studera 
litteraturvetenskap. På frågan om vad som krävs för att göra arbetet meningsfullt 
nämner Erika, liksom Daniella och Cecilia, bland annat uppskattningen från användarna 
som något viktigt. Att användare kommer till biblioteket, att utlåningen ligger på en hög 
nivå och att hon och hennes kollegor får höra att det fungerar bra, ser hon som tecken på 
uppskattning. Liksom Axel, Beata, Cecilia och Daniella förefaller hon att se 
användarens kompetens framför allt som bestående av att vara användare av bibliotekets 
tjänster. 

Fredrik berättar att han kan mycket om det som ”just nu är aktuellt för bibliotekens 
skapande; vi ska finnas på nätet, vi ska ha digitala medier och sånt…”. Enligt Klassons 
förmyndarmodell uppfattar den yrkesutövande att bibliotekarier har särskild kompetens 
när det gäller bedömning av bland annat vilka media, verksamheter och tjänster som 
användaren behöver, såsom jag tolkar att ett flertal av informanterna ger uttryck för. 
Fredriks utsaga kan eventuellt också visa på detta. Det han i övrigt uttrycker i intervjun 
har enligt min tolkning inte direkt några gemensamma drag med dem som kännetecknar 
förmyndarmodellen.  

Gunilla beskriver sin kunskap utifrån frågan vad hon kan som bibliotekarie. Hon 
berättar bland annat att hon har litteraturkunskap: ”… eftersom folk förväntar sig… 
alltså inte att man har läst alla böcker men på något sätt… att man har koll på media då, 
tidskrifter och även annat.” Liksom Erika definierar hon denna kunskap utifrån 
användarnas förväntningar, men det tycks mig något oklart om hon anser att det ingår i 
bibliotekariens kompetens att ha kunskap om litteratur. Hon använder själv skönlitterär 
kunskap i sitt arbete, men uttrycker att hon inte tycker att det är nödvändigt att ha sådan 
kunskap. Gunilla berättar att hon bevakar utgivningen och gärna tipsar om böcker. ”Det 
finns ju alltid de som är på hugget med ny litteratur och då är det bra att man har läst lite 
recensioner och så där innan, eller lyssnat på kulturradion (skratt) någonting eller 
åtminstone verkar orienterad.” Enligt min tolkning är Gunillas önskan att förhålla sig så 
neutral som möjligt till den litteratur hon förmedlar. Med andra ord tycks hon medvetet 
vilja undvika att förmedla ”god litteratur”, så som Klasson formulerar det i 
förmyndarmodellen (1991, s. 83). Men mitt intryck är ändå att hennes värdebas, för att 
tala med Klassons terminologi, är synlig, exempelvis genom att hon gärna 
rekommenderar böcker. På frågan om hon har någon erfarenhet av akademiskt eller 
vetenskapligt förhållningssätt i arbetet, svarar hon bland annat att hon tycker att det är 
mycket viktigt med biblioteksforskning. ”För jag tycker att biblioteken har varit utsatta 
för allt sådant här, ’det tycker jag’, ’det tycker inte jag’, man tycker så mycket, men 
man vet väldigt lite, så därför behövs ju också forskningen som kunskap.” I detta 
avseende kan Gunilla kanske sägas vara en ”väktare av god forskning” (Klasson 1996, 
s. 18), liksom Axel.  
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På frågan om vad Henrietta kan som bibliotekarie, svarar hon att hon framför allt har 
kunskap och lång erfarenhet av litteratur. Hon ger uttryck för att litteratur är hennes 
stora intresse och talar om sig själv som kanske främst ”litteraturbibliotekarie”. Detta 
säger hon när hon relaterar till andra delar av sitt uppdrag som bibliotekarie, framför allt 
i relation till informationssökning. Hon talar om att förhålla sig och anpassa sig till olika 
människors förväntningar och krav på biblioteket, och samtidigt tycks hon anse att det 
hör till yrket att ha särskild kompetens vad gäller exempelvis urval av litteratur. Liksom 
hos Beata och Daniella förefaller det finnas en viss dubbelhet i Henriettas hållning 
gentemot användarna. Under en fortbildningskurs i bibliotekspedagogik uttrycker 
Henrietta, att hon bland annat blev mer uppmärksam på att ”man kan inte kunna allting 
och det är inte det som är det viktigaste kanske, att jag kan allting i detalj, utan viktigast 
är att den människan hittar det som den vill ha… så jag behöver ju inte visa att jag är 
duktig bibliotekarie (ler)… sen är det ju alltid bra om man har god allmänbildning och 
kan mycket om böcker och kan rekommendera böcker”. Min tolkning är att hon i 
ganska stor utsträckning värnar om ”den goda litteraturen” (Klasson 1991, s. 83), enligt 
förmyndarmodellen. På frågan om vad Henrietta tycker är viktigast i sitt arbete, svarar 
hon att det är att förmedla litteratur.  

5.2.2. Informanternas uttryck inom förmyndarmodellen, i relation till 
Øroms bibliotekarieidentiteter  
Här finns det enligt min tolkning spår eller drag av samtliga Øroms sex 
bibliotekarieidentiteter. Den identitet som är mest framträdande i informanternas 
utsagor är, som jag tolkar det, kulturförmedlaridentiteten. 

Axel uttrycker att han har specialiserad kunskap inom samhällsvetenskap och historia, 
som han använder sig av till exempel i fråga om bedömning av olika dokument som han 
förmedlar till användare. Øroms ämnesreferentidentitet handlar om kvalificerad 
förmedling av fackkunskap och det intellektuella och kommunikativa arbetet är inom 
denna identitet det mest centrala. Klassons väktare av god forskning har gemensamma 
drag med denna Øroms bibliotekarieidentitet, men en skillnad är enligt min tolkning att 
han formulerar den i mera positiva ordalag än Klasson, som talar om bibliotekariens 
uppifrånperspektiv inom förmyndarmodellen. Drag av dokumentalistidentiteten tycker 
jag mig också skönja, i det som Axel beskriver om strukturerandet av bibliotekets 
bestånd, med andra ord det som utgörs av katalogiseringsarbete. Här är det snarast det 
systematiska, ”hantverksmässiga”, arbetet (jfr Ørom 1993, s. 39) som kommer i 
förgrunden framför det intellektuella. Dokumentalistidentiteten har inte direkt några 
beröringspunkter med Klassons förmyndarmodell, enligt min uppfattning. Inom båda 
kan beståndet sägas vara centralt, men på olika sätt; i dokumentalistidentiteten på ett 
konkret, ”tekniskt” sätt och i förmyndarmodellen på ett förmedlande plan. Axels uttryck 
angående sin kompetens när det gäller bedömningar av media och verksamheter med 
mera, såväl som hans uttryck om sin kunskap om skönlitteratur, kan sägas sortera in 
under Øroms kulturförmedlaridentitet.  

Det som Beata uttrycker, som enligt min tolkning kan hänföras till Klassons 
förmyndarmodell, kan samtidigt sägas höra samman med Øroms 
kulturförmedlaridentitet. Att vägleda och kommunicera med användare är här 
bibliotekariens främsta uppgift. Beata uttrycker att hon kan mycket om böcker. Enligt 
Øroms kulturförmedlaridentitet är förmågan att bland annat kunna värdera litteratur och 
att förmedla den, centralt inom denna identitet. 

I Cecilias uttryck finns också drag som kan kopplas samman med 
kulturförmedlaridentiteten, enligt Øroms formulering. Hon beskriver bland annat möten 
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med användare som något väsentligt, och att hon har bokkännedom. En skillnad mellan 
vad som ingår i Klassons förmyndarmodell och Øroms kulturförmedlaridentitet, kan 
sägas framträda i fråga om att förmedla information. Det exempel som Cecilia nämner, 
att förmedla en Internetsida, hamnar hos Ørom i en annan identitet än den klassiska 
kulturförmedlaridentiteten. Han skiljer mellan denna och 
informationsförmedlaridentiteten, och menar att den sistnämnda är knuten till andra 
värderingar än de som hör hemma inom folkbildningen. Kan Cecilia sägas ge uttryck 
för ämnesreferentidentiteten? Eventuellt skulle hon kunna utveckla drag av en sådan 
identitet, eftersom hon berättar att hon anser det vara av vikt att använda sig mer av 
forskningsresultat i biblioteksarbetet, men enligt min tolkning har hon för närvarande 
inte en ämnesreferentidentitet.  

I det som Daniella uttrycker tycker jag mig se spår av Øroms dokumentalistidentitet. 
Det arbete som Ørom kallar det hantverksmässiga är här mer framträdande än det 
intellektuella såsom i kulturförmedlar- och ämnesreferentidentiteten (jfr Axel ovan). 
Daniella talar bland annat om beståndet och att ordna det på ett sätt som ska göra det 
tillgängligt för användarna. Det finns även drag av socialarbetaridentiteten i Daniellas 
uttryck, så som jag tolkar det. Hon betonar vikten av att identifiera och försöka uppfylla 
användarnas specifika behov, och hon talar om anpassning till stadsdelens 
befolkningssammansättning. Socialarbetaridentiteten har inte någon direkt motsvarighet 
inom förmyndarmodellen. Ørom menar att förmedlingen inom socialarbetaridentiteten 
värderas utifrån behovsuppfyllelse och inte främst med utgångspunkt i vilket material 
som förmedlas, så som är fallet inom Klassons förmyndarmodell.  

Erika ger uttryck för att ha rötter i en kulturförmedlaridentitet, liksom även Axel, Beata 
och Cecilia. Hon betonar bland annat att det är viktigt med kunskap om litteratur. 

I Fredriks uttryck urskiljer jag drag av informationsorganisatörsidentiteten. Detta 
återkommer jag till under marknadsmodellen. 

Gunillas uttryck skulle kunna placeras in i kulturförmedlaridentiteten. Hon beskriver att 
hon kommunicerar med användare och förmedlar kultur, vilket är centrala beståndsdelar 
inom denna identitet. Hon förefaller dock ha en viss kluvenhet till sin roll som 
kulturförmedlare, till exempel genom att hon å ena sidan berättar att hon använder sig 
av litterär kunskap och å andra sidan betonar att det inte är nödvändigt att ha sådan för 
arbetet. Liksom hos Cecilia finns en fråga om Gunillas uttryck i förhållande till 
ämnesreferentidentiteten. Gunilla betonar att biblioteksforskning i högre utsträckning 
borde användas i biblioteksarbetet, men det framkommer inte om detta skulle påverka 
förhållningssättet till användarna i en sådan riktning som kännetecknar denna identitet.  

I det som Henrietta ger uttryck för tycks det mig finnas tydliga drag av 
kulturförmedlaridentiteten. Bland annat talar hon om vikten av att vara allmänbildad, att 
ha mycket kunskap om böcker och att kunna rekommendera eller förmedla litteratur. 
Detta kan sägas tillhöra kärnan i Øroms kulturförmedlaridentitet. 

5.2.3. Sammanfattning och reflektion i relation till förmyndarmodellen 
Samtliga informanter ger uttryck för något som kan hänföras till Klassons 
förmyndarmodell. De två mest framträdande dragen bland informanterna är dels att de 
förefaller ha en syn på användaren som en mottagare av bibliotekets tjänster, och dels 
att vara förmedlare av ”den goda boken” eller ”den goda kulturen” (Klasson 1996, s. 
18). Flera av informanterna ger också uttryck för att ha en specifik yrkeskompetens vad 
gäller bedömning av media, verksamheter, tjänster med mera (ibid.). 
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Flertalet av informanterna, det vill säga sex av åtta, anknyter i sina uttryck till 
kulturförmedlaridentiteten. Enligt en studie som Ørom hänvisar till (Hougaard Bang, 
Bernt-Suhr & Sandal Møller 1992) hade majoriteten, 18 av 21 folkbibliotekarier på 
Nordjylland, rötter i kulturförmedlaridentiteten. Med formuleringen att ”ha rötter i” 
markerar Ørom att identiteten är formulerad som ett ideal, det vill säga att ingen av 
bibliotekarierna omfattar vare sig den, eller någon av de övriga identiteterna, till punkt 
och pricka. Denna undersökning gjordes i början av 90-talet och mitt resultat tyder på 
att kulturförmedlaridentiteten fortfarande kan betraktas som en stark identitet bland 
vissa folkbibliotekarier. Øroms samtliga identiteter tycker jag mig ha hittat drag av i 
informanternas utsagor.  

5.3. Marknadsmodellen 

5.3.1. Informanternas uttryck i relation till marknadsmodellen 
Om Internet uttrycker Axel bland annat följande: ”Det mesta var nytt för mig [1995, 
min anm.], vad gäller Internet och de användningsområdena. Säkert var det så för de 
flesta av oss, därför att det inte hade funnits särskilt länge på biblioteken och varit känt 
som ett sätt att söka information på.” Axel talar vid flera tillfällen samtidigt om 
informationssökning och ”servicetänkande”, eller liknande uttryck, vilket skulle kunna 
tolkas som att dessa begrepp enligt honom hör till samma område. På frågan om vilken 
den viktigaste uppgiften är för Axel som folkbibliotekarie, svarar han till exempel att: 
”… själva tyngdpunkten i arbetet är ute i informationsdisken. Att utveckla den 
servicefunktionen så mycket som möjligt. Att helt enkelt ge ett så professionellt 
bemötande som möjligt.” Klasson menar att ett karakteristiskt drag inom 
marknadsmodellen är att bibliotekarien är någon som utför service och att biblioteket 
betraktas som en serviceorganisation. Hon anser att bibliotekariens värdebas här 
vanligtvis är dold. Å ena sidan ger Axel uttryck för att användarnas frågor och vad ”de 
egentligen vill ha” är det som styr den service som han utför, å andra sidan markerar 
han att han inte förhåller sig neutral till vad han förmedlar. Han betonar exempelvis den 
stora vikten av att kritiskt värdera Internetsidor, därför att många åberopar dessa som 
källor.  

Folkbiblioteken har fått en större tillströmning av studerande och många bibliotekarier 
uttrycker att den pedagogiska yrkesrollen har fått en ökad betydelse (se exempelvis 
Ducander 1999, s. 100f.). Beata berättar att hon anser sig ha en pedagogisk och 
vägledande funktion. Men det skulle kunna sägas att hon ger uttryck för en annan, och 
snarast motsatt, hållning till vad som ska förmedlas, än det som är gällande inom 
marknadsmodellen. Enligt Klasson, som nämnts ovan, är bibliotekariens värdebas 
vanligen osynlig i denna modell (jfr Axel). Beata berättar att hon inte prioriterar att 
förmedla kunskap, det så att säga ”nyttiga”, utan istället att ”tända gnistan som för till 
det okända”. Hon har med tiden kommit att se detta som det viktigaste, och säger att det 
kanske kan ses som kontroversiellt. Klasson menar att användarens kompetens framför 
andra i marknadsmodellen är att ”han/hon kan utforma exakta, välunderbyggda 
beställningar” (1996, s. 18). Beata reflekterar kring hur bibliotekssystemet är uppbyggt 
och uttrycker att: ”Här kan man numera beställa precis det man vill ha, hemma, och då 
beställer man ju bara det man vet finns.” Å ena sidan menar hon att det kan vara en fara 
i detta, på grund av att användaren inte upptäcker något nytt, och å andra sidan uttrycker 
hon att det är ett sätt att hantera den mängd impulser som vi får i dagens samhälle. Även 
i detta avseende ger Beata, enligt min tolkning, uttryck för en inställning som är i 
motsats till centrala värderingar inom marknadsmodellen. Jag finner det intressant att ta 
upp dem i relation till marknadsmodellen, eftersom Beata på ett indirekt, eller omvänt, 
sätt förefaller referera till denna. Enligt Klasson är bibliotekarien ”mycket medveten om 
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marknadens krav” (1996, s.18). På frågan om vad som krävs för att Beata ska finna 
arbetet meningsfullt, uttrycker hon att en av förutsättningarna är tilltro till att hennes 
kompetens är tillräcklig, från chefer, arbetskamrater och samarbetsparter. Men hon 
betonar att ”det kan man inte få från alla håll, va, en hel del är ju också att gå ut och tala 
om att man finns, tala om vilken kompetens man har, för det är ju inte alla som vet 
det… så det måste man göra”. Detta tolkar jag som ett uttryck för en inställning som hör 
hemma i marknadsmodellen, där marknadsföring är en viktig aspekt.  

Cecilia refererar till kollegor som har fler år i yrket än henne, och menar att det finns en 
del skilda viljor inom kåren. Hon ger uttryck för att de som gick utbildningen på 1970-
talet exempelvis präglades in i andan om folkbiblioteket som folkets vägledare. De 
betonar det som har med beståndet att göra; att gallra och bevaka bokutgivningen 
etcetera. Andra har en bild av att biblioteket ska vara mer utåtriktat; att det behöver 
marknadsföras och att programverksamheten behöver utvecklas. Åter andra kan ha en 
mer teoretisk, akademisk inriktning i vilken kunskap om områden utanför biblioteket 
prioriteras i större utsträckning. Cecilia uttrycker att hon har svårt att sätta ord på vad 
professionen, eller bibliotekariens kompetens egentligen innebär: ”Det kan vara så 
mycket olika saker…” Hon menar att hon själv inte riktigt har funnit sin väg i detta, 
men att hon tycker att det är intressant. Min tolkning är att Cecilia berör värderingar 
som hör hemma inom marknadsmodellen, exempelvis när hon nämner marknadsföring 
av biblioteket, men att hon inte direkt ger uttryck för någon hållning som sorterar in 
under denna modell.  

På frågan om vad Daniella kan som bibliotekarie, svarar hon bland annat att hon kan 
ganska mycket om datorer: ”[…] det är ju ett måste […] informationssökning är väl sånt 
som jag kan… inte fullt ut… det vet jag inte om det är nån som kan.” På frågan om det 
finns områden som hon skulle vilja utveckla sitt arbete på, svarar hon bland annat att: 
”… datasökningar är ju en sån sak… man är mer eller mindre självlärd utifrån de behov 
och krav som man har ställts inför…” Daniella anser att hon har behov av någon form 
av fortbildning inom detta område, men uttrycker att det finns lite utrymme för det i 
hennes arbetssituation. Enligt min tolkning skulle Daniellas uttryck kunna placeras in i 
marknadsmodellens kontext, i vilken Klasson talar om informationstekniska 
förändringar, men Daniella förefaller inte att ha hållningar som kan hänföras till denna 
modell.    

Erika berättar att vid det folkbibliotek som hon arbetar på, försöker de ”jobba ganska 
mycket emot andra verksamheter”. I samband med frågan hur hon ser på 
utvecklingsmöjligheterna i sitt arbete, uttrycker hon exempelvis att det är viktigt att hitta 
på nya saker: ”Vad ska vi göra nu?… Ska vi inte köra lite grann mot förskolan? Ja, då 
kan vi göra en grej med dom och så nästa termin kanske… köra det här med Daisy på 
äldreboenden, så kan vi göra en Daisy-kampanj.” Hon nämner också att: ”Vi använder 
oss ibland av informatörerna för att nå ut med saker och de hjälper oss att ta fram 
broschyrer eller snygga lay-outgrejer, förslag.” Inom Klassons marknadsmodell 
betraktas biblioteks- och informationsutbudet som en sak som kan köpas och säljas, och 
bibliotekarierna kan härmed komma att inta en köp- och säljroll. Enligt min tolkning 
uttrycker Erika sig i ganska stor utsträckning på ett sätt som kan kopplas till 
marknadsmodellen. Hon har tidigare arbetat i bokhandel i drygt tio år, vilket hon lyfter 
fram som en viktig erfarenhet för hennes nuvarande jobb. Det tycks mig ganska 
sannolikt att denna arbetslivserfarenhet inverkar på att hon även som bibliotekarie, i 
någon mån, ser sig vara i en köp- och säljroll. Erika berättar att biblioteket inte har 
drabbats av nedskärningar, och hon tror att en av orsakerna till det är att verksamheten 
är förankrad bland många i förvaltningen och i stadsdelen. Hon och hennes kollegor 
arbetar mycket i olika projekt, och hon ger uttryck för att vilja lära sig mer om hur man 
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dokumenterar och redovisar projekt, vilket de brukar göra: ”För att visa framför allt 
politiker då och tjänstemän att de här grejerna, det här får ni faktiskt för de här 
pengarna. Man måste göra sig oumbärlig, annars riskerar man ju att de börjar gnaga i 
kanten.” Med Klasson skulle det kunna sägas att Erika som bibliotekarie är ”mycket 
medveten om marknadens krav” (1996, s. 18), och mån om att marknadsföra både 
bibliotekets verksamhet och sin egen kompetens, liksom Beata. Klasson menar att det 
inom marknadsmodellen är kunden som specificerar vilka tjänster biblioteket ska 
tillhandahålla, och att de tjänster som inte efterfrågas av kunden inte utförs. Erika 
uttrycker bland annat följande om vad som är viktigt när det gäller verksamheten: ”Att 
man inte lägger sig på saker som folk inte bryr sig om. Det kan man göra ibland. Jag vet 
att vi har haft någon föreläsningsserie och det visade sig att det inte alls gick hem. Man 
måste hitta rätt grejer.” Erikas utsaga kan enligt min tolkning ses som ett exempel på 
marknadstänkande.  

Fredrik berättar om hur han anser att inställningen till bibliotekets bestånd har 
förändrats över tid: ”Förut var det mycket allvarligare, det skulle vara bokmöten och, 
men idag så: köp boken om den inte finns i samlingen. Kommer det in en låntagare som 
har en idé om en bok som inte vi har, ja, men då är det ju låntagarens idé om 
bibliotekets innehåll som tar över.” Detta uttalande tycks mig kunna tolkas i linje med 
marknadsmodellen, i vilken biblioteket ses som en serviceorganisation och 
bibliotekarien utför den service som kunden efterfrågar (jfr Axel). Å andra sidan 
reflekterar Fredrik kring huruvida låntagarna ska kunna läsa lånade texter i sina egna 
datorer. Vissa användare ger uttryck för att de inte vill läsa på det sättet, men Fredrik 
menar att de kanske blir tvungna eftersom texten eventuellt inte kommer att finnas i 
någon annan form. Med Klasson kan detta sägas vara ett exempel på anpassning till 
ändrade villkor i omvärlden av informationsteknisk art (jfr Axel, Daniella). Fredrik 
förefaller mena att en sådan anpassning i vissa avseenden tar överhanden, i relation till 
den service som användarna efterlyser. Vid flera tillfällen i intervjun uttrycker sig 
Fredrik kring ekonomi. Han berättar bland annat att han fortfarande tycker att arbetet på 
bibliotek är roligt, men att ”det finns väldigt mycket saker som man egentligen inte rår 
över, när det är så att säga de ekonomiska förutsättningarna är det som egentligen är 
viktigare än innehållet, det som man tycker att man är anställd för”. Under ett antal år 
har biblioteken inom kommunen drabbats av nedskärningar. Utifrån en strukturplan har 
varje verksamhet inom kommunen fått motivera sitt område och denna översyn har 
bland annat resulterat i att ett flertal filialbibliotek har tvingats stänga. Enligt Klasson 
läggs det inom marknadsmodellen stor möda vid att ”slimma organisationen så att 
kostnader och tjänster överensstämmer och begrepp som kvalitet, kvalifikation, 
kompetens, effektivitet, kundanpassning, ledning och organisation är centrala i 
policydokument etc” (1996, s. 18). Det som Fredrik ger uttryck för tyder på att det i 
någon mån har skett en utveckling i denna riktning: ”…    biblioteket har backat väldigt 
mycket och… det har pågått en åtta, tio år, va. Först har jag liksom haft; ja, hitta på 
nånting, tala om hur mycket det kostar så får du pengarna, och nu är det; tala om hur 
mycket du kan spara (ler) som vi har levt med ett antal år…” Å andra sidan menar 
Fredrik att den förändrade verksamheten innehållsmässigt blivit bättre.  

Gunilla talar, liksom övriga informanter, om vikten av IT-kunskaper och att det krävs 
att ständigt lära nytt inom detta område. Hon ger uttryck för att arbetet har underlättats 
genom teknikutvecklingen och tillgången till elektroniska vägar, och samtidigt har 
efterfrågan av tjänster ökat i stor utsträckning, vilket också har medfört att arbetstakten 
har blivit mycket högre. Liksom Daniella berättar Gunilla att det är mycket svårt att få 
utrymme för fortbildning, dels på grund av tidsbrist och dels på grund av att det ibland 
fattas pengar. Hon uttrycker en önskan att vidareutbildning skulle betraktas ur ett mera 
”företagsmässigt” perspektiv: ”Att man gav folk i uppdrag att gå vissa utbildningar 
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alltså, att en arbetsgivare såg det att nu behövs det här och nu behövs kompetensen 
byggas på och varför inte gå den här kursen.” Denna inställning förefaller att passa in i 
Klassons marknadsmodell. Hon säger också att: ”Jag tror inte att det ingår i 
tankevärlden utan man tror att för… kommunanställda har lärt sig en sak […] och sedan 
får det vara bra med det.” Även Fredrik beskriver att det inte finns några ”riktiga 
utbildningsgångar i yrket” och att fortbildning därför inte är garanterad i anställningen. 
Gunilla menar att: ”… det är viktigt att vara en god pedagog, det tror jag är något som 
det blivit mera tyngdpunkt på i yrket alltså.” Den pedagogiska funktionen är också 
något som Beata lyfter fram. Gunilla kopplar delvis det ökade behovet av att vara 
pedagog, till den nya informationstekniken och säger att: ”Sedan finns det ju en tanke 
att eftersom tekniken är så utvecklad så hittar folk sin egen information, och så är det ju 
på sätt och vis.” Men hon uttrycker att det ändå är många som behöver hjälp att lära sig 
att söka. Gunilla berättar att: ”… på folkbiblioteket så tar man ju emot många, dels 
studerande, men också folk som forskar i egen regi, det finns jättemånga som håller på 
och intresserar sig för olika saker…” Hon arbetar vid ett integrerat bibliotek, det vill 
säga att folkbiblioteket och ett gymnasiebibliotek finns i samma lokaler, och hon säger 
sig inte märka någon större skillnad i fråga om att ta emot studerande på folkbiblioteket 
eller från gymnasieskolan: ”Jag tycker man träffar ju studerande på olika nivåer och 
överallt.” Klasson föreslår att det inom marknadsmodellen finns ett påtvingat perspektiv 
på folkbildning när det gäller anpassning till arbetsmarknadsorienterade krav (jfr Beata), 
men Gunilla förefaller inte att göra en sådan koppling, utan tycks snarare betrakta det 
som en del av ett så kallat livslångt lärande. 

På frågan om vad hon kan som bibliotekarie, nämner Henrietta sin kompetens inom 
informationssökning. Hon betonar att det är något som ständigt behöver uppdateras, 
liksom också övriga informanter ger uttryck för. Den kunskap hon har om IT och 
informationssökning har hon främst tillägnat sig på sina olika arbetsplatser, delvis på 
grund av att hon inte hade intresse för detta när hon gick sin utbildning, men också för 
att det hela tiden sker en utveckling på området. På frågan om det är något hon arbetar 
med som hon anser är svårt att beskriva, svarar hon att det i viss mån gäller 
informationssökning, att det inte är lätt att precisera vad man kan: ”… vi ska ju vara 
informationssökningsspecialister, men det är väl svårt att vara, vi har så mycket andra 
uppgifter också…” Henrietta uttrycker att bibliotekarieyrket är ”ett utpräglat 
serviceyrke”, vilket även Axel gör. Detta kan ses som ett kännetecknande drag inom 
Klassons marknadsmodell. Å andra sidan, som jag har nämnt ovan, ger Henrietta 
uttryck för en förmedlande roll, som snarast hör hemma inom förmyndarmodellen. 
Enligt min tolkning uttrycker hon utöver detta om serviceyrke, inte något som kan 
sortera in under marknadsmodellen, och inte heller något som på annat sätt anknyter till 
den.  

5.3.2. Informanternas uttryck inom marknadsmodellen, i relation till Øroms 
bibliotekarieidentiteter  
Här placerar jag in fyra av Øroms bibliotekarieidentiteter; 
informationsorganisatörsidentiteten, informationsförmedlaridentiteten, 
kulturförmedlaridentiteten samt socialarbetaridentiteten. Det finns, som jag tolkar det, 
relativt starka drag av de två informationsidentiteterna i informanternas utsagor, medan 
jag bara kan skönja några spår av kulturförmedlaridentiteten respektive 
socialarbetaridentiteten.  

Enligt min tolkning ger Axel uttryck för drag som kan kopplas till både 
informationsorganisatörsidentiteten och informationsförmedlaridentiteten. I den 
förstnämnda identiteten ingår bland annat förmågan att analysera informationsbehov 
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och organisera informationsförmedling. I den sistnämnda identiteten är idealet att göra 
information tillgänglig på ett snabbt och effektivt sätt. Axel betonar vikten av arbetet 
vid informationsdisken och av att ge en så bra och professionell service som möjligt. 
Ørom menar att kännetecknande för bägge informationsidentiteterna är, att service 
tenderar att ersätta den typ av förmedling som kännetecknar de folkbildande 
bibliotekarieidentiteterna; kulturförmedlaridentiteten och ämnesreferentidentiteten. 
Enligt Ørom sker överflyttningen av resurser till de elektroniska informationssystemen 
på bekostnad av den intellektuella delen av bibliotekariens arbete. Teknologin sedd 
främst i ett redskapsmässigt perspektiv tenderar att ta överhanden, och detta stämmer 
bättre överens med förhållningssättet inom dokumentalistidentiteten, anser Ørom. 
Klasson lyfter fram service som något grundläggande inom marknadsmodellen, och 
menar att bibliotekariens värdebas här vanligen är osynlig. Øroms resonemang kan 
enligt min uppfattning ses som ett komplement till Klassons bild av bibliotekarien i en 
marknadskontext. 

Beata uttrycker sig snarast utifrån en kulturförmedlaridentitet, enligt min tolkning, 
medan hon samtidigt refererar till en hållning som kan inordnas i marknadsmodellen 
(som hon i detta avseende inte själv omfattar). Exempelvis när hon berättar att hon 
lägger större vikt vid att förmedla litteratur som inspirerar än som leder till ”nyttig” 
kunskap, och att detta eventuellt kan betraktas som kontroversiellt. Inom 
kulturförmedlaridentiteten syftar förmedlingen bland annat till allmänt bildande läsning. 
I marknadsmodellen är det däremot den exakt formulerade beställningen som styr 
förmedlingen. Beata uttrycker sig kring marknadsföring, men ifråga om detta i enlighet 
med marknadsmodellen. Ørom nämner inte uttryckligen något om marknadsföring i sin 
artikel, men de två informationsidentiteterna är inplacerade i ett sammanhang, i vilket 
biblioteken konkurrerar med andra aktörer på informationsmarknaden. 

Cecilia ger uttryck för olika förhållningssätt som hon möter bland sina 
bibliotekariekollegor, däribland ett som kan hänföras till marknadsmodellen. Men jag 
tolkar det som oklart vilken hållning hon själv har, och därför gör jag här inte någon 
koppling till Øroms identiteter, i relation till marknadsmodellen. 

Daniella berättar att hon kan relativt mycket om datorer, men att hon känner behov av 
att lära mer. Informationsorganisatörsidentiteten innebär bland annat att behärska själva 
datatekniken som ständigt är under utveckling. Ørom menar att fokus flyttas från det 
innehållsliga i förmedlingsarbetet till det teknologiskt orienterade. I Daniellas uttryck 
tolkar jag det som att informationsteknologin, som en teknik hon i viss mån känner sig 
pressad till att behärska bättre, tar mycket utrymme i anspråk. Enligt min tolkning 
uttrycker Daniella sig i relation till idealet inom informationsförmedlaridentiteten, det 
vill säga att snabbt och systematiskt göra information tillgänglig, när hon berättar att 
hon kan det här med informationssökning, men ”inte fullt ut”.  

Erika beskriver ett utåtriktat biblioteksarbete som är vänt mot olika typer av 
institutioner och verksamheter. I informationsorganisatörsidentiteten ingår att analysera 
verksamhets- och institutionsspecifika informationsbehov (jfr Ørom 1993, s. 39). I en 
vid förståelse av denna innebörd, skulle det eventuellt kunna sägas att Erika ger uttryck 
för en sådan analys. Hon betonar att det är av vikt att erbjuda verksamheter som 
enskilda eller grupper av användare har intresse av. Enligt min tolkning ger hon också 
uttryck för ett servicetänkande, liksom Axel, även om Erikas uttryck inte direkt är 
kopplat till informationsarbetet. Inriktningen mot specifika användargrupper skulle 
också kunna hänföras till socialarbetaridentiteten. Inom denna identitet läggs stor vikt 
vid att nå utanför den institutionella biblioteksmiljön genom uppsökande arbete. Detta 
kan stämma in på det Erika uttrycker. Däremot tolkar jag det inte som att hon vänder sig 
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mot den etablerade kulturens normer, vilket Ørom menar kännetecknar denna identitet, 
som växte fram under 1970-talet.  

Ørom menar att informationsteknologin ibland betraktas som ”den dolda organisatören” 
(jfr 1993, s. 42), och det med rätta anser han, samtidigt som han betonar att det är lätt att 
bli blind för att inte alla förändringar har med den att göra. I exemplet som Fredrik tar 
upp med texten som användaren kanske tvingas att läsa i sin egen dator, tycker jag mig 
skönja en sådan hållning. I informationsorganisatörsidentiteten hör det hemma att 
formge informationssystem, vilket är Fredriks ansvarsområde på biblioteket där han 
arbetar (som kan anas i exemplet ovan). Likaså kan informationsförmedlaridentiteten 
knytas till ovanstående exempel, där information på ett fysiskt, tekniskt sätt görs 
tillgänglig (jfr Axel, Daniella). 

Att organisera informationsförmedling är en del av Gunillas arbete, så som i 
informationsorganisatörsidentiteten. Hon ger uttryck för att informationsteknologin har 
underlättat biblioteksarbetet, men å andra sidan har efterfrågan på tjänster och därmed 
arbetsbelastningen ökat i stor utsträckning. I relation till de värderingar som finns inom 
informationsförmedlaridentiteten förefaller Gunillas uttryck mer indirekt bära drag av 
denna. Hon förefaller att se snabb och effektiv tillgång till information som ett ideal, 
men betonar vikten av att vara en god pedagog och lära ut hur användarna själva ska 
söka information.  

Något enstaka drag av informationsorganisatörsidentiteten kan ses i Henriettas uttryck, 
till exempel vad gäller kunnande i att använda informationsteknologin. Men enligt min 
tolkning tycks hon inte dela de värderingar som är knutna till denna identitet, det vill 
säga att förmedlingens innehåll tenderar att betraktas som mindre viktigt till förmån för 
ett behärskande av informationsförmedlingstekniken. Henrietta uttrycker sig, som jag 
tolkar det, i relation till idealet inom informationsförmedlaridentiteten, liksom Daniella, 
i följande utsaga: ”… vi ska ju vara informationssökningsspecialister, men det är väl 
svårt att vara, vi har så mycket andra uppgifter också…” 

5.3.3. Sammanfattning och reflektion i relation till marknadsmodellen 
Samtliga informanter relaterar till informationstekniken i sina respektive utsagor. Några 
av de informanter som har arbetat längst i yrket, Fredrik och Gunilla, uttrycker sig 
exempelvis om de förändringar som tekniken har fört med sig sedan de började arbeta 
som bibliotekarier. Alla informanter ger, på olika sätt, uttryck för att det är nödvändigt 
att ständigt utvecklas och lära nytt inom det informationsteknologiska området. Klasson 
nämner inte uttryckligen informationsteknologi inom marknadsmodellen, men skriver 
följande i samband med att hon skissar modellens kontext: ”För att kunna tillfredsställa 
de nya behov som uppstår i många grupper måste man anpassa sig till förändrade 
förhållanden i omgivningen av t ex informationsteknisk natur…” (1997, s. 15) Flera av 
informanterna uttrycker att de ser sig arbeta inom ett serviceyrke. En medvetenhet om 
marknadens krav, bland annat genom att ge uttryck för att marknadsföring av 
kompetens är nödvändig, framkommer i några av informanternas utsagor.  

Vad gäller Øroms bibliotekarieidentiteter framträder de båda informationsidentiteterna 
tydligast i informanternas utsagor. I övrigt har jag endast funnit enstaka drag av 
kulturförmedlaridentiteten samt socialarbetaridentiteten.  
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5.4. Dialog- eller samarbetsmodellen  

5.4.1. Informanternas uttryck i relation till dialog- eller samarbetsmodellen 
Axel beskriver sina ansvarsområden, bland annat ingår han i en grupp som planerar 
evenemang för äldre: ”… de som är 65+ som det heter.” Det kan till exempel handla om 
författarbesök, föreläsningar och utställningar: ”Med olika uppslutning får man säga.”, 
kommenterar han. Enligt Klasson engageras grupper av användare så vitt det är möjligt 
i exempelvis utformning av programverksamhet inom dialog- eller samarbetsmodellen. 
Axel nämner ingenting om att de äldre är involverade i denna process, utan uttrycker att 
han och hans kollegor planerar program tillsammans: ”… det är ju liksom vårt 
gemensamma ansvar.” Enligt min tolkning ger Axel inte uttryck för någon dialog med 
användargruppen. Han talar i termer av målgrupper, vilket jag uppfattar som en 
markering av gruppen som mottagare, ”målen” för aktiviteterna och inte deltagare i ett 
samspel. På frågan om hur han skulle vilja utveckla sitt arbete, svarar han till exempel 
att han skulle vilja ha fortbildning ”på det som har med biblioteket att göra… det gäller 
också idéer hur man gör biblioteket till en intressant mötesplats”. Denna utsaga skulle 
kunna tolkas som ett uttryck för önskan till dialog, genom att Axel använder termen 
mötesplats. Å andra sidan skulle han kunna syfta på möten användare emellan, och inte 
mellan bibliotekarie och användare.  

På frågan om det var något Beata saknade i sin utbildning, svarar hon bland annat: ”… 
hur man tar emot besökare. Den sidan tycker jag, fick nästan ingen plats, va, och den 
tycker jag är jätteviktig både fysiskt och psykosocialt så, va, hur man beter sig i 
samspelet.” Hon ger uttryck för att möten med människor är det som hon finner mest 
intressant i sitt arbete, och samtidigt det som är svårast att beskriva: ”Det är ju mycket 
på nån sorts intuitivt plan, som, hur man närmar sig, hur nära man går och så, va, inte 
fysiskt menar jag ju inte nu utan… i mötet…” Klasson menar att förmågan att 
kommunicera är den främsta kompetensen hos både bibliotekarien och användaren 
inom dialog- eller samarbetsmodellen. Beata betonar, enligt min tolkning, vikten av 
kommunikation. Hon säger sig, som ovan nämnt under förmyndarmodellen, ha uppövat 
en större lyhördhet för låntagarna med åren. Klasson beskriver relationen mellan 
bibliotekarie och användare i denna modell som en relation på jämlik basis. Beata 
förefaller å ena sidan beskriva ett möte mellan jämlikar, men å andra sidan vara den 
som har övertaget när det gäller kunskap och erfarenhet, såsom i förmyndarmodellen. 
Angående utvecklingsmöjligheter i sitt arbete, uttrycker hon att det på det formella 
planet inte tycks finnas några större sådana. Men hon berättar att: ”… det är väl 
innehållet som man själv skapar då… försöker skapa med andra… som är möjligt att 
påverka…” Hon nämner i detta sammanhang skolan som samarbetspartner, men också 
barnen. På liknande sätt som med Axels ovan nämnda utsaga om mötesplats, kan jag 
tolka Beatas utsaga på två skilda sätt. Innehållet som hon försöker skapa med andra kan 
innefatta barnen, eller endast lärarna och skolledningen. Med andra ord, det är inte helt 
tydligt om användarna, i det här fallet barnen, samspelar med henne som bibliotekarie 
om innehållet, eller om de presenteras för ett färdigt sådant. Däremot uttrycker hon att 
kontakterna med lärare och ledning inte alltid resulterar i ett verkligt samspel: ”… ska 
det vara samarbete så ska det vara väldigt mycket på deras villkor… det kallar inte jag 
samarbete, det blir inte bra om man inte, så att säga, möts…” 

På frågan om vad Cecilia tycker är mest intressant och roligt i sitt arbete nämner hon 
bland annat: ”… det är möten med låntagarna som kan vara roliga och inspirerande.” 
Som ovan nämnt under förmyndarmodellen tycks Cecilia, liksom även Beata, ha en 
något dubbeltydig hållning till det som Klasson i dialog- eller samarbetsmodellen kallar 
ett ”du-du-förhållande” (1996, s. 18) mellan bibliotekarie och användare. Cecilia ger 
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uttryck för ett utbyte mellan användarna och sig själv genom att beskriva möten dem 
emellan som inspirerande. Å andra sidan uttrycker hon exempelvis inte att användare är 
delaktiga som förslagsställare i förvärvssammanhang, utan snarare mottagare av de 
förvärv som hon och hennes kollegor beslutar om, enligt förmyndarmodellen (jfr ovan). 
En annan utsaga kan återigen visa på dialog mellan henne som bibliotekarie och 
användarna. Apropå att Cecilia säger sig ha fått mera bokkännedom genom sitt arbete, 
gör hon följande reflektion: ”Men kanske att man läser på ett nytt sätt själv, att man 
läser bredare själv genom att man pratar om böcker med låntagare och kollegor och 
så…” Här förefaller hon jämställa låntagare med kollegor, enligt Klassons dialog- eller 
samarbetsmodell, i vilken bibliotekariens såväl som användarens värdebas är tydliga. 
Ett annat exempel på det något dubbla förhållningssättet, framkommer vid svaret på 
frågan om det är något i hennes arbete som hon finner svårt att sätta ord på. Cecilia 
säger bland annat: ”Just det här att ta människor så att man kan luska ut vad de vill utan 
att de säger det, det är något man blir bättre på som det är svårt att förklara.” Å andra 
sidan ger hon också uttryck för att det handlar om att tillsammans ”luska ut” vilken som 
är användarens fråga.  

Det är få utsagor i intervjun med Daniella som enligt min tolkning kan kopplas till 
dialog- eller samarbetsmodellen. Hon nämner vid flera tillfällen vikten av att 
tillgängliggöra beståndet för användarna. Till exempel säger hon att: ”… det är ju fråga 
om att kunna visa låntagarna vad det är vi har, och det är inte lika självklart för de som 
det är för oss, som går i det hela tiden…” På frågan om hur hon ser på möjligheterna till 
utveckling i sitt arbete, berättar hon bland annat om låntagarnas outtalade önskemål. 
Hon och hennes kollegor iakttar och försöker gissa sig till låntagarnas outsagda behov. 
Exempelvis har de i viss mån ändrat öppettiderna på biblioteket: ”… och det är inte 
heller nån som har frågat efter det, men det har ju visat sig vara ett lyckokast då. Så det 
är ju så man gör.” Detta skulle kunna betraktas som en form av indirekt eller dold dialog 
mellan bibliotekarie och användare, det vill säga en kommunikation som inte sker i ord 
utan snarare i handling. Hon får frågan om det är ett slags detektivarbete: ”Ja, det är det 
och det lär man sig ju också lite grann när man frågar och man ser vad folk lånar och ser 
vad det finns intresse för.” Kommunikationen är alltså i viss utsträckning också verbal, 
men förefaller inte att ske på jämlik basis, utan mer enligt förmyndarmodellen, i vilken 
användarens största kompetens är att använda bibliotekets tjänster. En orsak till att 
kommunikationen i mindre utsträckning sker på ett verbalt plan, kan kanske vara att 
Daniella arbetar i en stadsdel, som nämnts ovan, där en stor andel av befolkningen har 
rötter i andra länder än Sverige.  

Som ovan nämnt, under marknadsmodellen, arbetar Erika och hennes kollegor mycket i 
form av olika projekt. Hon berättar bland annat om ett projekt som handlade om att föra 
förskolan och biblioteket närmare varandra. Det pågick i ett och ett halvt år: ”Då hade 
man träffar och så gjorde man det tillsamman med förskollärare från stadsdelen då. Det 
var jag och två stycken specialpedagoger… det har gjort att jag fått ganska mycket mer 
insyn i deras arbete och jag har kommit i kontakt med dem ganska mycket mer och vi 
har gjort en del andra saker ihop.” Det här samspelet kan sägas höra hemma inom 
dialog- eller samarbetsmodellen. Klasson definierar samarbete inom denna modell på 
bland annat följande sätt: ”Bibliotekarien uppfattar besökaren/brukaren som ett subjekt, 
en kollega, och vice versa.” (1996, s. 19) Erikas sätt att uttrycka sig om samarbetet visar 
på en dialog mellan jämlikar, där ett ömsesidigt utbyte äger rum. När det gäller 
nyförvärv till biblioteket betonar Erika att de lyssnar mycket på låntagarna, och fångar 
upp inköpsförslag från dem. Detta kan också betraktas som en sorts dialog mellan 
bibliotekarie och användare. Hon beskriver även en annan typ av utbyten med 
användare: ”… man lär sig nya grejer hela tiden. Man lär sig av låntagarna när de frågar 
efter saker som man inte har någon aning om.” Dessa exempel pekar på att dialogen kan 
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ske mellan bibliotekarien och grupper av brukare, såväl som mellan bibliotekarien och 
enskilda användare. Erika berättar att hon och hennes kollegor har fått frågan: ”… ’har 
ni inga sagostunder för barn?’ Ja, det har vi ju inte haft då. Men nu ska vi ha det…” 
Denna utsaga kan tolkas som ett uttryck för ett samspel när det gäller att utforma 
bibliotekets programverksamhet. Å andra sidan kan den även tolkas enligt 
marknadsmodellen, i vilken kunden beställer en tjänst och bibliotekarien utför den.  

Följande utsaga av Fredrik skulle kunna tolkas både inom dialog- eller 
samarbetsmodellen och marknadsmodellen, liksom exemplet ovan hos Erika: ”Kommer 
det in en låntagare som har en idé om en bok som vi inte har, ja, men då är det ju 
låntagarens idé om bibliotekets innehåll som tar över. Det är borta det där att ett antal 
människor visste exakt… vilka böcker som skulle finnas i biblioteket. Det är en 
öppenhet som stimulerar.” I marknadsmodellen är bibliotekariens värdebas oftast inte 
synlig, medan både bibliotekariens och användarens värdebas är tydlig i dialog- eller 
samarbetsmodellen. Enligt min uppfattning är Fredriks värdebas relativt otydlig när han 
talar om möten med användare i det som han kallar det fysiska biblioteket. Detta beror 
kanhända på att han främst har ett förhållningssätt som hör hemma i marknadsmodellen. 
Å andra sidan kan det även ses i ljuset av att hans ansvarområde numera är det virtuella 
biblioteket. Han uttrycker exempelvis: ”… jag behöver ingen påfyllnad utav 
bibliotekspedagogik i allmän form; hur har man ett samtal med en låntagare? Jag är så 
lite ute i biblioteket.” När han talar om att utveckla det virtuella biblioteket, uttrycker 
han i viss mån både en lyhördhet för användarnas önskemål och de krav som uppstår på 
grund av den tekniska utvecklingen, som kan ses inom ett marknadsmässigt perspektiv 
(jfr exemplet under marknadsmodellen, om att användare eventuellt blir tvungna att läsa 
vissa texter i sina egna datorer). ”Om vi nu ska utveckla delar som folk uppfattar som 
viktiga, förutom bibliotekets fysiska… vi kan ju se att biblioteket används mitt i natten, 
vi kan ju se på loggarna att folk ligger inne klockan två på natten och reserverar en 
bok.” Fredrik förefaller vara lite tveksam till om det är användarnas önskemål som ska 
styra utvecklingen, och i så fall vilka dessa önskemål är. Liksom Daniella kan Fredrik 
tyckas föra en indirekt dialog med användare genom att försöka avläsa och tolka deras 
handlingsmönster. Innan han fick ansvar för det virtuella biblioteket, berättar han att 
han har funnit det meningsfulla i mötet med människor. Han talar om att få frågor från 
användare, exempelvis att bli ombedd att rekommendera en bra roman: ”Det är alltså ett 
uppdrag som jag får, nästan ett förtroende som gör att, ja, det får jag väl ta tag i på nåt 
sätt och försöka luska ut, vad skulle kunna vara en bra roman för just den här personen.” 
Denna utsaga visar enligt min tolkning på drag av samspel och dialog.  

På frågan om vad Gunilla kan som bibliotekarie, svarar hon bland annat att hon har 
människokännedom. Hon betonar att det är viktigt att kunna ”jobba med människor” när 
man arbetar på bibliotek: ”… sedan kan jag tänka mig att det finns en annan person som 
kan sitta för sig själv då och joxa med saker och ting men inte på folkbibliotek.” Gunilla 
lägger alltså stor vikt vid kommunikationsförmåga, och tycks i vissa avseenden gå in i 
dialog med användare på jämlik basis, enligt Klassons dialog- eller samarbetsmodell. 
Hon gör till exempel följande beskrivning av ett samspel med användare: ”… att vara 
bibliotekarie är att vara lite deckare… man ska ta reda på saker oftast ihop med någon 
annan men ibland själv.” Gunilla har ansvar för tidskrifterna på biblioteket och ger 
uttryck för en form av dialog kring tidsskriftsförvärv: ”… våra låntagare har mycket 
åsikter om tidskrifter, vilka dagstidningar vi ska ha, vilka språk ska vi ha, hur mycket 
ska vi ha … det är ställningstaganden hela tiden.” Hon reflekterar kring vad hon tycker 
är roligast i sitt arbete och säger att det nog är möten med människor; att de ”ofta är 
väldigt på hugget och pålästa och tycker saker så där”. Gunilla ger intryck av att vara 
öppen för dialog med användare, men ser hon i Klassons mening besökaren/brukaren 
som ”en kollega” (1996, s. 19)? Gunilla uttrycker att hon har en sorts 



 39 

förtrogenhetskunskap, som till exempel innebär att vara associativ och ”fråga rätt saker” 
i relation till användare. Hon drar en parallell till läkarens yrkeskunnande: ”Jag tror att 
vissa läkare har sådan kunskap också… de är sådana som jobbar med människor att de 
lyssnar av under ytan på något sätt. Så de inte skriver ut fel preparat. För så är vi också 
då, att vi lämnar över fel bok […] eller tar fram fel uppgift om man kommer på fel 
spår.” Enligt min tolkning bär Gunillas sätt att uttrycka denna del av yrkeskunnandet på, 
drag av förmyndarmodellen. Det sker ett samarbete mellan bibliotekarie och användare, 
men de förefaller inte att vara helt och hållet jämlikar, utan bibliotekarien tycks ha 
övertaget genom sitt yrkeskunnande. Å andra sidan skulle det också kunna tolkas som 
att hon som bibliotekarie och användaren är jämbördiga parter, eftersom bådas 
respektive erfarenheter och förmåga till kommunikation behövs för att nå fram till ett 
tillfredsställande resultat.  

Henrietta berättar att hon har bokprat eller bokpresentationer för olika grupper av 
användare. Med barn och ungdomar uttrycker hon att hon pratar om böcker och om 
biblioteket. För pedagoger har hon snarare bokpresentationer, men hon kommenterar 
att: ”Då kan det ju också bli boksamtal…” Hon lyfter, som ovan nämnt under 
förmyndarmodellen, fram sitt stora intresse för och kunskap om litteratur. I hennes 
utsaga tolkar jag det som att hon även är öppen för dialog, genom att hon använder 
termen boksamtal. Fortbildningskursen i bibliotekspedagogik, som nämns ovan under 
förmyndarmodellen, beskriver hon som mycket utvecklande. Om den säger hon bland 
annat: ”… då diskuterade vi mycket det att det är viktigt att ta varje mänska var de är nu 
och att varje mänska, både vuxna och barn då, har en erfarenhet och får ny kunskap och 
så beroende på vad de har för erfarenhet innan.” Hållningen som denna utsaga speglar 
kan kanske sägas höra hemma inom dialog- eller samarbetsmodellen, i vilken 
kommunikationen mellan bibliotekarie och användare är central och bygger på ett ”du-
du-förhållande” (Klasson 1996, s. 18). Henrietta reflekterar vidare över sina 
erfarenheter i samband med och efter kursen: ”… det kommer väl mer kanske med 
personlig mognad också att man kanske vågar erkänna att man inte kan allt. Jag tror att 
det är, det är nog en fördel… sen är det ju alltid bra om man kan allt (skratt), men det är 
lättare om man kan slappna av lite för då blir det ju alltid lättare att ta människor också, 
och det är mycket socialt arbete […] väldigt stor del är social, kommunikation…” 
Enligt min tolkning ger Henrietta uttryck för en viss dubbelhet eller pendling mellan 
förmyndarmodellen och dialog- eller samarbetsmodellen. Å ena sidan förefaller hon att 
främst betona sin egen kunskap som hon vill förmedla till användare, och å andra sidan 
tycks hon betona kommunikationen och ett ömsesidigt utbyte med användarna.  

5.4.2. Informanternas uttryck inom dialog- eller samarbetsmodellen, i 
relation till Øroms bibliotekarieidentiteter  
Enligt min tolkning kan fyra av Øroms bibliotekarieidentiteter placeras in här; 
kulturförmedlaridentiteten, informationsförmedlaridentiteten, dokumentalistidentiteten 
och socialarbetaridentiteten. Kulturförmedlaridentiteten är den identitet som kommer 
tydligast till uttryck i informanternas utsagor, som jag tolkar det, såsom den även gjorde 
inom förmyndarmodellen. Informationsförmedlaridentiteten har jag funnit vissa drag 
av, och dokumentalistidentiteten respektive socialarbetaridentiteten har jag tyckt mig se 
några få spår av i informanternas utsagor.  

Det Axel berättar om att planera programverksamhet för äldre kan ses inom ramarna för 
kulturförmedlaridentiteten, i vilken det ingår att värdera kulturella uttryck och att 
förmedla sådana. I sin beskrivning av informationsförmedlaridentiteten menar Ørom att 
biblioteket konkurrerar med andra aktörer inom det han kallar mediasamhället. I och 
med detta uppstår ett intresse att även erbjuda upplevelser på bibliotek, enligt Ørom. 
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Axel nämner att han skulle vilja lära mer om hur man gör biblioteket till en intressant 
mötesplats. Eventuellt kan denna utsaga ses i ovan nämnda perspektiv. Klasson nämner 
olika typer av aktiviteter så som programverksamhet, som kan tänkas omfatta 
upplevelser, i den betydelse som Ørom syftar på. Inom dialog- eller samarbetsmodellen 
är användare i möjligaste mån engagerade i verksamheten, medan initiativet snarare 
verkar utgå från biblioteket inom Øroms informationsförmedlaridentitet.  

Beata betonar kommunikationen med användarna och ger uttryck för att hon lärt att vara 
mer lyhörd med åren. I kulturförmedlaridentiteten är samtal och kommunikation med 
användare en central del. Liksom i relation till förmyndarmodellen respektive 
marknadsmodellen är kulturförmedlaridentiteten den mest framträdande i det som Beata 
uttrycker, enligt min tolkning. 

Även det Cecilia uttrycker kan kopplas till kulturförmedlaridentiteten. Möten och 
kommunikation med användare i samband med förmedling av böcker, samt kunskap om 
bibliotekets bestånd är några väsentliga drag inom denna identitet. Cecilia ger 
exempelvis uttryck för att hon har blivit bättre på att komma underfund med vad 
användarna egentligen frågar efter, vilket kan jämföras med Beatas lyhördhet, och att 
hennes bokkännedom har ökat. 

När det gäller att göra bibliotekets bestånd tillgängligt för användarna, som Daniella ger 
uttryck för, tolkar jag det som ett drag i dokumentalistidentiteten, som även framkom i 
relation till förmyndarmodellen (se ovan). Liksom i relation till förmyndarmodellen 
framträder också här, enligt min tolkning, drag av socialarbetaridentiteten i Daniellas 
uttryck. De outtalade önskemålen som Daniella och hennes kollegor försöker tyda, kan 
ses i detta perspektiv. Ett drag av kulturförmedlaridentiteten kanske också kan skönjas i 
det hon ger uttryck för, med avseende på kommunikation och dialog med användare i 
samband med litteraturförmedling. 

Erika berättar om samarbete med förskolan. En identifiering av denna användargrupps, 
det vill säga barnens, behov kan förmodas ha ingått i försöket till närmande mellan 
förskola och bibliotek, men till skillnad från ovan, i relation till marknadsmodellen, 
tolkar jag inte detta som drag i socialarbetaridentiteten. Här uppfattar jag det snarare i 
Klassons mening, inom dialog- och samarbetsmodellen, som ett samspel kollegor 
emellan. Kulturförmedlaridentiteten tycker jag mig se tecken på i Erikas uttryck om 
dialogen med användare angående inköpsförslag samt i utsagan om att de efter 
önskemål ska börja med sagostunder på biblioteket. 

Fredrik talar om utvecklandet av det virtuella biblioteket. Det kan hänföras till  
informationsorganisatörsidentiteten såväl som till informationsförmedlaridentiteten. I 
den förstnämnda identiteten ingår exempelvis design av informationssystem. Fredriks 
beskrivning av dialog med användare angående rekommendation av ”en bra roman” 
ligger i linje med kulturförmedlaridentiteten, så som jag tolkar det. 

Det Gunilla ger uttryck för bär vissa kännetecken på kulturförmedlaridentiteten, enligt 
min uppfattning. Hon berättar om kommunikationen med användare exempelvis när det 
gäller tidskriftsbeståndet. Hon beskriver en förtrogenhetskunskap som hon har 
utvecklat, vad gäller att lyssna ”under ytan” till användare i relation till vad de verkligen 
frågar efter (jfr Beata, Cecilia, Daniella), det vill säga en typ av vägledning enligt 
kulturförmedlaridentiteten.  

Henrietta uttrycker sig inom kulturförmedlaridentiteten, vilket också har framgått i 
relation till förmyndarmodellen och marknadsmodellen. Hon ger uttryck för sitt 
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kunnande om litteratur och sin förmedling av litteratur till barn och pedagoger. Detta är 
två centrala beståndsdelar i kulturförmedlaridentiteten, enligt Ørom. Henrietta berättar 
också om att hennes arbete till stor del utgörs av kommunikation med användare.  

5.4.3. Sammanfattning och reflektion i relation till dialog- eller 
samarbetsmodellen 
Förmågan att kommunicera med användare är det drag inom denna modell som 
framträder tydligast i informanternas utsagor. Enligt min tolkning finns det uttryck som 
är lite otydliga, till exempel bland Beatas, Gunillas och Henriettas, huruvida 
användarnas samspel sker på jämlik basis med dem som bibliotekarier eller inte. Å 
andra sidan ger Erika respektive Gunilla uttryck för att de uppfattar enskilda och 
grupper av användare som jämbördiga parter exempelvis rörande bibliotekens förvärv.  

Kulturförmedlaridentiteten är den mest framträdande identiteten inom denna modell, 
liksom inom förmyndarmodellen, så som jag tolkar det. Några drag av 
informationsförmedlaridentiteten framkommer i informanternas utsagor. Det finns inom 
denna modell inga drag av informationsorganisatörsidentiteten, som däremot var den 
dominerande av de båda informationsidentiteterna inom marknadsmodellen. I övrigt har 
jag bara funnit några enstaka drag av dokumentalistidentiteten respektive 
socialarbetartidentiteten. 

I nästa kapitel avser jag att lyfta fram och diskutera delar av undersökningens resultat i 
förhållande till tidigare forskning och teori, samt göra en avslutande reflektion ifråga 
om det empiriska materialet.  
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6. Diskussion och slutsatser 

I det föregående kapitlet redovisade jag uppsatsens resultat och min analys av det 
empiriska materialet. I det här kapitlet kommer jag att belysa och diskutera vissa delar 
av resultatet i relation till tidigare forskning och teori. Min avsikt är att visa på några 
spänningar som enligt min tolkning kommer till uttryck i empirin, beträffande 
folkbibliotekariers yrkesidentiteter. Dessa motsättningar eller spänningar kommer att 
utgöra strukturen för diskussionen, och kan även betecknas som studiens slutsatser. 
Avslutningsvis kommer jag att göra några reflektioner kring min valda teori respektive 
metod, samt nämna några ytterligare aspekter i det empiriska materialet som jag finner 
intressanta. För att återkoppla till uppsatsens problemställning återger jag nedan 
uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Syftet med uppsatsen är att skapa fördjupad kunskap om folkbibliotekariers 
yrkesidentiteter. Detta undersöks genom att studera vad ett antal folkbibliotekarier 
uttrycker om kunskap och yrkesroller i den yrkespraxis som de deltar i. 

• Vilka synsätt på yrkeskunskaper ger de deltagande folkbibliotekarierna uttryck åt? 
 
• Vad uttrycker de intervjuade folkbibliotekarierna om sina yrkesroller?  
 
Den uppfattning som jag fått genom bearbetningen av empirin samt i arbetet med teori 
och tidigare forskning, är att det finns olika typer av spänningar som präglar 
folkbibliotekariens yrkesidentitet, såsom exempelvis en spänning mellan olika 
kunskapsideal eller kunskapssyn. Sjölin (2002) lyfter fram de skilda uppfattningar om 
begreppen ”akademisk” och ”vetenskaplig” som finns i Specialgruppens respektive 
Översynsgruppens texter. Bör bibliotekariens kunskaper vara akademiska? Något 
förenklat kan Specialgruppen sägas svara ’nej’ och Översynsgruppen ’ja’ på denna 
fråga. Enligt Sjölin framhåller Specialgruppen bland annat vikten av att 
folkbibliotekarien ska utföra ett ”allmänkulturellt arbete” (2002, s. 24), vilket tros 
försvåras genom att den akademiska utbildningen inriktas mot frågor som främst har 
relevans inom forsknings- och specialbibliotek. Översynsgruppen förespråkar däremot 
en enhetlig akademisk utbildning för alla bibliotekarier, bland annat med möjlighet till 
forskarutbildning efter grundutbildningen.  

I min empiri tolkar jag att det finns uttryck för spänning mellan olika sätt att se på 
kunskap. Gunilla markerar i samband med en fråga om akademiskt eller vetenskapligt 
förhållningssätt i arbetet, att hon anser att biblioteksforskning är väsentlig: ”För jag 
tycker att biblioteken har varit utsatta för allt sådant här, ’det tycker jag’, ’det tycker inte 
jag’, man tycker så mycket, men man vet väldigt lite, så därför behövs ju också 
forskningen som kunskap.” Det framgår inte om Gunilla endast syftar på folkbibliotek i 
detta sammanhang. Cecilia nämner däremot uttryckligen vetenskap och forskning i 
relation till folkbibliotek: ”… det känns som man kanske inte tar tillvara så mycket på 
det på folkbibliotek… det känns som ganska sällan som man tar hjälp av tidigare 
forskning. Det skulle man kunna göra, det borde man.” Flera av informanterna refererar 
till att de använder sig av vetenskaplig kunskap i arbetet, till exempel 
samhällsvetenskap och litteraturvetenskap. Medan några informanter betonar andra 
typer av kunskaper, som till exempel Beata och Daniella, vilket jag tolkar som att 
vetenskapliga eller akademiska kunskaper är underordnade, med andra ord att dessa 
informanter inte ser sådana kunskaper som centrala för dem som bibliotekarier på 
folkbibliotek. 
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I mitt empiriska material tycker jag mig ha sett tecken på både praxisorienteringen och 
teoriorienteringen, som Moring och Hedman (2006) funnit i sin undersökning, och en 
spänning dem emellan. Bland mina informanter har flera gått yrkesutbildningen och 
andra har gått den akademiska utbildningen. Är de informanter som gått 
yrkesutbildningen praxisorienterade medan de som gått den akademiska utbildningen är 
teoriorienterade? Enligt min tolkning finns det inte något entydigt samband mellan 
orientering och typ av utbildning. Gunilla har exempelvis gått yrkesutbildningen och 
hon är en av de informanter som tydligast betonar biblioteksforskningens betydelse. 
Cecilia har gått den akademiska utbildningen. Hon förefaller mena att ”bokkännedom” 
är en del av hennes kompetens som bibliotekarie. I yrkesutbildningen har olika former 
av litteraturkunskap ingått, medan en sådan typ av kunskap inte har någon plats i den 
nuvarande akademiska utbildningen. Även Axel har gått den akademiska utbildningen 
och i samband med frågan om fortbildning, svarar han bland annat att han önskar sådan 
i skönlitteratur. Det tycks alltså finnas andra faktorer som påverkar vilken syn på 
kunskap informanterna har, än enbart vilken form av utbildning de har. Gissningsvis är 
det många olika faktorer som samverkar, exempelvis bakgrund; om informanterna har 
föräldrar som är akademiker, informanternas tidigare studie- och arbetslivserfarenheter 
etcetera.  

Klasson menar att: ”Skönlitteraturens centrala position och bilden av bibliotekarien som 
litteraturförmedlare har ett starkt fotfäste hos många.” (1996, s. 18) I min empiri är det 
sex av åtta informanter som direkt ger uttryck för att de har skönlitterär kunskap och 
använder den i sitt arbete. Både Erika och Gunilla betonar användarnas förväntningar på 
dem som bibliotekarier, ifråga om litterär kunskap. Erika uttrycker exempelvis följande: 
”Riktig bokkännedom, det gör man inte på en eftermiddag… det är klart att folk 
förväntar sig att man ska kunna vissa saker när de kommer hit, det är bara så.” Gunillas 
uttryck om skönlitteratur finner jag särskilt intressant. Hon framhåller att hon å ena 
sidan använder skönlitterär kunskap och å andra sidan att det inte är nödvändigt att ha 
sådan för arbetet (jfr ovan, kapitel fem). Enligt min tolkning finns det en dubbelhet i 
hennes hållning. Styr användarnas förväntningar innehållet i hennes yrkesroll som 
bibliotekarie, samt vilka yrkeskunskaper hon utvecklar? Eller är det hennes definition 
av yrket, i vilken skönlitterär kunskap inte är nödvändig, som är bestämmande? 
Beträffande detta uppfattar jag en spänning mellan att informanterna själva definierar 
sitt yrke och att de anpassar sig efter omvärldens föreställningar och förväntningar. 
Förmodligen finns det en ständig dynamik mellan dessa ytterligheter. Men i det här 
avseendet kanske bibliotekarierna i någon mån behöver stärka sitt initiativ? En större 
medvetenhet om den egna pedagogiska grundsynen skulle kanhända behövas för att 
tydliggöra yrkesrollen för bibliotekarierna själva? Detta skulle förmodligen göra 
bibliotekariens yrkesroll mer tydlig också inför användarna. 

Hurtig och Johansson (2002) diskuterar om folkbibliotekens skilda prioriteringar vad 
gäller de fyra uppgifterna; kulturuppgiften, informationsuppgiften, kunskapsuppgiften 
och socialuppgiften (jfr Anderssons & Skot-Hansens analysmodell), kan bero på 
användaranpassning. Vid de folkbibliotek som ingår i deras undersökning, med 
liknande upptagningsområden, läggs tonvikten på olika uppgifter. En orsak till detta 
skulle, enligt författarna, kunna vara att inflytandet från användare påverkar 
prioriteringarna. Å ena sidan anser de att användaranpassning kan följa av 
bibliotekslagen som påbjuder allas lika rätt till ett folkbibliotek. Å andra sidan menar de 
att denna rättighet kanske uppfylls genom ett folkbibliotek där de fyra uppgifterna 
prioriteras lika mycket. Det vill säga en folkbiblioteksverksamhet där det finns balans 
mellan de olika beståndsdelar som identifierats som väsentliga, som jag tolkar det. En 
risk med en alltför långtgående användaranpassning skulle kunna vara att resursstarka 
användare kommer att dominera folkbibliotekets verksamhetsinriktning.  
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En av informanterna i min undersökning, Fredrik, uttrycker följande angående 
bokförvärv (jfr kapitel fem): ”Förut var det mycket allvarligare, det skulle vara 
bokmöten och, men idag så: köp boken om den inte finns i samlingen. Kommer det in 
en låntagare som har en idé om en bok som inte vi har, ja, men då är det ju låntagarens 
idé om bibliotekets innehåll som tar över.” Denna utsaga tolkar jag som ett uttryck för 
användaranpassning. Finns det en medveten plan för utvecklandet av biblioteket bakom 
denna hållning? Beata ger snarast uttryck för en motsatt hållning, enligt min tolkning. 
Hon berättar om vikten av att vägleda användare och att hon har lärt att vara mer lyhörd 
för deras behov över tid, och samtidigt uttrycker hon att det är ”kanske ännu viktigare 
att öppna dörrar till det som de inte vet att de vill ha… och då tänker jag både på barn 
och vuxna”. Här tycker jag mig se en spänning mellan att betrakta bibliotekarieyrket 
som ett serviceyrke, i bemärkelsen att ”kundens” efterfrågan styr verksamheten, och att 
se det som att det har sin grund i, exempelvis, ett folkbildningsideal. Vem har 
tolkningsföreträde? Finns det tillräckligt med utrymme för samtal inom yrkeskåren 
kring till exempel kultursyn?  

En utsaga, som jag nämnt vid ett par tillfällen (kapitel fem), är Henriettas angående 
informationssökning: ”… vi ska ju vara informationssökningsspecialister, men det är 
väl svårt att vara, vi har så mycket andra uppgifter också…” Cecilia ger uttryck för att 
hon finner det svårt att definiera yrkets innehåll, eller vilken som är bibliotekariens 
kompetens: ”Det kan vara så mycket olika saker…” Här verkar finnas en spänning 
mellan olika uppfattningar om yrkesrollen. Är eller bör folkbibliotekarien vara en 
generalist eller en specialist? I sin undersökning kom Ducander (1999) fram till 
slutsatsen att den yrkesroll som de biblioteks- och informationsvetenskapliga 
utbildningarna syftar till är generalistisk till sin karaktär. Mycket i min empiri förefaller 
tyda på att informanterna har generalistkompetens. Samtidigt kan ett dilemma skönjas, 
bland annat i Henriettas utsaga ovan, mellan motstridiga uppdrag. I en 
folkbibliotekskontext, med det sammansatta uppdrag som bibliotekarien här kan sägas 
ha, kanske denna spänning blir som störst? Hur som helst tycks det mig avgörande, inte 
minst med tanke på folkbibliotekariens yrkesroll, att ha övergripande mål för 
folkbibliotekets komplexa uppdrag och verksamhet, samt en pågående dialog kring 
dessa. 

Ducander skriver om ”paradigmen information/kultur” (1999, s. 92). I enkäten som han 
låtit studerande vid fyra utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap besvara, 
ställer han bland annat frågan: ”Vilken är bibliotekariens viktigaste uppgift?”. 
Svarsalternativen är ”Information” eller ”Kultur”, det vill säga att ”tillhandahålla 
information eller förmedla kultur” (Ducander 1999, s. 92).  Han konstaterar att en del av 
studenterna vägrade välja ett av alternativen, eftersom de ansåg att bägge var väsentliga. 
En majoritet av dem som svarade på frågan valde alternativet ”information”, men 
Ducander menar att resultatet kanske inte ska fästas så stor vikt vid, eftersom frågan 
betraktades som orimlig att besvara av studerande vid samtliga utbildningar (ibid.). 
Skulle Gunillas hållning till skönlitteratur (se ovan) kunna vara ett uttryck för en 
spänning mellan att erbjuda information och att förmedla kultur? Enligt min tolkning 
verkar Gunilla vilja förhålla sig så neutral som möjligt till den litteratur som hon 
överräcker till användarna, samtidigt som hon ger uttryck för att till exempel gärna 
rekommendera litteratur (jfr kapitel fem). Här tycker jag mig urskilja en spänning 
mellan olika uppfattningar om bibliotekariens yrkesroll och kunskap, som också är 
kopplade till skilda förhållningssätt gentemot användare. 

Med Klassons termer (1996) skulle man kunna säga att bibliotekariens värdebas är 
synlig respektive osynlig inom olika modeller. Ifråga om att tillhandahålla information 
eller förmedla kultur, uppfattar jag det som att bibliotekariens värdebas kan vara mer 



 45 

eller mindre dold vid den förstnämnda handlingen, och i den sistnämnda mer eller 
mindre synlig. Klasson framhåller dialog- eller samarbetsmodellen som ett ideal, enligt 
min tolkning, i vilken både bibliotekariens och användarens värdebas är synliga. I min 
empiri har jag sett uttryck för olika former av samspel mellan bibliotekarie och 
användare. Ett flertal av informanterna uttrycker att det mest intressanta och 
meningsfulla i deras yrkesutövning ligger i mötet med användare. De ger uttryck för, 
som jag uppfattar det, att åtminstone vissa av dessa möten sker på jämlik basis. 
Ducander (1999) fann i sin studie att kommunikationsförmåga var en av de förmågor 
som värdesattes högst bland både studerande och bibliotekarier. Han anser att denna 
förmåga visar på att bibliotekarieyrket är ett serviceyrke. Klasson hänför 
servicetänkande till marknadsmodellen, där bibliotekariens värdebas är dold, och det 
därför inte finns möjlighet till en jämlik kommunikation mellan bibliotekarie och 
användare. Spänningar mellan olika uppfattningar om bibliotekarieyrket kan alltså 
framträda i förhållande till ett och samma begrepp, såsom kommunikationsförmåga.    

I Biblioteken, bibliotekarien och professionen (Almerud 2000) framgår att 
bibliotekarierna främst ansåg att de behövde uppdatera sina kunskaper inom 
informationsteknik. Detta är också framträdande i min empiri. Samtliga informanter 
nämner att de har behov av fortbildning inom det informationsteknologiska området, 
och mitt intryck är att vissa av dem är pressade av sin begränsade kunskap, exempelvis 
Daniella. Angående områden som hon skulle vilja utveckla sitt arbete på uttrycker hon 
bland annat: ”… datasökningar är ju en sån sak… man är mer eller mindre självlärd 
utifrån de behov och krav som man har ställts inför…” Flera informanter efterlyser mer 
utrymme för vidareutbildning, till exempel Gunilla och Fredrik. Gunilla ger uttryck för 
en hållning som hon menar finns inom kommunen i relation till fortbildning: ”Jag tror 
inte att det ingår i tankevärlden utan att man tror att för… kommunanställda har lärt sig 
en sak […] och sedan får det vara bra med det.” Fredrik uttrycker att några ”riktiga 
utbildningsgångar i yrket” finns det inte. En spänning tycks alltså finnas mellan 
folkbibliotekariernas uppdrag och förutsättningarna att utföra det. En informant i 
Almeruds rapport visar på en svårighet i detta avseende: ”… att ta eller få tid från det 
dagliga påträngande arbetet för att kunna hinna uppmärksamma förändringarna i 
bibliotekets omvärld och utvecklas i sin yrkesroll.” (2000, s. 41) Denna utsaga speglar 
ett dilemma som flera av mina informanter ger uttryck för. Min uppfattning är att det för 
informanterna finns lite utrymme, och att vissa har liten vana av, att ta ett steg tillbaka 
och reflektera över den komplexa, föränderliga verksamhet som de arbetar i.  

Min avsikt med att använda samtliga Øroms bibliotekarieidentiteter i analysen av 
empirin var, som nämnts ovan (kapitel tre), att undersöka om identiteterna med 
utgångspunkt i 1960-talets (danska) folkbibliotek fortfarande har någon aktualitet, det 
vill säga kulturförmedlaridentiteten, ämnesreferentidentiteten och 
dokumentalistidentiteten, såväl som att undersöka hur de något nyare identiteterna, 
socialarbetaridentiteten (med avstamp i 1970-talets folkbibliotek) samt 
informationsorganisatörs- och informationsförmedlaridentiteten, kunde belysa mitt 
material. Det är intressant att kunna konstatera att det i informanternas utsagor, enligt 
min tolkning, finns uttryck för Øroms samtliga bibliotekarieidentiteter, i större eller 
mindre utsträckning. En fråga att ställa är varför det förhåller sig så. Kanske kan ett svar 
vara att det helt enkelt tar tid innan förändringar får fäste, både i en verksamhet som 
folkbiblioteket och i en yrkeskår som folkbibliotekariernas? En annan fråga är i vilken 
riktning det är önskvärt att folkbibliotekarieyrket utvecklas. Om folkbibliotekarien ska 
vara en bibliotekarie för ”hela folket” (Klasson 1997, s. 10, se även ovan, kapitel ett), 
kommer hennes yrkesidentitet möjligen fortsatt att vara komplex och så även 
utvecklingen av yrket.  
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Texten av Sundin (2005a) kommer jag inte att ta upp till diskussion. Den har sitt 
berättigande, som jag tolkar det, genom att visa på forskningsfältet vad gäller begreppet 
profession, men är inte direkt relevant för min empiri, eftersom jag på grund av 
avgränsning har valt att inte fördjupa mig ifråga om professionsbegreppet.  

6.1. Reflektion kring teori och metod  
I den här uppsatsen har jag valt att använda Klassons respektive Øroms teorier, med 
andra ord har jag två olika teoretiska utgångspunkter. Min avsikt var att få fram en 
fylligare bild av folkbibliotekariens yrkesidentitet med hjälp av två skilda perspektiv, än 
vad jag förmodade att jag skulle kunna få fram med hjälp av en enstaka teori. Jag anser 
att det har varit en tillgång att bearbeta empirin på detta sätt. Efter att jag hade 
analyserat och tolkat resultatet i relation till Klassons modeller, trädde ytterligare 
aspekter fram när jag ställde empirin i förhållande till Øroms bibliotekarieidentiteter. 

Klassons teori om de tre modellerna formulerades för flera år sedan (det senaste av 
hennes verk som jag använder skrevs 1997). Är Klassons teori aktuell idag? I mitt 
empiriska material har jag med relativt stor lätthet hittat beröringspunkter med Klassons 
modeller, vilket jag anser har varit en fördel med valet, och ett tecken på att teorin har 
relevans. Skulle jag ha nått ett annat och mer relevant resultat om jag valt en annan 
teori? Helt klart är att andra aspekter i empirin, som inte framträtt med hjälp av 
Klassons modeller, skulle ha kunnat visa sig om jag använt annan teori och/eller andra 
modeller. Å ena sidan har jag upplevt det som en begränsning att inte ha haft möjlighet 
att studera och presentera fler aspekter av empirin inom ramen för detta arbete. Å andra 
sidan har mitt val av Klassons teori varit en hjälp i den nödvändiga avgränsningen av 
uppsatsens omfång. Det tycks mig också vara en tillgång att ha ett intervjumaterial som 
ter sig rikt ifråga om tolkningsmöjligheter.  

Ørom skrev sin artikel 1993 och utan överdrift kan informationsteknologin sedan dess 
sägas ha genomgått en betydande utveckling. Kanske är det i relation till Øroms 
beskrivning av de båda informationsidentiteterna som det tydligast märks att texten har 
några år på nacken? Själv fann jag det en aning problematiskt att skilja 
informationsorganisatörsidentiteten och informationsförmedlaridentiteten åt, när jag 
använde dem i analysen av min empiri. Ørom uttrycker i och för sig att de båda 
identiteterna är knutna till varandra (jfr 1993, s. 40). En liknande fråga som ställdes 
apropå valet av Klassons teori kan också ställas här. Hade det varit mer relevant att 
välja en teori av senare datum? Kanske. På liknande sätt, som jag skrev i förhållande till 
användandet av Klassons modeller, tycktes det mig inte som att jag behövde pressa 
bibliotekarieidentiteterna på mitt material för att finna anknytningspunkter, därför anser 
jag att de har varit användbara. Som jag nämnde ovan anser jag också att det är 
intressant med ett perspektiv, som belyser utvecklingen av bibliotekarieidentiteter några 
årtionden tillbaka i tiden.  

Om jag hade tagit hänsyn till hela intervjumaterialet när jag ställde det i relation till 
Øroms bibliotekarieidentiteter, hade jag fått ett större, och eventuellt ett mer nyanserat, 
resultat. Av och till under analysen har jag känt mig begränsad av min metod, i 
förhållande till hur jag har  använt Øroms identiteter, på grund av att jag inte har haft 
tillgång till informanternas samtliga utsagor. Men jag valde, som jag nämnt ovan (se 
exempelvis kapitel fem), att använda Klassons modeller i första hand, vilket inte minst 
av utrymmesskäl tycktes mig vara en lämplig avgränsning. Eftersom drag av samtliga 
bibliotekarieidentiteter har framträtt i det begränsade material som jag ställt i relation 
till Øroms identiteter, uppfattar jag det som att avgränsningen ändå var rimlig. 



 47 

Till slut vill jag nämna några av de aspekter i mitt material som jag funnit intressanta, 
som inte fått utrymme i resultatredovisningen på grund av mitt val av teori och metod 
samt på grund av avgränsning i relation till ramarna för detta uppsatsarbetets omfång. 

Informanterna ger uttryck för olika former av samarbete, dels inom olika 
biblioteksnätverk, formella såväl som mer informella, och dels med andra institutioner 
och verksamheter i samhället. Detta skulle enligt min mening vara av betydelse att 
undersöka närmare.  

Informanternas uttryck kring grundutbildningen och praxisanknytningens vara eller icke 
vara i förhållande till denna, verkar i någon mån också spegla deras förhållningssätt till 
yrkesutövningen (jfr Moring & Hedman 2006). Detta perspektiv på bibliotekarieyrket 
finner jag intressant och aktuellt.  

På temat om biblioteks- och informationsvetares övergång från studier till yrkesliv har 
Jakob Harnesk (2006) skrivit en rapport på uppdrag av Bibliotekshögskolan i Borås, och 
DIK Bibliotekarieförbundet betecknar sin senaste undersökning av nyexaminerades 
upplevelse av denna övergång som ”extra angelägen”, med avseende på att många av 
dem uttryckt besvikelse över hur svår den blivit (Rudberg 2007). Dessa bidrag har en 
viss relevans för mitt uppsatsämne, men de är så nyligen publicerade att jag inte har 
kunnat ta in dem i mitt arbete.  

I följande kapitel kommer jag att göra en sammanfattning av uppsatsen. 
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Sammanfattning 

En fråga som har sin plats inom biblioteks- och informationsvetenskapen är hur 
bibliotekarien identifierar sig själv som yrkesutövande. Det är av intresse att undersöka 
bibliotekariens yrkesidentitet med tanke på förändringar som påverkat både utbildning 
och yrkespraxis. Den nuvarande utbildningen är akademisk, medan den före 1993 var 
en yrkesutbildning. Spänningar mellan profession och akademi kan sägas ha 
förekommit så länge ämnet har funnits, med andra ord sedan 1900-talets början.  

Folkbibliotekets uppdrag är sammansatt eftersom det ska tillgodogöra alla medborgares 
behov av ett bibliotek. Det komplexa uppdraget avspeglas även i folkbibliotekariens 
uppgifter. 

Syftet med uppsatsen är att skapa fördjupad kunskap om folkbibliotekariers 
yrkesidentiteter. Detta undersöks genom att studera vad ett antal folkbibliotekarier 
uttrycker om kunskap och yrkesroller i den yrkespraxis som de deltar i.  

Uppsatsens frågeställningar är följande: Vilka synsätt på yrkeskunskaper ger de 
deltagande folkbibliotekarierna uttryck åt? Vad uttrycker de intervjuade 
folkbibliotekarierna om sina yrkesroller?  

I ett kapitel om tidigare forskning ges några exempel på studier angående hur synen på 
bibliotekariens kunskap, i utbildning och praxis, bibliotekariens yrkesroll samt 
professionsbegreppet använts inom biblioteks- och informationsvetenskapen. 

De teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen är dels Maj Klassons teori om tre 
rollbeskrivningar av bibliotekariens yrkesroll, det vill säga förmyndarmodellen, 
marknadsmodellen samt dialog- eller samarbetsmodellen och dels Anders Øroms så 
kallade bibliotekarieidentiteter; kulturförmedlaridentiteten, ämnesreferentidentiteten, 
dokumentalistidentiteten, socialarbetaridentiteten, informationsorganisatörsidentiteten 
samt informationsförmedlaridentiteten. Dessa utgör en startpunkt för analysen av det 
empiriska materialet. 

Empirin består av åtta kvalitativa intervjuer med folkbibliotekarier. Intervjumaterialet 
har ställts i relation till Klassons modeller och därefter till Øroms 
bibliotekarieidentiteter.  

Resultatet av analysen visar på att det i informanternas utsagor inte finns några 
vattentäta skott mellan modellerna, så som Klasson också förmodade. Inte heller Øroms 
bibliotekarieidentiteter uppträder som idealtyper i informanternas uttryck, utan snarare i 
form av mer eller mindre starka drag av den ena eller andra identiteten. Samtliga 
modeller och identiteter kommer till uttryck i informanternas utsagor. På samma gång 
som det skett förändringar i utbildning och omvärld, bär informanternas uttryck spår av 
värderingar som kan hänföras till äldre tiders folkbibliotek. Av särskilt intresse är 
utsagor som tyder på en dubbelhet i bibliotekariernas hållningar, som exempelvis 
mellan å ena sidan en lyhördhet för användarnas behov och å andra sidan en vilja att 
förmedla något som användarna inte känner till, men antas behöva. 

I ett avslutande kapitel förs en diskussion om ett antal motsättningar som utmärker 
folkbibliotekariers yrkesidentiteter. Dessa motsättningar utgör också studiens slutsatser. 
Spänningar lyfts fram mellan bland annat skilda sätt att se på kunskap, mellan 
informanternas praxis- respektive teoriorientering och mellan olika sätt att definiera 
yrkesrollen.  
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Bilaga 1: Bakgrundsfrågor till informanterna 

Inför intervju  
(Frågor ställda via e-post.) 
 
I studien kommer alla personer som blivit intervjuade att vara anonyma. 
 
• Vilket år är du född? 

 
• Vilken utbildning har du? 

Skriv gärna vilken skola/institution och under vilka år du utbildade dig.  
(Vi har intresse av olika typer av utbildningar, inte enbart på högskolenivå.) 
 

• Vilken arbetslivserfarenhet har du? 
Skriv gärna vid vilken arbetsplats och under vilka år du arbetade där. 
(Vi är intresserade av olika typer av arbete, inte enbart på bibliotek.) 
 

• I din bibliotekarie/biblioteks- och informationsvetenskap-utbildning – valde du 
någon speciell inriktning? 
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Bilaga 2: Intervjumall  

Är det OK att jag spelar in intervjun? (I uppsatsen kommer det inte att framgå att det är 
du som har blivit intervjuad.)  
 
• Berätta om vad du kan som bibliotekarie. 
 
Utbildning – bibliotekarie/B&I-utbildning 
 
• Berätta om din utbildning. 

För- och nackdelar? 
Vad kunde eventuellt ha gjorts annorlunda? 
 

• Påverkade din bakgrund/dina förkunskaper din syn på/upplevelse av utbildningen? 
I så fall – på vilket sätt? 
 

• Har du några intryck av den ”gamla”/”nya” utbildningen? (Med gamla utbildningen 
menar jag bibliotekarieutbildningen före 1992/med nya utbildningen menar jag 
utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap efter 1992.) 
(Om så är fallet) Hur har du fått dem? 
 

 
Arbete – nuvarande arbetssituation 
 
• Berätta om ditt arbete idag. 

Arbetsuppgifter? 
Hur fungerar det? 
I förhållande till din arbetslivserfarenhet – hur relevant var din utbildning? 
 

• Berätta om vad som är viktigast i ditt arbete. 
Har din uppfattning förändrats över tid? 
Vad är mest intressant? 
På vilket sätt har du förvärvat kunskap/utvecklat kunnande på dessa områden? 
 

• Vad krävs för att ditt arbete ska vara meningsfullt? 
Att arbetet ska kännas tillfredsställande? 
 

 
Utveckling – fortbildning 
 
• Berätta om hur du ser på utvecklingsmöjligheterna i ditt arbete. 

 
• Anser du att din kunskap har utvecklats sedan du började arbeta? 

I så fall – på vilket sätt? 
 

• Finns det något som du arbetar med som du finner svårt att beskriva med ord? 
Om det är så – varför tror du att det förhåller sig på det sättet? 
Skulle det vara önskvärt att kunna uttrycka detta verbalt? 
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• Finns det områden som du skulle vilja utveckla ditt arbete på? 
I så fall – vilken sorts kunskap krävs för att uppnå detta? 
Skulle du vilja ha någon typ av fortbildning? 
I så fall – vilken/vilka? 
 

• Har du någon erfarenhet av ett akademiskt/vetenskapligt förhållningssätt i 
arbetslivet? 
I så fall – anser du att ett sådant sätt att förhålla sig kan tillföra något? 
 


