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1. Inledning 
 

1.1 Uppsatsens ämne 
 
Under min utbildningstid vid institutionen för Biblioteks- och Informationsvetenskap 
vid Högskolan i Borås har jag och mina medstudenter läst många olika kurser inom 
ämnet. De har alla syftat till att lära ut och problematisera en viss aspekt av allt det som 
ryms inom biblioteks- och informationsvetenskap. Kurserna har skiljt sig åt beroende på 
vilken inriktning som valts under utbildningstiden vilket betyder att vi inte har samma 
kunskaper, trots att vi senare kommer att ha en examen i samma ämne. Gemensamt för 
alla är att vi utbildar oss till bibliotekarier, informationsvetare eller någon annan titel, 
beroende på vem du frågar. En inte ovanlig kommentar när personer i ens omgivning 
kommenterar utbildningsvalet är ”då måste du kunna mycket om böcker” eller ”vad 
läser man då?” vilket visar att andra ibland har en begränsad kunskap om 
bibliotekarieyrket.  
 
Bibliotekariers mångfacetterande profession har genom historien gett upphov till många 
beskrivningar av hur en bibliotekarie ska vara och vad denne ska kunna. År 1748 
beskrev Johann Matthias Gesner, bibliotekarie vid universitetet i Göttingen, en 
bibliotekarie på följande sätt. Texten är citerad från Magnus Torstenssons artikel 
Folkbibliotekarieyrket: Framväxt, utbildning, forskning (1991, s. 93f). 

 
Han måste ha ett ädelt och generöst hjärta som övervinner sin girighet, ett som är i stånd att 
sätta bibliotekets användande högre än egenintresset. Han skall ha en älskvärd attityd till 
låntagarna och en beredskap att ge dem en god service. Han skall också ha känsla för 
skönhet, noggrannhet och renlighet. Han måste behärska latin, grekiska, franska, italienska, 
engelska, spanska samt de övriga bibliska språken. Han måste kunna förstå de nordiska 
språken och kunna ta sig fram i skrifter på tyska dialekter, medeltidslatin och de slaviska 
språken. Viktigast är dock lärdomshistoriska kunskaper. Bibliotekarien skall inte blott 
kunna författarnamn och titlar på representativa verk och känna till vilka editioner som är 
bäst. Han skall också kunna visa att han har kunskaper inom alla olika grenar av 
vetenskapen.  

 
Citatet ovan kan tyckas extremt och var säkerligen även inom universitetsvärlden på 
1700-talet bilden av en idealbibliotekarie snarare än bilden av de verkliga bibliotekarier 
som fanns i biblioteken. Dock visar citatet att bibliotekarier har ett brett yrke som 
rymmer många olika delar, bibliotekarier ska kunna lite om det mesta.  
 
I Bonniers svenska ordbok står följande förklaring av ordet bibliotekarie: ”tjänsteman 
vid bibliotek.” (Malmström, Györki & Sjögren 2002, s. 64) Beskrivningen talar inte om 
vad en bibliotekarie arbetar med, bara var bibliotekarien arbetar. Den direkta 
kopplingen till biblioteket som institution ger också en delvis felaktig bild av yrket, då 
bibliotekarier kan arbeta på andra ställen än bibliotek, exempelvis företag. I samma 
ordbok vid ordet läkare står följande: ”person med långvarig medicinsk utbildning o. 
särskild behörighet (legitimation) som har till yrke att behandla sjukdomar, göra 
operationer o.d.” (Malmström et al. 2002, s. 344) Sättet att beskriva de två yrkena 
skiljer sig följaktligen åt och vid läkaren uppehåller sig beskrivningen mer vid läkarens 
utbildning och vad denne gör i sitt yrke. Varför fokus i beskrivningarna skiljer sig åt 
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kan givetvis ha många olika orsaker, men båda kan bidra till hur en läsare uppfattar 
yrkena. 
 
Hur beskriver bibliotekarier själva sitt yrke? Vilka kunskaper säger de sig ha, vilka 
roller intar de i sitt arbete och vilka bilder av yrket förmedlar de när de talar om sin 
profession? De här frågorna finner jag intressanta att studera då biblioteks- och 
informationsvetenskap är ett brett ämne. Det kan öka förståelsen för hur den praktiskt 
verksamma bibliotekarien beskriver det som studenter genom utbildningen teoretiskt får 
lära sig. Vilka delar av allt det som ryms inom utbildningen och bibliotekarieyrket lyfter 
bibliotekarierna fram när de talar om sin profession? Föreliggande uppsats kommer att 
handla om dessa frågor utifrån hur bibliotekarier uttrycker sig i bibliotekstidskrifter. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett antal folkbibliotekarier, inberäknat 
skolbibliotekarier, uttrycker sig om bibliotekarieyrket i svenska bibliotekstidskrifter. 
Genom att använda mig av diskursanalys som teori och metod, vill jag undersöka vad 
de säger om bibliotekariers kunskaper, uppgifter och roller. Jag är också intresserad av 
vilken bild av yrket som dessa bibliotekarier menar finns hos sig själva som yrkesgrupp 
och vilken bild av yrket de menar finns hos andra.  
 
Utifrån det textmaterial som jag arbetar med är frågeställningarna följande: 
 
v Hur beskrivs bibliotekariers kunskaper, uppgifter och roller? 
v Hur beskriver bibliotekarierna sina egna och andras föreställningar om 

bibliotekarier? 
v Går det att se några motsättningar i hur bibliotekarieyrket beskrivs, och i så fall 

vilka? 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Jag är intresserad av svenska förhållanden och perioden som jag har valt att studera är 
1990 till 2007. Jag har valt att samla in texter från en längre period för att få ihop ett 
tillräckligt stort material för att kunna uppnå uppsatsens syfte. Avsikten är dock inte att 
göra en studie om förändringar över tid utan perioden betraktas som en helhet. Jag har 
begränsat mig till att studera uttalanden av folkbibliotekarier, i gruppen 
folkbibliotekarier har jag även räknat in skolbibliotekarier. Avgränsningarna förklaras 
närmare i kapitel 4, Material och tillvägagångssätt. 
 

1.4 Begreppsdefinitioner 
 
Uppgifter ska förstås som bibliotekariers arbetsuppgifter, vad bibliotekarierna säger att 
de gör och arbetar med.  
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Kunskap är ett svårdefinierbart begrepp, dock kommer jag inte att närmare diskutera 
kunskapsbegreppet. Ordet kunskap ska ses som en beteckning för vad bibliotekarierna 
uttrycker om sitt kunnande, vad de menar att deras kunskap består i.   
 
Roll kan förstås som något en individ kan inta utifrån egna och andras förväntningar. I 
en grupp kan en individ inta olika positioner och dessa positioner kan förstås som roller 
(Trost & Levin 1996, s. 127f). I uppsatsen ska roll förstås som innebörden av de uttryck 
bibliotekarierna använder när de beskriver sig själva, till exempel informations-
förmedlare. Etienne Wenger menar att identitet är ett vidare begrepp än roll (1998, s. 
162f).  I uppsatsen använder jag dock identitet på samma sätt som roll.  
  
Med föreställningar menar jag någons bild/er och tankar om något, i det här fallet om 
bibliotekarier.  Synonymt med föreställning använder jag bild som också det ska förstås 
som någons uppfattning, vad någon tycker och tänker om något. 
  
En av uppsatsens frågeställningar handlar om vad bibliotekarier uttrycker om andras 
bilder av bibliotekarier. Andra ska förstås som människor i det samhälle vari 
bibliotekarierna verkar, dessa kan vara både biblioteksanvändare och icke-
biblioteksanvändare. 
 
I uppsatsen använder jag yrke och profession som synonyma begrepp. Jag använder mig 
växelvis av yrke, yrkesgrupp, yrkeskår och profession. Jag lägger ingen värdering i 
begreppen men är medveten om att det finns en omfattande bibliotekarieprofessions-
diskussion1. Begreppen kan inte ses som synonyma om de undersöks närmare.  
 

1.5 Uppsatsens disposition 
 
I kapitel 1 beskrivs uppsatsens ämne med dess syfte och frågeställningar. I uppsatsens 
andra kapitel presenteras tidigare litteratur och forskning som anknyter till uppsatsens 
ämne. I tredje kapitlet beskrivs den teori och metod, diskursanalys, som ska användas 
för att analysera det undersökta materialet. Därefter följer kapitel 4, material och 
tillvägagångssätt, där uppsatsens material och det analytiska tillvägagångssättet 
presenteras. Sedan följer kapitel 5 där resultatet av undersökningen presenteras och 
analyseras. I kapitel 6 diskuterar jag studiens resultat, därefter följer slutsatser i kapitel 7 
och en sammanfattning av uppsatsen i kapitel 8.  
 

                                                 
1 För en introduktion och tips om vidare läsning inom ämnet, se till exempel Informationssökning i 
övergången från utbildnings- till yrkespraktik. En kunskapsöversikt (Sundin 2003). 
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2. Tidigare forskning och litteratur  
 
I det här kapitlet presenteras tidigare studier och litteratur med anknytning till 
uppsatsens ämne. Kapitlet är indelat i rubriker utifrån uppsatsens frågeställningar. Det 
inledande avsnittet anknyter till frågeställningen om bibliotekariers roller. Avsnittet 
syftar också till att ge en kort historik över bibliotekarieyrket för att sätta in uppsatsen i 
ett sammanhang. Avsnittet följs av litteratur kring bibliotekariers kunskaper och 
uppgifter. Därefter tar jag upp studier som behandlar föreställningar om bibliotekarier, 
både utifrån bibliotekariers perspektiv och utifrån andras perspektiv. Vad andra tycker 
om bibliotekarier är inget jag undersöker direkt i uppsatsen, jag tar upp studier kring 
detta därför att jag intresserar mig för hur bibliotekarier uttrycker sig om hur andra ser 
på bibliotekarieyrket. Kapitlet syftar till att vara en bakgrund till de begrepp och frågor 
(såsom bibliotekaries kunskaper, uppgifter, roller och föreställningar om bibliotekarier) 
jag intresserar mig för i uppsatsen. Dessutom kommer studierna som presenteras i detta 
kapitel användas när uppsatsens resultat diskuteras i kapitel 6 och 7. 
 
Det empiriska materialet i min uppsats utgörs av texter från svenska 
bibliotekstidskrifter. De studier som presenteras nedan är därför mestadels svenska. Jag 
har även valt att ta med vissa utländska studier, då jag ansett de vara giltiga för 
bibliotekarier som yrkesgrupp oavsett vilket land bibliotekarierna är verksamma i. En 
del av texterna som refereras är relativt gamla (t.ex. Reeves 1980, Järv 1991a och 
Bruijns 1992), och kan möjligen utifrån ett källkritiskt resonemang tyckas föråldrade. 
Det som diskuteras i de äldre texterna återkommer dock även i nyare texter, vilket gör 
att jag ansett att även de äldre studierna varit relevanta att ta upp.  
 
Det har skrivits en hel del uppsatser om bibliotekarieyrket tidigare2. Det är tydligt att 
ämnet intresserar studenter, det finns en vilja att försöka förstå vad 
bibliotekarieprofessionen innebär. En del av dessa uppsatser kommer att presenteras 
nedan (t.ex. Silvermyr 2003, Nilsson 2004 och Leino & Lundmark 2006) då de tidigare 
bidragit med kunskap inom mitt uppsatsområde. En del tidigare uppsatser är också 
snarlika den här uppsatsen. Jag har dock inte hittat någon som undersöker vad som sägs 
om föreställningar om bibliotekarier i relation till bibliotekariers kunskaper, uppgifter 
och roller. Tidsperioden som jag har valt att studera har delvis studerats förut, men då 
mestadels under en mer begränsad tidsperiod än vad som är fallet i föreliggande 
uppsats.  
 
Maj Klasson skriver i artikeln Kulturbevarare, kulturbärare, kulturbyggare, 
kulturförnyare (1996) att ”forskning om bibliotekarieliv är ett föga utvecklat område” 
(s. 16). Hon menar att bibliotekarier har varit osynliga, i jämförelse med till exempel 
lärare. Forskning om bibliotekariers tysta kunskap, deras pedagogiska grundsyn och 
kultursyn är områden som Klasson menar är förbisedda (1996, s. 16). Genom min 
litteratursökningsprocess har jag upplevt att det skrevs mer om bibliotekarier och deras 
yrkesroll under 1990-talet än 2000-talet, uppsatser undantaget. Detta bekräftas i 
Bibliotekarien och professionen – en forskningsöversikt som gavs ut av Svensk 
Biblioteksförening 2008. Där konstateras det att: ”Forskningsområdet bibliotekarie-
professionen är relativt litet.” (Kåring Wagman 2008, s. 4) Det här betyder inte att det 

                                                 
2 För en bra översikt se till exempel Bibliotekarie - 70 år av facklig kamp (Häggström 2008) där uppsatser 
om bibliotekarieprofessionen listas.  
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inte skrivs något om bibliotekarier. Följande litteraturgenomgång är inte menad att vara 
heltäckande utan till att ge en överblick om vad som skrivs.  
 

2.1 Roller och identiteter 
 
Trine Schreiber, lektor i Knowledge Management vid Institut for Biblioteksudvikling, 
Danmarks Biblioteksskole, skriver i boken Bibliotekarerne – en profession i et felst af 
viden, kommunikation og teknologi (2006) om bibliotekarieyrkets utveckling sedan 
1960-talet. Schreiber menar att bibliotekarieyrket är en välfärdsprofession tillsammans 
med bland andra lärare och sjuksköterskor. Utvecklingen i samhället, ekonomiskt, 
socialt och politiskt, sätter ramar för hur bibliotekarieprofessionen utvecklas och hur 
yrket ska förstås. Det finns också en kamp inom yrket om vad som ska vara yrkets 
kärna. Bibliotekarier har ibland upplevt förändringarna som jobbiga för självbilden, den 
har ofta varit tvungen att omdefinieras (Schreiber 2006, s. 15).   
 
På 1960-talet karakteriserades bibliotekarieyrket av en uppdelning mellan forsknings- 
och folkbibliotekarier. Forskningsbibliotekarierna var från början forskare och deras 
uppgift var att bygga upp samlingar med relevant litteratur och förmedla den. De hade 
en stor kontroll och kunskap över litteraturbeståndet. Folkbibliotekariernas roll var mer 
av folkupplysare (Schreiber 2006, s. 19ff).  
 
I artikeln Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbjede og arbejdsorganisering (1993) 
skriver Anders Ørom, lektor vid Danmarks biblioteksskola i Ålborg, om sex olika 
bibliotekarieidentiteter. Øroms utgångspunkt är liksom Schreibers utvecklingen från 
1960-talet och hans fokus är på folkbibliotekarier. Ørom menar, precis som Schreiber 
var inne på, att folkbibliotekarierna på 1960-talet såg det som sin uppgift att vara kultur- 
och kunskapsförmedlare till allmänheten. Uppgiften krävde allmänbildning och särskild 
kompetens inom litteraturområdet och det var viktigt att känna till det egna bibliotekets 
samlingar. Ørom kallar den här identiteten för kulturförmedlaridentiteten (Ørom 1993, 
s. 37f). 
 
En annan identitet som fanns på 1960-talet kallar Ørom ämnesspecialistidentiteten. 
Bibliotekarier av den här typen fanns både på folk- och forskningsbibliotek. Uppgiften 
de hade var att hålla sig uppdaterade inom ett visst ämnesområde, för att sedan kunna 
förmedla sina kunskaper (Ørom 1993, s. 38). Ørom beskriver också en tredje identitet 
vid samma tid, BDI-identiteten. Fokus där är hantverksmässigt bibliotekariearbete 
såsom klassifikation, katalogisering, bibliografi och referensarbete (Ørom 1993, s. 39).  
 
Även om bibliotekarierna började se sig som en profession fortsatte uppdelningen 
mellan folk- och forskningsbibliotekarier att finnas kvar. Schreiber menar att den 
kanske till och med blev större på 1970-talet. Fokus för forskningsbibliotekarierna var 
fortfarande vetenskap medan folkbibliotekarierna såg sig ha en bredare kultur- och 
kunskapsförmedlande roll (Schreiber 2006, s. 19ff, 29). Ørom kallar en av 
folkbibliotekariernas roller på 1970-talet för socialarbetaridentiteten. Förmedlingen av 
kultur och litteratur blev mer riktad till särskilda grupper, som exempelvis barn och 
arbetare (Ørom 1993, s. 39). 
 
På 1980-talet fick bibliotekarierna rätta sig mer efter marknaden och bli servicearbetare 
på ett annat sätt än tidigare, tjänster skulle erbjudas utifrån vad användarna hade behov 



 6 

av (Schreiber 2006, s. 30). Schreiber påpekar att det redan på 1980-talet fanns en 
diskussion (jämför Sundin 2006 nedan) om hur den nya tekniken påverkade 
bibliotekarieprofessionen. Hotas bibliotekariers professionella kunskap när användare 
själva kan utföra det som enbart bibliotekarier tidigare kunde? (Schreiber 2006, s. 34f). 
Ørom kallar en av de nya bibliotekarieidentiteter som uppkom för informations-
organiseringsidentiteten där de centrala delarna är att kunna organisera information, 
designa informationssystem och analysera verksamheters och institutioners specifika 
informationsbehov. En annan informationsidentitet kallar Ørom för informations-
förmedlaridentiteten där kärnan är att snabbt och effektivt kunna göra information 
tillgänglig genom tekniska hjälpmedel. De två informationsidentiteterna utvecklades 
först utanför folkbiblioteken men blev sedan väsentliga även där (Ørom 1993, s. 40f). 
 
I början av 1990-talet hade både folk- och forskningsbibliotekarier fått en 
informationsförmedlande roll. Schreiber skriver (2006, s. 37) att bibliotekarier blev 
antingen lärare som lärde ut informationssökning eller systemexperter som hanterade 
speciella gruppers önskemål om information. I båda fallen gäller dock att bibliotekarier 
nu konkurrerar med andra yrkesgrupper inom informationsområdet. Schreiber menar att 
bibliotekarier idag är fångade i ett svårt val. Dels finns en vilja att ge användarna vad 
bibliotekarierna tror att de behöver, utifrån 1960-talets förmedlarroll, dels finns en vilja 
att ge användarna vad de vill ha, utifrån 1980- och 1990-talets marknadstänkande 
(Schreiber 2006, s. 42). 
 
Ørom skriver att alla de identiteter som han identifierat finns hos bibliotekarier idag, 
men att det traditionella förmedlingsarbetet i viss mån har kommit i skymundan (Ørom 
1993, s. 41f). Schreiber menar att den utveckling som började på 1980-talet är den 
utveckling som vi också ser idag. De många perspektiven som bibliotekarieprofessionen 
idag består av är ett uttryck för yrkets komplexitet och skapar ett visst tvivel inom 
professionen angående självförståelse. Romulo Enmark, då föreståndare för Centrum 
för biblioteksforskning i Göteborg, menar i boken Bibliotekarieyrket (1991) att det finns 
åsikter om svag yrkesidentitet inom folkbibliotekariekåren, men det är lika vanligt att 
bibliotekarierna uttrycker stolthet. Bilden av att bibliotekarier har problem med att 
identifiera sin kunskapsbas och att detta leder till svag självkänsla inom yrket, är delvis 
felaktig (Enmark 1991, s. 148f). Schreiber menar att det är viktigt att professionens 
olika perspektiv kan lära av varandra och att bibliotekarier kan kommunicera sin 
kunskap utåt för att kunna legitimera sitt yrke hos användare och politiker (2006, s. 32, 
43f ). 
 
En av mina frågeställningar innefattar hur bibliotekariers roller beskrivs och jag är 
intresserad av att se vilka av Øroms bibliotekarieidentiteter som syns i mitt undersökta 
material. Ørom skrev sin artikel 1993 vilket betyder att den period jag valt att studera 
till största delen inträffar senare. Finns alla identiteter fortfarande representerade och har 
kanske några nya tillkommit? 
  
Olof Sundin, docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, 
skriver i kapitlet Informationskompetence, ikt og bibliotekarers professionelle 
ekspertise i boken Bibliotekarerne – en profession i et felst af viden, kommunikation og 
teknologi (2006) om bibliotekariers förhållande till teknik. Sundin menar att 
bibliotekarieprofessionens identitet och praxis i hög grad kan sägas ha utvecklats 
parallellt med informations- och kommunikationsteknologins framväxt, oavsett 
tidsperiod (Sundin 2006, s. 77f). Sundin menar att varje profession får fråga sig vad 
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gränsen går för deras professionella kunskap, och vad kunderna/användarna/besökarna 
ska ta ansvar för på egen hand. Han menar, precis som Schreiber var inne på, att denna 
problematik har blivit extra tydlig för bibliotekarier och förändrat yrkesrollen genom att 
”alla” plötsligt har tillgång till information i det nya IT-samhället. Innan kunde ingen 
konkurrera med biblioteken och bibliotekarierna med avseende på exempelvis litteratur- 
och dokumenthantering, index, kataloger och informationssökning (Sundin 2006, s. 
82f). Detta har förändrats, bibliotekariers expertkunskap är inte längre lika sluten då 
användare idag kan göra mycket själva vad det gäller informationssökning. 
Bibliotekarierna har därmed fått en ökad pedagogisk roll, då de bland annat ska kunna 
vägleda användare när de söker information (Sundin 2006, s. 83, 86).  
 
Sundins utgångspunkt är att beskriva hur situationen ser ut för bibliotekarier idag. 
Frågorna han tar upp har dock diskuterats länge. I boken Bibliotekarieyrket – Tradition 
och förändring (1991a) sammanställd av Harry Järv, diskuteras en mängd aspekter av 
bibliotekarieyrket, bland annat teknikpåverkan och bibliotekariers roller. Lillemor 
Widgren, bibliotekarie vid Malmö stadsbibliotek, menade i boken att bibliotekarier såg 
informationsteknologin som en räddning. Genom den gick det att komma bort från 
osäkra yrkesroller och träda in i nya. Samtidigt skrämdes vissa bibliotekarier av 
utvecklingen och började kalla sig kulturarbetare på ett annat sätt än tidigare. Widgren 
menar vidare att det finns en problematik i att vilja se bibliotekens besökare som några 
som antingen vill ha information eller kultur (1991, s. 99). 
 
I artikeln Den nya tekniken och bibliotekarierollen (1997) presenterar Susanna Månsby, 
folkbibliotekarie, en intervjuundersökning hon gjort om bibliotekariers förändrade 
yrkesroller. Informanterna var ense om att yrkesrollen hade förändrats som en följd av 
den nya tekniken (Månsby 1997, s. 133). Bibliotekarierna var nästan odelat positiva till 
ny teknik och såg den som ett hjälpmedel i arbetet (Månsby 1997, s. 133ff). Samtidigt 
menade en del av informanterna att specialister på data och service borde ta över de nya 
tekniska delarna, då bibliotekarier inte har kompetens för detta. Någon uttryckte att 
bibibliotekarien ska ”stanna kvar vid sin mer litterära roll” (Månsby 1997, s. 135). 
Månsbys undersökningsresultat visar att bibliotekarierna vill utveckla sina identiteter 
mot nya roller som informationsorganiserare och kunskapsmäklare. De uttrycker, 
liksom Sundin (2006) ovan, att bibliotekarierollen kommer att bli mer pedagogisk 
(Månsby 1997, s. 136f). Månsby menar att om bibliotekarierna vill göra bra ifrån sig i 
de nya rollerna måste de lämna någon eller några av sina gamla identiteter bakom sig, 
för att de nya ska få plats. Bibliotekarierna i undersökningen upplevde redan att den 
kulturförmedlande identiteten och socialarbetaridentiteten hade börjat reduceras 
(Månsby 1997, s. 137). 
 
Erika Olofsson Liljedahl och Johanna Tagesson har i uppsatsen Tradition, förändring 
och splittring – En diskursanalytisk studie av bibliotekariers yrkesidentitet (2006) 
analyserat informationsmaterial från DIK och de olika utbildningarna inom biblioteks- 
och informationsvetenskap. Syftet var att få fram vilken bild av bibliotekarieyrket som 
sprids till allmänheten (kanske framförallt till blivande bibliotekarier som läser 
informationsmaterialet). Resultatet visar att två bibliotekarieidentiteter kommer till 
uttryck i materialet. Den ena identiteten kallar författarna den traditionsbundna 
yrkesidentiteten vilken är präglad av att bibliotekarien beskrivs ha kultur- och 
litteraturförmedlande arbetsuppgifter. Dessa är tätt sammankopplade med biblioteket 
som institution. Den andra identiteten kallas den framtidsorienterade yrkesidentiteten 
och är kopplad till nya och IT-inriktade kompetenser som förknippas med en ljus 
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arbetsmarknad, nya yrkestitlar och den privata sektorn. De båda yrkesidentiteterna 
behandlas sällan i samma text. Författarna menar att det här är en uppdelning av 
bibliotekarieyrket som producenterna av tryckmaterialet hade kunnat nyansera genom 
att få fram att det även i det traditionella biblioteket arbetar IT-orienterade 
framtidsbibliotekarier (Olofsson Liljedahl & Tagesson 2006, s. 61ff).  
 
Även Linda Nilsson undersöker i sin magisteruppsats, Bibliotekariens olika roller och 
identiteter – En diskursanalys av fyra facktidskrifter (2004), vad det innebär att vara 
bibliotekarie, genom en analys av texter ur Biblioteksbladet, DIK-forum, Ikoner och bis. 
Metod och material liknar således det som jag använder mig av i min uppsats, men 
fokus är något annorlunda då Nilsson intresserar sig för uttryck om både bibliotek och 
bibliotekarier. I materialet identifierar Nilsson fyra övergripande diskurser där 
bibliotekarien får olika roller. Rollerna är folkbildare, kulturförmedlare, pedagog och 
uppfostrare samt bibliotekarien som professionell informationsexpert (Nilsson 2004, s. 
25-35). I folkbildningsdiskursen framhävs bibliotekens demokratiska roll i samhället 
där medborgarna har rätt till bildning. I kulturdiskursen är bibliotekarien inriktad på 
bibliotekets boksamlingar och ska främja läsning och upplevelser. Pedagogikdiskursen 
och informationsdiskursen hör ihop, där ses bibliotekarien som en professionell 
informationsexpert (Nilsson 2004, s. 38f). 
 
Tiina och Vladimir Indrikson har i magisteruppsatsen Bibliotek i informationssamhället 
– Bibliotekets och bibliotekariens roll i informationssamhället såsom den framträder i 
svensk bibliotekspress åren 1984-1996 (1997) också gjort en studie av tidskriftsartiklar. 
I uppsatsen undersöks bland annat vilka yrkesroller för bibliotekarier som diskuteras i 
materialet. I likhet med Olofsson Liljedahls och Tagessons (2006) undersökning råder 
det ingen enighet om vilken roll bibliotekarien har eller ska ha. Vissa menar att 
bibliotekarien ska ha rollen som en kultur- och litteraturförmedlare, andra menar att 
rollen främst kommer att vara informationsförmedlare (Indrikson & Indrikson 1997, s. 
83ff). Under hela den undersökta perioden talas det om att den nya tekniken skapar nya 
bibliotekarieroller och att bibliotekariers kompetens kan användas på andra ställen än 
bibliotek. Det framhävs att bibliotekarierna kommer att vara viktiga i framtiden, de ska 
vara ”lotsarna in i IT-samhällets kunskapsrikedom” (Indrikson & Indrikson 1997, s. 87). 
Farhågor uttrycks också om att bibliotekarier riskerar att bli ”vakter över den svunna 
tidens mediabestånd” (Indrikson & Indrikson 1997, s. 87).  En av slutsatserna 
författarna drar av debatten i tidskrifterna är att den är ”full av upprepningar och är trots 
sitt till synes stora omfång tämligen enformig” (Indrikson & Indrikson 1997, s. 86). 
 
Jag finner det intressant att det i t.ex. Indriksons och Indriksons (1997), Månsbys (1997) 
Olofsson Liljedahls och Tagessons (2006) undersökningar framkommer en viss 
uppdelning mellan å ena sidan det som Ørom kallar bibliotekariers 
kulturförmedlaridentitet och å andra sidan olika informationsidentiteter. Detta trots att 
båda är perspektiv som finns inom professionen. Jag tycker det ska bli intressant att se 
om denna uppdelning syns i mitt material när bibliotekarierna talar om sina kunskaper, 
uppgifter och roller och hur det i så fall kommer till uttryck. 
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2.2 Kunskaper 
 
Lars Seldén och Mats Sjölin har skrivit artikeln Kunskap, kompetens och utbildning – 
ett bibliotekariedilemma under 100 år (2003). I artikeln presenteras en studie där 
författarna med hjälp av diskursanalys studerat texterna Bättre utbildning för framtidens 
folkbibliotek från 1989, en skrivelse från SAB och specialgruppen för regionala 
biblioteksfrågor och Bibliotekarieutbildningen i framtiden: slutrapport från gruppen för 
översyn av bibliotekarieutbildningen från 1991 som gjordes av UHÄ, Universitets- och 
Högskoleämbetet (Seldén & Sjölin 2003, s. 19).   
 
Seldén och Sjölin menar att om bibliotekariers kunskap undersöks, kan man få svaret på 
vad en bibliotekarie är, då kunskapen utgör yrkesrollen. Vad kunskapen bör utgöras av 
bestäms av människor i en social kontext. Den sociala kontexten utgörs av bland annat 
bibliotekariekåren, bibliotekarieutbildningars studenter och lärare, arbetsgivare och 
forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap (Seldén & Sjölin 2003, s. 21).  
 
Seldén och Sjölin skiljer i studien på kunskapens form och kunskapens innehåll (2003, 
s. 17). Vad det gäller kunskapens form, diskuteras i de undersökta texterna om 
bibliotekarien ska vara generalist eller specialist och hur bibliotekariers akademiska 
kunskap ska se ut. Specialgruppen förespråkar specialisering, medan UHÄ-utredningen 
poängterar det gemensamma i de kunskaper som bibliotekarier bör ha (Seldén & Sjölin 
2003, s. 25). Specialgruppen skriver ut olika bibliotekarietyper, till exempel 
folkbibliotekarie och barnbibliotekarie medan UHÄ-utredningen använder bibliotekarie 
utan att precisera vilken typ som menas (Seldén & Sjölin 2003, s. 26). Även i frågan om 
akademisk kunskap står de två texterna i visst motsatsförhållande till varandra. UHÄ-
utredningen talar om akademisk kunskap för bibliotekarier som något självklart, medan 
specialgruppen associerar akademisk som positivt i förhållande till forsknings- och 
specialbibliotek, men negativt när det gäller folkbibliotek (Seldén & Sjölin 2003, s. 27).  
 
Författarna urskiljer ett antal teman då kunskapens innehåll undersöks, diskussionen 
runt dessa teman påverkas av de motsättningar som finns om kunskapens form. 
Information är ett tema och det ställs i specialgruppens text i något av ett 
motsatsförhållande till exempelvis kultur. I UHÄ-utredningen behandlas information 
och kunskaper inom informationssökning som något gällande för alla bibliotekarier. 
Andra teman som urskiljs är: kunskapsorganisation; att kunskaper i katalogisering, 
klassifikation, indexering och bibliografi ses som viktiga, kultur; som relateras positivt 
till bibliotekarien (hos specialgruppen främst positivt till folkbibliotekarien), språk; 
bibliotekarier ska ha goda språkkunskaper, samhällskunskap; bibliotekarier ska ha goda 
kunskaper om samhället där de verkar, litteratur; goda litteraturkunskaper ses som 
viktigt (Seldén & Sjölin 2003, s. 29ff). Önskvärda egenskaper för bibliotekarier 
beskrivs också. Då nämns att bibliotekarier ska vara socialt begåvade, kreativa, 
utåtriktade, aktiva och ha människointresse. Specialgruppen tar upp att 
folkbibliotekarien gärna får ha erfarenhet från folkbildnings- och folkrörelsearbete 
(Seldén & Sjölin 2003, s. 32ff).  
 
I sin avhandling Bibliotekarierollen i en ny utbildningsorganisation – En studie vid fyra 
yrkeshögskolor (2007) återger Kerstin Sevón vad Patrick Wilson (1983) skriver om 
bibliotekariers kunskaper. Han menar att en av de specialistkunskaper bibliotekarier kan 
sägas ha, att hantera information och bedöma källors tillförlitlighet, alltid innefattar 
kunskap i andra hand. Bibliotekarien blir aldrig riktig expert eftersom det skulle 
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förutsätta att bibliotekarien också hade kunskap om sakinnehållet i den information som 
förmedlas. Det gör också att det inte finns någon strävan efter kunskapsmonopol inom 
yrket eftersom en del av bibliotekariers expertkunskap består av att lära andra att söka 
information. Detta har också varit ett hinder för att uppnå ”professionsstatus” (Sevón 
2007, s. 49f, 192). 
 
Även Klasson (1996) tar upp att det finns risk för en kollision då bibliotekarier vill 
argumentera för professionsstatus genom att hävda yrkesspecifik kunskap, samtidigt 
som de ska lära ut informationssökning (s. 16). Redan 1980 diskuterar William Joseph 
Reeves, universitetslektor i sociologi, frågan i boken Librarians as Professionals. Han 
skriver: ”More important, librarians control neither creation of nor access to their 
specialized area of knowledge. Many nonlibrarians including publishers, academics, and 
specialists in computerbased information systems are as knowledgeable as librarians 
about sources of information and techniques of information processing.“ (Reeves 1980, 
s. 5) 
 
Lena Olsson, bibliotekarie vid Linköpings Universitet, skriver i boken 
Bibliotekarieyrket – Tradition och förändring (1991) om bibliotekariers relation till 
information. Olsson menar att: ”Bibliotekariers kunskap består i att ge vägledning 
genom informationssystem och skaffa fram dokument och litteratur.” (1991, s. 173) 
Kunskaperna är i hög grad uppnådda genom erfarenhet, som bibliotekarier fått genom 
att arbeta i ett praktiskt inriktat serviceyrke. Liksom Reeves (1980) och Sevón (2007) 
tar hon upp att det inte är någon expertkunskap, men detta är i sin ordning då 
bibliotekariernas vägledningskunskap ska vara ”öppen, kommunicerbar, genomskinlig 
och upprepningsbar” (Olsson 1991, s. 173). Olsson tar också upp att bibliotekariens roll 
är institutionsbunden och därför blir bibliotekarien mer osynlig än till exempel en läkare 
eller advokat (1991, s. 173). 
 
Ovan nämndes Kerstin Sevóns avhandling Bibliotekarierollen i en ny 
utbildningsorganisation – En studie vid fyra yrkeshögskolor (2007). I avhandlingen 
undersöker Sevón bibliotekarierollen vid fyra yrkeshögskolor i Finland. Några av de 
frågor som Sevón ställer sig är vilka förväntningar bibliotekarierna har på sitt arbete 
samt vilka förväntningar organisationen har på bibliotekarien (Sevón 2007, s. 21, 58). 
En kunskap som nämns är den tysta bibliotekariekunskapen, som Olsson (1991) tog 
upp. Sevóns informanter menar att den tysta kunskapen kommer fram i 
informationssöknings- och handledningsprocesser och består i att de har utvecklat en 
lyhördhet i att tolka användare. Den används även vid val av olika källor och i värdering 
av information (Sevón 2007, s. 200f). Sevón skriver att bibliotekariernas kunskaper kan 
delas in i en del som kallas informationsexpertis och en som kallas kunskapsexpertis. 
Informationsexpertis syftar bl.a. till att hantera information genom att göra den sökbar 
och värdera den. Kunskapsexpertisen handlar om att maximera nyttan av information 
genom att kunna definiera informationsbehov (Sevón 2007, s. 195). 
 
Sevóns informanter uttryckte också att kunskaper i katalogisering, indexering och att ha 
pedagogiska, sociala och kommunikativa färdigheter är viktigt samt att kunna behärska 
undervisningssituationer. Ämneskunskaper sågs som viktiga men inte nödvändiga. 
Bibliotekarierna menade också att arbetet med informationshantering skapade en känsla 
av otillräcklighet, då informationsflödet aldrig stannar upp (Sevón 2007, s. 205ff).  
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2.3 Uppgifter 
 
I Taru Leinos och Elin Lundmarks uppsats ”Arbetet handlar faktiskt om mer än att bara 
stämpla ut böcker och vara trevlig.” - Arbetsuppgifter på svenska folkbibliotek 1990-
2000 ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv (2006) undersöker författarna vilka 
uppfattningar om folkbibliotekariers arbetsuppgifter som kommer fram i svenska 
bibliotekstidskrifter. Resultatet visar på tre diskurser; en traditionell diskurs, en 
informationsteknisk diskurs samt en marknadsekonomisk diskurs. Den första diskursen 
innebär ett försvar av traditionella folkbibliotekarieuppgifter, även om det sällan 
förklaras vad de traditionella arbetsuppgifterna är. Denna diskurs sätts ofta i motsats till 
den informationstekniska diskursen vilken innebär ett välkomnande av den nya tekniken 
som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Den marknadsekonomiska diskursen innebär 
att verksamheter ska rationaliseras genom omorganisation, marknadsföring och 
informationsteknik. Inom alla diskurser finns gemensamma inslag, som till exempel 
vikten av pedagogiska arbetsuppgifter för folkbibliotekarien (Leino & Lundmark 2006, 
s.  53, 80). Intressant är att författarna konstaterar att diskurserna inte genomgått några 
påtaliga förändringar från år 1990 till 2000. Detta förvånar dem samtidigt som de då 
konstaterar att diskurserna verkar vara beständiga (Leino & Lundmark 2006, s. 72).  
Detta kan möjligen relateras till Indriksons och Indriksons (1997) slutsats då de menar 
att den tidskriftsdebatt om bibliotekarier de studerat är ”full av upprepningar … och 
tämligen enformig” (Indrikson & Indrikson 1997, s. 86). 
 
Harry Järv, tidigare biblioteksråd vid Kungliga Biblioteket, menade 1991 att 
bibliotekarierollen är sig evigt lik. Uppgifterna för en bibliotekarie, att lagra och 
tillhandahålla kunskap, har inte förändrats sedan bibliotekarieyrkets begynnelse. Det är 
bara arbetsredskapen som har växlat och informationens fysiska form (Järv 1991b, s. 
32). Järv menar att bibliotekarier ska ha bra ämneskunskaper och vara belästa (1991b, s. 
67). Han talar också om ”informationsexplosionen” och att bibliotekarierna har en stor 
uppgift i att ”kanalisera de rätta texterna i detta överflöd till de rätta läsarna” (Järv 
1991b, s. 62), något som ju känns igen även i dagens diskussion.   
 
I magisteruppsatsen Bibliotekarierollens nuvarande utveckling – En analys utifrån 
tidskrifterna Biblioteksbladet, Ikoner och DIK-Forum samt svensk och utländsk 
litteratur i ämnet (2004) studerar Anna-Maria Rönnbäck hur bibliotekariers roller, 
kunskaper och uppgifter beskrivs i svenska bibliotekstidskrifter under perioden 2002-
2003. Rönnbäck fann i likhet med Nilsson (2004), att den roll som diskuterades mest 
var bibliotekariernas pedagogiska roll. Bibliotek ses som ett utbildnings- och 
kunskapscentrum där bibliotekarierna arbetar allt mer med undervisning (Rönnbäck 
2004, s. 30ff). Bibliotekariernas grundkompetens anses bestå i att de kan välja ut, samla, 
kvalitetsvärdera och strukturera medier på ett systematiskt sätt som gör att dessa kan 
återfinnas. Till detta läggs sedan andra kompetenser (Rönnbäck 2004, s. 33). 
Egenskaper som förs fram som önskvärda är till exempel god kommunikationsförmåga, 
pedagogisk kompetens, samarbetsförmåga, goda kunskaper i informationssökning och 
kunskaper i skönlitteratur (Rönnbäck 2004, s. 33f). Även Rönnbäcks undersökning visar 
att relationen till teknik är ett ofta diskuterat tema. Bibliotekarier ska kunna handleda 
användare i informationssökning. Samtidigt påpekas det att användare själva kan göra 
sådant som förr var helt lämnat åt bibliotekarierna, som att söka information i databaser 
(Rönnbäck 2004, s. 36), något som också Sundin (2006) och Schreiber (2006) tog upp. 
Materialet visar också att det ses som viktigt för bibliotek och bibliotekarier att ägna sig 
åt marknadsföring, att arbeta visionärt (Rönnbäck 2004, s. 38f ). En intressant aspekt 
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med Rönnbäcks undersökning är att bibliotekariens och bibliotekets roll i förhållande 
till kultur inte finns med bland de teman som redovisas när resultatet presenteras.  
 
Jag tycker det ska bli intressant att se vilka kunskaper och uppgifter som 
bibliotekarierna i mitt material uttrycker. Ryms allt som diskuteras i texterna som 
presenterats ovan eller är det vissa kunskaper och uppgifter som lyfts fram särskilt? 
 

2.4 Bibliotekariers föreställningar om bibliotekarier 
 
1991 presenterades studien The Image of the Library and Information profession – How 
we see ourselves: An investigation, som IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions) gjort under ledning av samhällsvetarna Hans Prins och 
Wilco de Gier. Utgångspunkten för studien var att även om bibliotekarier resonerar 
olika, finns det ändå en gemensam bild, både inom yrkesgruppen och utanför, att yrkets 
status och image är låg. Författarna menar att detta får konsekvenser för hur väl 
yrkesgruppen fungerar (Prins &  Gier 1995,  s. 5, 9). Undersökningen baseras på 292 
enkäter från 34 länder (Prins & Gier 1995, s. 23f). 
 
Det för studien grundläggande påståendet om att statusen och imagen för 
bibliotekarieyrket är låg, höll 82 % av respondenterna med om. 74 % höll med om att 
det var skillnad på statusen beroende på vilken typ av arbetsplats någon arbetade på. 
Finast ansågs det att arbeta på ett nationalbibliotek medan folk- och skolbibliotek 
hamnade längst ner på listan (Prins & Gier 1995, s. 38ff).  
 
Huvuddelen av studien var sjutton olika påståenden som respondenterna fick ta ställning 
till, angående vilka faktorer de ansåg resulterade i en låg status och image för yrket. Det 
påstående som flest höll med om var att yrket är osynligt vilket gör att allmänheten har 
dålig kunskap om vad yrket innebär. 87 % höll med om detta. Övriga faktorer som 
ansågs påverka statusen och imagen var att bibliotekarier har låga löner och att andra 
inte är medvetna om det sociala ansvar bibliotekarier har, till exempel vad gäller allas 
lika rätt till information. Även att andra inte är medvetna om det penga- och 
personalansvar bibliotekarier har, och att det är svårt att skilja mellan bibliotekarier och 
övriga anställda på samma arbetsplats, nämndes. Över 50 % höll med om dessa 
påståenden (Prins & Gier 1995, s. 42-56). 
 
Författarna konkluderar att även om resultaten inte går att generalisera finns det ändå 
områden där bibliotekarierna genomgående upplever problem, som frågan att yrket lider 
av brist på synlighet. En möjlig orsak till detta kom fram i de efterföljande intervjuerna. 
En informant menade där att användaren besöker biblioteket, inte bibliotekarien, till 
skillnad från till exempel relationen mellan läkare och patient eller advokat och klient, 
något som ju också Olsson (1991) tog upp. Det gör att allmänheten har dålig kunskap 
om vad bibliotekarierna gör och kan (Prins & Gier 1995, s. 32). Prins och Gier menar 
att de frågor studien vill belysa är komplicerade frågor att lösa, då det inte finns någon 
enhetlig bild av vilken image bibliotekarier vill ha (Prins & Gier 1995, s. 59ff).  
 
Peter Almerud presenterar i skriften Biblioteken, bibliotekarien och professionen (2000) 
en undersökning som gjordes av de fackliga biblioteksorganisationerna i Norden, om 
hur bibliotekarier uppfattar sitt yrke. Almerud menar att kunskapen om hur 
bibliotekarier ser på sig själva och sin yrkesroll är dålig. Även hur bibliotekariers 
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självbild och deras bild av bibliotek påverkar biblioteksverksamheten, är outforskade 
områden. Almerud menar också att den traditionella bilden av biblioteket och 
bibliotekarien behöver förändras och nyanseras (2000, s. 3f).  
 
De svenska folkbibliotekarierna som deltog i studien menar att förutom grundläggande 
bibliotekskunskaper behöver bibliotekarier goda kunskaper i data, god 
litteraturkännedom och god allmänbildning. Bibliotekarier ska vara sociala, stresståliga, 
initiativrika, ha god samarbetsförmåga, kunna lyssna och vara flexibla (Almerud 2000, 
s. 41). Bibliotekarierna uttrycker att de trivs med sitt yrke och beskriver arbetet som 
omväxlande och självständigt. Kontakten med låntagarna, informationsarbete, bokprat 
och vägledning lyfts fram som stimulerande arbetsuppgifter. Någon uttrycker att 
bibliotekarier ”ska kunna allt” (Almerud 2000, s. 42). Samtidigt upplevde 
bibliotekarierna att tidsbrist är ett stort problem då arbetssituationen har förändrats 
genom nedskärningar, omorganisationer och ökad efterfrågan på bibliotekets tjänster. 
De uttrycker också att människor som inte använder biblioteken, inklusive 
beslutsfattare, har dåliga kunskaper om vad bibliotekarier kan och vilken verksamhet 
som bedrivs. Respekten för bibliotekarien och biblioteket och bibliotekariers 
lönesituation skulle kunna bli bättre om marknadsföringen av bibliotekarier blev bättre 
(Almerud 2000, s. 42ff). Det här resonemanget känns igen från Prins och Giers 
undersökning (1995) där bibliotekarierna menar att bristen på synlighet i yrket är ett 
problem. Samtidigt menar bibliotekarierna i Almeruds undersökning att 
utbildningssamhället ofta har en positiv bild av dem, att de tas för självklara. Dock 
upplevs ett problem med detta, då den ökade betydelsen i relation till högre utbildning 
har gjort att resurserna inte räcker till övriga områden i bibliotekets verksamhet 
(Almerud 2000, s. 45f).   
 
Annette Carlsson och Sofia Nordell har i sin magisteruppsats Bibliotekarie på 2000-
talet – En studie av bibliotekariens förändrade yrkesroll och professionalism (2004) 
genom litteraturstudier undersökt hur bibliotekarieyrkets kompetenser och status 
beskrivs. Carlsson och Nordell konstaterar att bibliotekarier i västvärlden upplever sin 
yrkesidentitet som vag. Det råder oenighet om vad bibliotekariers kompetens ska bestå i 
och även om vilken utbildning som krävs. Bibliotekariers traditionella kunskaper är att 
söka, lagra, förmedla och organisera information. Med tiden har bibliotekarier blivit 
duktiga på att hantera IT och teknik, och därigenom finns en förhoppning om att 
bibliotekarierollen kan stärkas (Carlsson & Nordell 2004, s. 30). Carlsson och Nordell 
menar att en bibliotekarie på samma gång har en rad olika roller i förhållande till 
användarna, vilka tas fram beroende på vad situationen kräver. Dessa roller kan 
exempelvis vara kulturbevarare, folkbildare, pedagog, informationsförmedlare och 
kommunikatör (Carlsson & Nordell 2004, s. 51).  
 

2.5 Andras föreställningar om bibliotekarier 
 
Redan i boken Librarianship – an introduction to the profession från 1974 skriver Frank 
Atkinson att bibliotekarier har fördomar att kämpa emot. Han menar att bibliotekarierna 
länge velat ändra bilden av dem som en yrkesgrupp som främst förknippas med böcker. 
Bibliotekarier har försökt men inte lyckats lyfta fram andra delar av arbetet, som 
katalogisering, klassificering och arbetet med att göra material tillgängligt (Atkinson 
1974, s. 54). Atkinson menar att trots att yrkets status anses som låg tycker majoriteten 
av bibliotekarierna att de har ett bra och viktigt arbete (1974, s. 7ff). 
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Just bibliotekariers status och image i samhället intresserar sig Dr. R.A.C Bruijns för i 
rapporten Status and Image of the Librarian – report of a sample survey carried out in 
twelve countries (1992). I studien undersöks allmänhetens bild av bibliotekarie- och 
dokumentalistyrket. Resultatet baseras på 2742 enkätsvar från tolv länder (Bruijns 1992, 
s. 9).  
 
Respondenterna fick, tillsammans med 27 andra yrken, tillskriva universitets-
bibliotekarie, folkbibliotekarie och dokumentalist ett värde mellan 1 och 10, över hur 
stor status de ansåg att yrkena hade i samhället. Resultatet visar att yrken som 
exempelvis läkare och arkitekt får höga siffror, medan exempelvis journalist och 
bibliotekarie på universitetsbibliotek får lägre siffror. Folkbibliotekarier, sjuksköterskor 
och socialarbetare får ännu lägre siffror (Bruijns 1992, s. 13ff). Bruijns menar att 
bibliotekarier anser att deras status är lägre än den borde vara och att en anledning till 
detta är låga löner, något som även informanterna i Almeruds (2000) undersökning 
uttryckte. Bruijns påpekar problematiken i att veta vad som är orsak och verkan i den 
här frågan, är lönerna låga för att statusen är låg eller är statusen låg för att lönerna är 
låga? (1992, s. 3f). På frågan hur tilltalande yrkena var fick bibliotekarieyrkena högre 
siffror än de fick för den upplevda statusen. Universitetsbibliotekarien blev återigen 
högst placerad, följd av folkbibliotekarier och dokumentalister (Bruijns 1992, s. 22f). 
Studien uppvisade liknande resultat på frågorna om vilken nivå på utbildning 
respondenterna ansåg behövdes för yrkena och vilken nivå lönerna skulle ligga på 
(Bruijns 1992, s. 25-34).   
 
Respondenterna fick också svara på vilka egenskaper de associerade med bibliotekarien. 
Egenskaper som hjälpsam, ordentlig, vänlig, lugn och intelligent hamnade högst upp. 
Bruijns tar upp att egenskaper som till exempel tråkig och blyg är egenskaper som 
flertalet, med vissa undantag, inte associerar med bibliotekarien (Bruijns 1992, s. 38). 
Jag finner det intressant att Bruijns nämner det, som om han väntat sig att få se ett 
annorlunda svar. Egenskaper som inte förknippas med bibliotekarien är sportintresserad, 
modern, progressiv eller uppfinningsrik (Bruijns 1992, s. 36ff). Bruijns menar att 
studiens resultat inte skiljer sig från tidigare studier vilket enligt honom betyder att 
yrkets status är detsamma som för 20-25 år sedan (Bruijns 1992, s. 48), något som 
märks i hur Atkinson (1974) resonerade.  
 
Ett problem i Bruijns undersökning menar jag, är att det är lätt att blanda ihop vad 
någon tycker om bibliotekariers image, med frågan om vad som anses vara 
bibliotekariers image. Om någon uttrycker att ”bibliotekarier ses ju fortfarande som 
tystlåtna och glasögonprydda”, behöver det inte betyda att det är dennes uppfattning. I 
min läsning av tidigare studier tycker jag mig se att dessa två perspektiv ibland blandas 
ihop. Uttalanden liknande det ovan tolkas som att personen som säger det också tycker 
så. Dock finns undantag då en mer nyanserad bild kommer fram, till exempel i 
Magdalena Göranssons och Annika Jarnbjers magisteruppsats Fokus på 
folkbibliotekarien – ett arbetslivsperspektiv (2001). Författarna återger en 
kulturpolitiker som uttrycker att för egen del tycker han att bibliotekarier har hög status, 
men han tror att bibliotekariers status i samhället generellt sett inte är hög. Mestadels 
tror han det beror på löner och att bibliotekarierna inte tillhör ”de så kallade ’måstena’ i 
samhället” (Göransson & Jarnbjer 2001, s. 68).  
 
I tidigare nämnda avhandling av Kerstin Sevón (2007) intervjuades förutom 
bibliotekarier också lärare på yrkeshögskolorna för att ta reda på vilka deras bilder av 
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bibliotekarier var. Resultatet visar att majoriteten av lärarnas förväntningar på 
bibliotekarierna inte var så höga. Lärarna förväntade sig ändå att bibliotekarierna skulle 
kunna en rad olika saker, såsom att strukturera nätinformation, behärska 
informationssökning, besitta pedagogiska och sociala färdigheter och ha 
litteraturkännedom (Sevón 2007, s. 203). Bibliotekarierna uppfattade att det finns ett 
större behov av deras kunskap än de tjänster som faktiskt efterfrågas och gjorde 
bedömningen att det berodde på okunskap om bibliotekariers kunnande. Samtidigt som 
detta upplevdes som problematiskt gav det utrymme för bibliotekarierna att själva 
utforma sina arbetsuppgifter (Sevón 2007, s. 205f, 212f, 219).  
 
En av Sevóns slutsatser är att den förändring som skett med bibliotekarierollen den 
senaste tiden inte har fått genomslag i de grupper som bibliotekarierna i undersökningen 
arbetar med. Konsekvensen blir att bibliotekariernas idealroll inte nås, rollerna de anser 
att de borde ha stämmer inte överens med hur det är i verkligheten. Sevón menar också 
att idealrollen inte uppnås på grund av att bibliotekarierna ibland saknar tro på sitt eget 
kunnande och att det finns en rädsla för att tränga sig in på lärarnas område (2007, s. 
212f, 219, 227).  
 
Sevón (2007) och Bruijns (1992) undersöker bibliotekariebilder genom intervjuer. 
Undersökningar där textmaterial analyseras är också vanliga. En av dessa studier 
presenteras i artikeln Librarians, professionalism and image: stereotype and reality 
(2007) och är skriven av Abigail Luthmann, bibliotekarie och forskningsassistent i 
Storbritannien. I studien har hon undersökt hur bibliotekariers image framställs i 
massmedia, populärkultur och facklitteratur. I likhet med Atkinson (1974) och Bruijns 
(1992) skriver Luthmann att strävan efter status i bibliotekarieyrket har varit ett område 
av osäkerhet ända sedan yrkets begynnelse. Luthmanns analys av undersökningar om 
bibliotekarier i massmedia visar en mer positiv bild än vad som framkommer i 
facklitteraturen. Den enligt Luthmann stereotypa bilden av bibliotekarien som en äldre 
kvinna med hårknut och glasögon finns mer representerad i den sistnämnda. Luthmann 
konstaterar därför att bibliotekarier själva bidrar till att sprida denna bild (Luthmann 
2007, s. 773ff). Bibliotekarierna själva tar också gärna upp att yrket har en dålig image, 
Luthmann tolkar det som att det finns en ängslighet angående självbilden. Orsaker till 
detta kan vara att personer med andra utbildningsbakgrunder sysslar med det som 
tidigare främst bibliotekarier gjort (Luthmann 2007, s. 777f), något som vi tidigare såg 
att Schreiber (2006) också lyfte fram. Luthmann avslutar med att konstatera att kanske 
oroar bibliotekarier sig lite för mycket över bilden av den stereotypa bibliotekarien. Det 
viktiga är istället att se till att människor får veta vilken service biblioteket och 
bibliotekarien kan erbjuda (Luthmann 2007, s. 779). 
 
Carin Silvermyr har i sin uppsats Bilder av bibliotekarier i dagspressen (2003) i likhet 
med Luthmann undersökt hur bibliotekarier framställs i tryckt media, i form av svensk 
dagspress. Silvermyr menar att det är svårt att se någon enhetlig bild av hur 
bibliotekarier beskrivs. Både positiva och negativa bilder framkommer, såsom 
bokälskande, jätteduktiga, allvarliga, metodiska och underbetalda (Silvermyr 2003, s. 
49). Utseenden som förknippas med bibliotekarier är frisyrklippta, glasögonförsedda, 
tunnläppade och välklädda. Beskrivningarna av bibliotekariers arbete är varierande. De 
beskrivs i relation till exempelvis bokhantering, informationshantering, utställnings-
arbete och sagoläsning (Silvermyr 2003, s. 50f).  Silvermyr konstaterar att de negativa 
föreställningarna av bibliotekarier är mer framträdande än de positiva. I materialet 
identifierar Silvermyr fem diskurser; diskurs om böcker i samband med bibliotekarier, 
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diskurs om information i samband med bibliotekarier, diskurs om att bibliotekarier är 
oumbärliga, diskurs om att bibliotekarier är försynta och diskurs om att bibliotekarier är 
kvinnor (Silvermyr 2003, s. 53f). Silvermyrs undersökning visar således att andras 
föreställningar om bibliotekarier är divergerande men där böcker är återkommande i 
beskrivningarna. Det här kan relateras till Sevón (2007) och konstaterandet att lärarna i 
hennes undersökning hade en i viss mån gammaldags bild av bibliotekarierna och deras 
kunnande.  
 
Även Louise Lindgren och Therese Nilsson har i sin magisteruppsats Bibliotekarierna 
och bilderna av dem – En jämförande studie (2005) studerat beskrivningar av 
bibliotekarier. Författarna har även intervjuat bibliotekarier och konkluderar att deras 
informanter visar en mer mångfacetterad uppsättning egenskaper än vad som 
framkommer i porträtteringarna av dem i olika media. Samtidigt visar resultatet att 
framställningen av bibliotekarien som diskret till viss del kan sägas stämma överens 
med vad som kommer fram i intervjuerna, och även att bibliotekarien ofta är äldre. 
Liksom i Silvermyrs undersökning (2003) är boken ett diskuterat tema. Dock menar 
författarna att porträtteringarna i media är mer koncentrerade på kärleken till boken som 
föremål, något som inte framkom hos deras informanter. Beskrivningar av 
bibliotekariers arbetsuppgifter som lugna och stillsamma stämmer dåligt överens med 
verkligheten, då informanterna beskrev arbetet som utåtriktat. Även nidbilden av att 
bibliotekarieyrket inte kräver någon utbildning stämmer dåligt, då informanterna 
förutom bibliotekarieutbildning också ofta hade någon annan akademisk utbildning 
(Lindgren & Nilsson 2005, s. 60ff).  
 
Vad uttrycker bibliotekarierna i mitt material om sina egna och andras föreställningar 
om bibliotekarier? Jag kommer som tidigare nämnts inte undersöka andras 
föreställningar om bibliotekarier direkt utan endast genom vad bibliotekarierna i 
materialet uttrycker. Det ska därför bli intressant att se hur deras uttalanden förhåller sig 
till vad som framkommit i föregående stycken om bibliotekariebilder. 
 

2.6 Sammanfattning tidigare forskning och litteratur 
 
Mest slående i läsningen av tidigare litteratur och forskning har varit att samma åsikter 
och argumentationer återkommer i de olika texterna. Detta trots att jag läst litteratur som 
sträcker sig över en relativ lång tidsperiod. Det har också ibland varit svårt att göra en 
bra uppdelning mellan kapitlets olika delar om bibliotekariers kunskaper, uppgifter och 
roller, de hänger nära samman. Beskrivningarna av bibliotekariers roller och identiteter 
utmärks av att en rad olika roller nämns och diskuteras. Ørom (1993) listar sex stycken, 
exempelvis kulturförmedlaridentiteten, informationsorganiseringsidentiteten och 
ämnesspecialistidentiteten. Nilsson (2004) nämner roller som folkbildare, 
kulturförmedlare, pedagog och uppfostrare samt bibliotekarien som professionell 
informationsexpert. Att professionen innehåller många olika delar har gjort att 
bibliotekarier ibland har svårigheter med självbilden (Schreiber 2006). Bibliotekariers 
roller i förhållande till ny teknik är ett annat ofta diskuterat ämne. Där konstateras det att 
bibliotekarier har en viktig uppgift i att handleda användare i informationssökning 
samtidigt som användare idag själva kan göra mycket av det som förut bara 
bibliotekarier kunde. Bibliotekariers expertkunskaper har således minskat, då de också 
ska lära ut delar av sitt kunnande. Andra kunskaper och uppgifter som bibliotekarier 
beskrivs ha är att de kan området kunskapsorganisation med katalogisering och 
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indexering, behärskar litteraturområdet, att de har en stor erfarenhetskunskap och att 
pedagogiska och kommunikativa färdigheter blir allt viktigare. I diskussionerna om 
bibliotekariers kunskaper, uppgifter och roller återkommer resultat som visar att det 
ibland, medvetet eller omedvetet, finns en uppdelning mellan de informations-
förmedlande respektive de kulturförmedlande delarna av yrket.  
 
När det gäller föreställningar om bibliotekarier uttrycker bibliotekarier själva att de har 
ett yrke som är undervärderat och inte syns tillräckligt. De menar att andra saknar 
kunskap om vad bibliotekarier faktiskt kan och att marknadsföringen av yrket måste bli 
bättre. Samtidigt uttrycker bibliotekarierna i till exempel Almeruds undersökning 
(2000) att de har stimulerande arbetsuppgifter och ett yrke de trivs med. 
Uppfattningarna som andra har om bibliotekarier är divergerande, men det handlar ofta 
om ”traditionella” bibliotekariebilder, som exempelvis kvinnor som arbetar med böcker. 
Yrket värderas också relativt lågt i jämförelse med andra yrken (Bruijns 1992). 
 
Som nämndes i kapitlets inledning kommer jag att använda mig av texterna som 
presenterats när jag senare diskuterar mitt resultat. Jag tror att den litteratur som jag 
tagit upp här ger en bra bild av hur diskussionen kring bibliotekariers kunskaper 
uppgifter, roller och föreställningar om bibliotekarier ser ut. Utifrån det intresserar jag 
mig för vad bibliotekarierna i mitt material tar upp, hur deras diskussionen ser ut och 
hur de uttrycker sig.  
  
 



 18 

3. Diskursanalys som teori och metod 
 
I det här kapitlet presenteras diskursanalys som är den teori och metod jag kommer att 
använda mig av i uppsatsen. Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips, 
verksamma vid institutionen för kommunikation vid Roskilde Universitetscenter, menar 
att det inte går att skilja diskursanalys som metod från diskursanalys som teori. I en 
studie måste de ses som en helhet (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 10). Jag 
kommer först att presentera diskursbegreppet och diskursanalys allmänt för att sedan 
beskriva vilka teoretiska utgångspunkter som de flesta diskursteoretiker delar. Därefter 
kommer jag mer i detalj att redogöra för Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 
diskursanalytiska angreppssätt, kallad diskursteori. Från deras diskursteori hämtar jag 
begrepp som jag använder mig av i analysen av mitt material.    
 

3.1 Begreppet diskurs 
  
Diskurs och diskursanalys är inga entydiga begrepp, de används på olika sätt vid olika 
tillfällen beroende på vem som uttalar sig och vad som avses. Ingrid Sahlin, fil dr i 
sociologi skriver i Mer än kalla fakta (1999, s. 86) att diskurser kan ses som: ”… ett 
visst perspektiv som belyser vissa företeelser på bekostnad av andra, som hamnar i 
skuggan.” Det som studeras med hjälp av diskursanalys är olika sätt att tala om eller 
förstå världen och också den konflikt som ibland finns mellan olika förståelseperspektiv 
(Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 7, 151). Sahlin skriver vidare (1999, s. 88) att: 
”Vad som är en diskurs är en analytisk konstruktion eller ett resultat av en analys och 
inte en avbildning av i förväg existerande, avgränsade framställningsordningar eller 
tankestilar.” Sahlin tar här upp två olika perspektiv av vad en diskurs kan vara. Jag har 
upplevt att författare till böcker om diskursanalys blandar ihop de två synsätten, vilket 
försvårar förståelsen av vad en diskurs kan vara och vad som studeras med hjälp av 
diskursanalys. 
 
I Sahlins första perspektiv går det att bestämma sig för att studera en viss diskurs som 
avgränsas innan ett material börjar studeras. Det andra perspektivet innebär att man 
upptäcker diskurser i det material som studeras. Min användning av diskursbegreppet är 
inom det första perspektivet. Jag kommer att studera folkbibliotekariers diskurs om 
upplevda kunskaper, uppgifter, roller och föreställningar om bibliotekarier. I den 
avgränsade diskursen kommer jag inte undersöka eller leta efter olika diskurser, utan jag 
kommer istället studera olika uttryckssätt inom den diskurs jag avgränsat.  
 
Diskursanalys handlar således om att analysera meningsskapande inom ett visst område. 
Det är också därför jag har valt diskursanalys som teori och metod. Jag vill undersöka 
på vilka sätt bibliotekariers kunskaper, uppgifter, roller och föreställningar om 
bibliotekarier uttrycks i det material jag valt att studera. Diskursanalys är kvalitativ till 
sin karaktär, då det som studeras är mening, mönster och beskrivning (Sahlin 1999, s. 
89ff). Det finns även ett visst utrymme för kvantitativa studier inom diskursanalys, till 
exempel går det att mäta hur ofta ett visst begrepp förekommer i en text (Sahlin 1999, s. 
89ff). Jag kommer i mitt textmaterial uppmärksamma om ord förekommer ofta, men 
inte göra några mätningar av ordförekomster. Min studie är kvalitativ då jag intresserar 
mig för den helhetsbild som framkommer i materialet, vilka uppfattningar som uttrycks 
om bibliotekarier. 
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3.2 Diskursanalysens grunder  
 
Diskursanalysen utvecklades inom litteraturkritik och språkvetenskap och har sedan 
1980-talet vuxit sig allt starkare som använd metod inom främst samhällsvetenskapliga 
områden (Sahlin 1999, s 84, 89; Wetherell 2001, s. 381). Diskursanalysen har sin 
bakgrund i socialkonstruktionismen som är ett samlingsnamn på en tanketradition för 
olika teorier om samhälle och kultur, där diskursanalys ingår.  
 
Winther Jørgensen och Philips återger Vivien Burr (1995) när de räknar upp fyra 
utgångspunkter för socialkonstruktionismen. Det finns en ”kritisk inställning till 
självklar kunskap” (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 11). Människans kunskap om 
världen bygger på kategoriseringar, inte på att det skulle finnas en verklighet där ute 
som låter sig beskrivas objektivt.  En annan utgångspunkt är att synen på, och 
kunskapen om, världen alltid är historiskt och kulturellt präglad. Människans identiteter 
och världsbilder hade kunnat vara annorlunda och de kan förändras, för att de är 
kulturellt specifika. Detta är ett antiessentialistiskt synsätt vilket innebär att den sociala 
världen, kunskap, identiteter och relationer, konstrueras socialt och är inte given på 
förhand. Diskurser är en del i den sociala konstruktionen av världen. Det finns också ett 
”samband mellan kunskap och sociala processer” (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 
12). I sociala processer, genom social interaktion, skapas och vidmakthålls människans 
kunskap om världen, gemensamma sanningar byggs upp och där finns en kamp mellan 
vad som är sant och falskt. I en viss världsbild blir vissa handlingar naturliga medan det 
i andra världsbilder är andra handlingar som ses som naturliga. Det finns alltså ett 
”samband mellan kunskap och social handling” (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 
12). Min förförståelse och uppsatsens utgångspunkt är att en bibliotekarie ej enkelt låter 
sig beskrivas. Vad en bibliotekarie är, kan och gör är inget som är givet. Istället 
utvecklas förståelsen för vad en bibliotekarie är i sociala processer vilka skiljer sig 
mellan olika sociala kontexter, i enlighet med socialkonstruktionismens utgångspunkter 
ovan. Detta påverkar i sin tur hur bibliotekarier talar om sitt yrke, vilka kunskaper, 
uppgifter och roller de ska ha, vilket är vad jag undersöker i uppsatsen.  
 
Diskursanalytiker studerar främst språkanvändning. I enlighet med social-
konstruktionismens grunder blir språket centralt då det inte finns en verklighet som kan 
beskrivas neutralt, oberoende av människan. Hur människor väljer att uttrycka sig 
formar vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer (Winther Jørgensen & Philips 
2000, s. 7; Bergström & Boréus 2005, s. 305). Diskursanalytiker ser språket som 
strukturerat i olika mönster. När människor agerar inom olika sociala domäner följer vi 
dessa speciella mönster. Mönstren är olika från område till område och på det här sättet 
bildas diskurser. En diskurs kan då exempelvis vara en medicinsk diskurs eller en 
politisk diskurs (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 7) eller som i mitt fall, 
folkbibliotekariers diskurs om upplevda kunskaper, uppgifter, roller och föreställningar 
om bibliotekarier. 
 
I en diskursanalys är det inte viktigt vad människor, vars utsagor studeras, verkligen 
menar med sina uttalanden, vad en text egentligen syftar till. Det intressanta är vilka 
mönster som syns i utsagorna, vad som sägs och inte sägs, och vilka konsekvenser det 
kan tänkas få (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 28; Bergström & Boréus 2005, s. 
328). I det textmaterial jag studerar kommer jag därför bara fokusera på vad 
bibliotekarierna faktiskt uttrycker. Jag kommer inte att lägga någon vikt vid i vilket 
sammanhang det sägs, vad ett visst uttalande egentligen syftar till eller vilken typ av 
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text (t.ex. reportage, krönika eller debattartikel) det uttrycks i. Detta följer av mitt 
metod- och teorival, men en vidare analys skulle dock kunna göras. Det skulle till 
exempel kunna vara att också undersöka vilka det är som får möjlighet att uttala sig 
eller vilken faktisk roll tidskrifterna spelar i bibliotekariers vardag.  
 

3.3 Diskursanalytiska inriktningar 
 
Den franske filosofen Michel Foucault brukar ses som diskursanalysens 
förgrundsgestalt och senare diskursteoretiker förhåller sig ofta på något sätt till hans 
teorier (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 19). Foucault menade att människan har 
möjligheter att uttrycka sig på alla möjliga sätt runt ett visst fenomen, men trots detta är 
vi ganska likriktade i det vi faktiskt uttrycker (Bergström & Boréus 2005, s. 309f; Hall 
2001, s. 72ff). Utifrån dessa antaganden studerade Foucault till exempel vansinnets 
historia (Hall 2001, s. 73f).  
 
Foucault förnekade inte att föremål har en fysisk existens, men han menade att 
ingenting har en mening i sig självt. Föremål får mening först när någon sätter in dem i 
en diskurs, det är också då människan kan få någon kunskap om dem (Hall 2001, s. 73). 
Detta synsätt har övertagits av senare diskursteoretiker, däribland Laclau och Mouffe. 
Det som skiljer många av dagens diskursteoretiker från Foucault är synen på att det inte 
bara finns en diskurs i en viss tid, utan flera olika som existerar parallellt och som alla 
vill få fram sin sanning (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 19f). En annan skillnad 
mellan olika diskursanalytiska inriktningar är vad som räknas som diskurs. Foucault 
menade att det finns både diskursiva och ickediskursiva praktiker, att diskurser både 
formar samhället och formas av samhället. Andra, till exempel Laclau och Mouffe, 
menar att allt utgörs av diskurser, diskurser formar samhället fullt ut (Sahlin 1999, s. 
85f; Laclau & Mouffe 1985, s. 107f).  
 

3.3.1 Laclau och Mouffes diskursteori 
Grunderna i Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori är, liksom hos andra 
diskursteoretiker, ett poststrukturalistiskt tänkande kring språket. Det är en utveckling 
av den strukturalistiska språkvetenskapen och Ferdinand de Saussures idéer från början 
av 1900-talet. Saussure menade att människor har lärt sig att olika ord betyder olika 
saker, men att ordet katt refererar till ett visst djur betyder inte att djuret i sig har en 
naturlig förbindelse med det ordet. Det är istället något som är konstruerat (Winther 
Jørgensen & Philips 2000, s. 16). Saussure skiljde mellan ett ords uttryck och innehåll. 
Uttryck är namnet eller beteckningen på något medan innehållet är tankeinnehållet och 
föreställningen om något. Tillsammans kallas uttryck och innehåll för tecken 
(Bergström & Boréus 2005, s. 315). Tillsammans finns tecken i en struktur, ett sorts 
nätverk, där de får betydelse i förhållande till andra tecken. Saussure menade att tecken 
har en bestämd plats i nätverket som är fastlåst (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 
16f). Poststrukturalister, däribland Laclau och Mouffe, kritiserade detta. De höll med 
om att tecken får betydelse i förhållande till andra tecken, men menade att betydelserna 
kan ändras beroende på sammanhang. Genom tal och skrift bygger människor på 
strukturen samtidigt som den ifrågasätts då det kommer nya förslag om hur ett visst 
tecken ska fixeras. En diskurs i det här sammanhanget kan sägas vara ett sätt att förhålla 
sig till ett ord, medan en annan diskurs förhåller sig på ett annat sätt (Winther Jørgensen 
& Philips 2000, s. 16ff). Jag är intresserad av hur bibliotekarier talar om sitt yrke. 
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Bibliotekarie blir således ett tecken som får sin betydelse i förhållande till hur 
människor på olika sätt uttrycker sig kring det.  
 
Mellan diskurser pågår det en ständig kamp om vilka definitioner som ska gälla, hur 
samhälle och identitet ska uppfattas och beskrivas. Kampen om betydelser, att de aldrig 
slutgiltigt kan fixeras, är huvudfokus i Laclau och Mouffes diskursteori (Winther 
Jørgensen & Philips 2000, s. 31f). Utifrån min användning av diskursbegreppet, som 
förklarades ovan, väljer jag här att till viss del frångå Laclau och Mouffe då jag inte är 
intresserad av att studera kampen mellan diskurser utan inom en diskurs. Jag menar 
dock att Laclau och Mouffes resonemang om kampen mellan diskurser även går att 
använda för att studera betydelseskapningar inom en diskurs. Laclau och Mouffe 
använder sig av olika begrepp i sin diskursteori som jag kommer att förklara nedan 
eftersom de kommer att användas i analysen av mitt material.  
 
Ett tecken är, som förklarades ovan, ett ord och dess innebörd. Diskursteorin intresserar 
sig för hur den process går till, där ett teckens betydelse försöker fixeras (Bergström & 
Boréus 2005, s. 316). En diskurs vill alltid försöka bestämma betydelsen för ett tecken, i 
mitt fall bibliotekarie, men riskerar alltid att hotas av det som finns runtomkring 
diskursen. Hoten kan komma från andra diskurser som vill tolka tecknet annorlunda 
(Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 34).  
 
De tecken som det förs en kamp om mellan diskurser, kallar Laclau och Mouffe för 
element. Element är tecken som är mångtydiga, där betydelsen skiftar mellan diskurser. 
Olika diskurser vill göra om elementen till moment, vilket betyder att en fastlåsning har 
skett av tecknets betydelse. Dock kan ett element aldrig entydigt fixeras, även om det 
för tillfället kan råda en viss enighet om betydelse, en förändring är alltid möjlig (Laclau 
& Mouffe 1985, s. 105f). En flytande signifikant är ett element som är särskilt öppet för 
olika betydelser, där olika diskurser försöker ge innehåll till elementet på sitt sätt. Inom 
de enskilda diskurserna kallas de flytande signifikanterna för nodalpunkter (Winther 
Jørgensen & Philips 2000, s. 33ff). Jag kommer att betrakta bibliotekarie som ett 
element, flytande signifikant och nodalpunkt. Eftersom jag studerar en diskurs och inte 
relationen mellan olika diskurser kommer element och nodalpunkt vara de begrepp jag 
använder mig av. Nodalpunkter är i sig själva ofta tomma tecken utan någon betydelse. 
Det är först när andra tecken knyts till nodalpunkterna som de får ett innehåll. I min 
analys kommer jag att använda mig av teckensträngar för att undersöka hur 
nodalpunkten bibliotekarie förstås. Jag hämtar inspiration till teckensträngarna från 
Laclau och Moffes begrepp ekvivalenskedjor. En ekvivalenskedja säger något om hur 
en diskurs ser ut, hur nodalpunkter får betydelse i förhållande till andra tecken (Winther 
Jørgensen & Philips 2000, s. 57f; Bergström & Boréus 2005, s. 317). Eftersom jag valt 
att till viss del frångå Laclau och Mouffes diskursteori genom att studera en diskurs och 
inte flera diskurser, kommer jag i min analys använda mig av teckensträngar istället.    
 
Samhället utgörs av de diskurser som är de dominerande just nu, vilka alltid utesluter 
andra diskurser som skulle ha kunnat vara möjliga och som kan bli möjliga senare. 
Vissa diskurser är sådana som alltid kännetecknas av en kamp om betydelser, medan 
andra diskurser är mer accepterade som sanna där det är svårt att se att det finns 
alternativ (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 43f). Neumann (2003, s. 62) påpekar 
att tecken som går lätt att tänka är svårare att förändra än andra, det råder mindre kamp 
om dem. Jag tycker det är en bra förklaring till varför det inte råder några stora 
oenigheter om till exempel vad som är bilden av en katt. Även när människor tänker 
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bibliotekarie kommer det upp en bild, men till skillnad mot bilden av katten tror jag att 
bilden av bibliotekarien skiljer sig mer åt.  
 
Hos Laclau och Mouffe (och andra diskursteoretiker) är identiteter något konstruerat, de 
är ständigt splittrade och instabila (Bergström & Boréus 2005, s. 320, 327). Laclau och 
Mouffe menar att personer intar olika subjektpositioner i diskurser (1985, s. 115ff). En 
subjektposition kan vara till exempel kvinna, pappa, lönearbetare, informationsspecialist 
eller debattör. De olika subjektpositionerna tillhandahåller olika ”regler” varifrån 
individer ser på världen. Det gör att diskurserna genom subjektpositioner begränsar 
individers möjliga handlingar (Bergström & Boréus 2005, s. 310, 319, 327f; Winther 
Jørgensen & Philips 2000, s. 24f, 48). I uppsatsen är resonemanget om subjektpositioner 
viktigt, då en av mina frågeställningar handlar om vilka roller bibliotekarierna uttrycker 
att de har. Det jag menar med roll kan relateras till Laclau och Mouffes begrepp, 
bibliotekarier kan inta olika subjektpositioner i sitt yrke, och jag är intresserad av hur 
detta uttrycks.  
 
När olika identiteter står i konflikt och hindrar varandra från att komma till uttryck 
kallar Laclau och Mouffe det för antagonism. Identiteterna som konkurrerar är inga 
färdiga identiteter utan konflikten består i att identiteter inte kan konstrueras fullt ut. 
Identitetsprocessen hindras alltid av andra möjliga identiteter. När motsättningarna 
upphör och det råder tillfällig enighet har det uppstått vad Laclau och Mouffe kallar 
hegemoni. Även om det finns olika identiteter en individ kan ha, behöver det inte betyda 
att dessa identiteter står i ett antagonistiskt förhållande till varandra (Winther Jørgensen 
& Philips 2000, s. 55; Laclau & Mouffe 1985, s. 122ff). Det här resonemanget kommer 
jag att använda mig av när jag undersöker vilka motsättningar som går att se när 
bibliotekarieyrket beskrivs. 
 
Jag kommer alltså studera en diskurs, utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar, 
folkbibliotekariers diskurs om upplevda kunskaper, uppgifter, roller och föreställningar 
om bibliotekarier. Istället för att upptäcka olika diskurser i det material jag undersöker, 
kommer jag att studera olika betydelsebildningar inom min avgränsade diskurs. Det jag 
intresserar mig för är hur bibliotekarier uttrycker sig kring kunskaper, uppgifter, roller 
och föreställningar om bibliotekarier. I analysen kommer jag att använda mig av Laclau 
och Mouffes begreppsapparat, analytiskt tillvägagångssätt presenteras närmare i nästa 
kapitel. Förutom Laclau och Mouffes begrepp kommer jag även att använda mig av 
statsvetaren Iver B Neumanns begrepp positioner. Neumann skriver: ”Mer specifikt är 
representationer i diskursanalyser en beteckning för de viktigaste verklighetskriterierna 
inom en diskurs. När bärare av samma representation institutionaliserar sig, skapar de 
och intar en position i diskursen.” (Neumann 2003, s. 158)  
 

3.4 Begränsningar i diskursanalys som teori och metod  
 
Socialkonstruktionismen, och därmed diskursanalysen, har kritiserats för att vara alltför 
relativistisk. Diskursteoretiker menar dock inte att verkligheten inte finns. Vad som 
menas är att fysiska objekt inte har någon inneboende mening, utan får betydelse först 
utifrån vilket diskursivt sammanhang objektet placeras i (Laclau & Mouffe 1985, s. 
108). Människor kan inta begränsat antal identiteter och vad som kan sägas är 
begränsat, till följd av vad som accepteras som meningsfullt i ett visst sammanhang. 
Detta gör att det finns en tröghet i diskurser och de flesta diskursteoretiker ser konkreta 
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situationer i samhället som relativt låsta, förändring sker långsamt (Winther Jørgensen 
& Philips 2000, s. 12, 62f). Trögheten som finns i diskursers förändringsbenägenhet är 
en förutsättning för att det ska finnas någon struktur i samhället (Winther Jørgensen & 
Philips 2000, s. 40-46). Winther Jørgensen och Philips påpekar också att Laclau och 
Mouffe i sin diskursteori menar att alla inte har samma subjektpositioner och då inte 
samma möjligheter att bidra till förändring (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 63). 
 
Ett problem med diskursanalys som metod är att de slutsatser en studie kommer fram 
till, inte kan ses som en ”sanning”. Winther Jørgensen och Philips menar att problemet 
är olösligt filosofiskt då en av socialkonstruktionismens utgångspunkter är att 
verkligheten är socialt skapad och att sanningar är diskursivt skapade (2000, s. 29). 
Sahlin menar på ett liknande sätt att det blir problematiskt om diskurser som studeras 
behandlas som en verklighet som existerar, och inte som den konstruktion av 
verkligheten de är (1999, s. 104). Utifrån det här resonemanget vill jag påpeka att jag är 
medveten om att de avgränsningar jag gjort i uppsatsen påverkar resultatet. Resultatet 
hade kanske blivit ett annat om jag till exempel studerat forskningsbibliotekariers eller 
journalisters uttalanden om bibliotekarier. De som arbetar med diskursanalys som 
metod och teori brukar dock mena att så länge en studie kan uppvisa validitet och följer 
gängse kriterier för akademiskt arbete så är den värd något (Wetherell 2001, s. 395ff). 
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4. Material och tillvägagångssätt 
 

4.1 Material 
 
Mitt material består av 56 texter från tre svenska bibliotekstidskrifter, Biblioteksbladet, 
bis och DIK-forum från åren 1990 till 2007. Valet av tidsperiod har gjorts utifrån att jag 
ville arbeta med en längre period som har kunnat ge mig en stor mängd textmaterial. Jag 
har dock valt att inte göra någon jämförelse över tid utan betrakta perioden som en 
helhet. Valet av tidsperiod har också gjorts utifrån tidigare uppsatser inom området, som 
oftare har fokuserat på en kortare period än den period jag har valt att arbeta med. 
Antalet texter, 56 stycken, kan möjligen tyckas många. Urvalet motiveras dels utifrån 
att jag ville ha en stor mängd texter att arbeta med, dels att det i vissa texter endast är en 
begränsad del som handlar om bibliotekarier, vilket gör att textmängden blir mindre än 
vad det verkar.  
 
Tidskrifterna är valda utifrån att det är i de tidskrifterna det huvudsakligen skrivs om 
biblioteksfrågor i Sverige. De är således ett viktigt forum för verksamma inom yrket. 
Tidskrifterna är också intressanta att studera därför att bibliotekarier både påverkar dem, 
genom att uttrycka sig däri, och påverkas av dem genom att läsa dem. Dessutom utgör 
tidskrifterna för utomstående ett möjligt sätt att närma sig yrket, och innehållet kan 
därför påverka inte bara bibliotekariers egna bilder av yrket utan också andras. 
 

4.1.1 Tidskrifterna 
Biblioteksbladet, BBL, ges ut av Svensk Biblioteksförening och har funnits sedan 1916. 
Biblioteksbladet ska enligt Svensk Biblioteksförening vara Sveriges ledande organ för 
en levande, nydanande och ifrågasättande biblioteksdebatt. Tidskriften ska spegla 
föreningens ställningstaganden men också väcka debatt genom att ge utrymme åt andra 
åsiktsyttringar (Svensk Biblioteksförening 2008). 
 
DIK-forum - facklig tidskrift för anställda inom dokumentation, information och kultur - 
är fackförbundets DIKs medlemstidning. Tidskriften har funnits sedan 1984 i sin 
nuvarande form. DIK-forum bevakar och skriver om arbetsmarknaden för DIK-yrkena, 
bevakar utbildnings- och kompetensfrågor samt granskar och kommenterar kultur- och 
mediepolitiken (DIK 2008).   
 
Tidskriften bis, ges ut av föreningen Bibliotek i Samhälle fyra gånger om året. Den har 
funnits sedan 1969 och debatterar ur ett socialistiskt perspektiv aktuella nationella och 
internationella biblioteksfrågor. Tidskriften skriver bland annat om bibliotekshistoria, 
framtidens bibliotek och om det rättvisa biblioteket (BiS - Bibliotek i Samhälle 2008). 
 

4.1.2 Urval 
I urvalsprocessen av mitt material har jag gått igenom tidskrifterna nummer för 
nummer. Rent praktiskt har läsningen inneburit att jag utifrån rubriker och ingresser 
bedömt om en text skulle kunna vara relevant för mitt syfte. Därefter har dessa texter 
mer noggrant lästs igenom och de texter som utgör mitt undersökningsmaterial har 
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sedan valts ut efter två kriterier. Kriterierna är att texterna handlar om bibliotekarier 
och att det är folkbibliotekarier som kommer till tals i texterna. Nedan förklarar jag 
närmare vad kriterierna innebär. Texterna utgörs av artiklar, debattinlägg och krönikor. 
 
Som nämndes i uppsatsens inledande kapitel har jag valt att låta skolbibliotekarier ingå i 
gruppen folkbibliotekarier. I materialet framkommer att bibliotekarier ibland arbetar 
både som folk- och skolbibliotekarier, t.ex. (14). En annan orsak till att jag valt att ta 
med även skolbibliotekarier är att en del av artiklarna jag fann intressanta är skrivna av 
SFF, Svenska Folkbibliotekarieförbundet, utan att närmare presentera artikelförfattaren. 
I SFF var både folkbibliotekarier och skolbibliotekarier medlemmar3. Dessutom kan 
folk- och skolbibliotekarier sägas ha liknande utgångspunkter i sin yrkesutövning, även 
om verksamheterna är olika. Tidigare var bibliotekarieutbildningen vid Högskolan i 
Borås också uppdelad i två inriktningar, varav den ena var inriktad mot folk- och 
skolbibliotek och den andra mot forsknings- och företagsbibliotek (Enmark & Seldén 
1998, s. 133f). I majoriteten av artiklarna är det dock folkbibliotekarier som uttalar sig.   
 
Det första kriteriet, att texterna ska handla om bibliotekarier, är självklart utifrån 
uppsatsens syfte. Det innebär ändå en del problem eftersom allt som skrivs om bibliotek 
kan sägas handla om bibliotekarier. Bibliotekarier arbetar i bibliotek och ska till 
exempel förverkliga bibliotekens verksamhetsmål. Därmed skulle även en studie om 
bibliotekets roller kunna innefatta bibliotekarien eller tvärtom. Jag har dock valt att 
begränsa urvalet och bara ta med de texter där bibliotekariers yrkesroller, kunskaper, 
uppgifter och föreställningar om bibliotekarier uttryckligen omnämns eller diskuteras. 
Uttryckligen betyder när något uttrycks kring bibliotekarier som ett ämne i sig själv. Det 
behöver dock inte betyda att en hel artikel behandlar ämnet, utan det kan vara ett stycke 
i en artikel som har något annat huvudfokus. Jag har valt bort texter där bibliotekarierna 
talar om sitt yrke, men där ämnet i sig inte är bibliotekarier utan exempelvis en 
diskussion om ett projekt som en bibliotekarie håller i på ett visst bibliotek.  
 
I läsningen av texterna har det varit svårt att skilja kunskaper, uppgifter och roller åt. 
När det gäller kunskaper har jag utgått från vad bibliotekarierna säger att de kan, vad de 
har för kunskaper. När uppgifterna har undersökts har jag utgått från vad 
bibliotekarierna säger att de gör, vilka deras uppgifter är, vad de arbetar med. Orden 
kunskap och uppgifter behöver således inte finnas med i texterna, även om de 
förekommer. När jag undersökt hur bibliotekariers roller uttrycks har utgångspunkten 
varit att bibliotekarie är ett mångtydigt tecken som uttrycks på olika sätt. En roll blir då 
som jag skrev i begreppsdefinitionerna innebörden av de uttryck bibliotekarierna 
använder när de beskriver sig själva, som exempelvis informationsförmedlare. 
 
Det andra kriteriet, att det är folkbibliotekarier som kommer till tals i texterna, betyder i 
vissa fall att texterna är skrivna av folkbibliotekarier. Mer ofta betyder det att texterna är 
skrivna av någon annan, vanligtvis en journalist, men att det är folkbibliotekarier som 
uttalar sig i texterna. Det har inte alltid varit klart vilken befattning personer som uttalar 
sig har, vilket har gjort att jag bara tagit med de texter där det uttryckligen framkommer 
att personen i fråga är folk- eller skolbibliotekarie. Jag gör således inga anspråk på att 
mitt material innehåller alla uttalanden som folk- och skolbibliotekarier gjort angående 

                                                 
3 Tidigare tillhörde folk- och skolbibliotekarier SFF, Svenska Folkbibliotekarieförbundet och 
bibliotekarier vid forsknings- och företagsbibliotek VBT, De Vetenskapliga Bibliotekens 
Tjänstemannaförening. 1997 slogs förbunden ihop till BF, Bibliotekarieförbundet.  
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bibliotekarier i tidskrifterna den undersökta perioden. Dessa är förmodligen betydligt 
större till antalet än mitt urval.  
 
Att jag studerar uttalanden av folkbibliotekarier betyder inte att jag, när jag enligt mitt 
syfte studerar vad som sägs om bibliotekarier, studerar vad som sägs om 
folkbibliotekarier. Många gånger är det oklart vilka bibliotekarier som åsyftas när 
bibliotekarierna i materialet uttrycker sig, det är sällan att en viss bibliotekarietyp 
nämns. Därför kan jag bara göra ett rimligt antagande, att när folkbibliotekarier uttalar 
sig görs det utifrån deras egen position. Detta är inget som är självklart och därför 
studerar jag folkbibliotekariers uttalanden om bibliotekarier istället för 
folkbibliotekariers uttalanden om folkbibliotekarier. 
  
Mitt urval är till viss del subjektivt. Kriteriet att texterna uttryckligen ska handla om 
bibliotekariers roller, kunskaper, uppgifter och föreställningar om bibliotekarier, är en 
bedömningsfråga. Jag menar ändå att det är möjligt för någon annan att gå igenom 
samma material efter samma kriterier och få ett urval som någorlunda överensstämmer 
med mitt. I resultatredovisningen kommer jag att använda mig av citat från texterna för 
att tydliggöra mina resonemang och visa vad bibliotekarierna uttrycker. Även där finns 
en subjektivitet, då någon annan skulle kunna välja andra citat. Citaten speglar dock det 
undersökta materialet och utgår från uppsatsens frågeställningar vilket gör att det finns 
en begränsning i hur ett alternativt urval skulle kunna se ut.  
 

4.2 Analytiskt tillvägagångssätt 
 
I Laclau och Mouffes diskursteori finns inga konkreta metodologiska verktyg som 
beskriver hur en diskursanalys kan genomföras (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 
14). Winther Jørgensen och Philips menar dock att Laclau och Mouffes begrepp går att 
använda i en konkret analys. De exemplifierar med nodalpunkter, ekvivalenskedjor där 
nodalpunkter får innehåll, identitetskonstruktioner och gruppbildning samt konflikt-
analys där begreppen antagonism och hegemoni används (Winther Jørgensen & Philips 
2000, s. 57).  
 
Ingrid Sahlin presenterar i boken Mer än kalla fakta (1999, s. 93) en modell hon använt 
sig av i diskursanalytiska undersökningar. Sahlin relaterar inte sin modell till Laclau och 
Mouffes olika begrepp, men den har ändå likheter med det som Winther Jørgensen och 
Philips (2000) föreslår kan ingå i en analys. Sahlins modell har tillsammans med Laclau 
och Mouffes diskursteori använts i olika varianter i magisteruppsatser vid institutionen 
Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. I 
uppsatsen Vad sägs om användare - Folkbibliotekens användardiskurser i tre 
bibliotekstidskrifter (2002) har Åse Hedemark och Jenny Hedman skapat en 
analysmodell utifrån Sahlins modell kombinerat med Laclau och Mouffes begrepp. 
Modellen ser ut på följande sätt: 
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Figur 1. Hedemarks och Hedmans analysmodell (2002, s. 18). 
 
 
Jag har funnit Hedemarks och Hedmans modell användbar som analysredskap, dock har 
jag anpassat modellen utifrån syftet med min uppsats. Mitt material kommer att 
analyseras i fyra steg utifrån följande analysmodell:  
 
 

 
 
Figur 2. Analysmodell. 
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Steg 1: I kapitel 3 skrev jag att bibliotekarie i uppsatsen betraktas som ett mångtydigt 
tecken. Bibliotekarie blir ett element utifrån utgångspunkten att bibliotekarie-
professionen inte lätt låter sig beskrivas då den är mångfacetterad. Hur ordet 
bibliotekarie uttrycks på andra sätt blir då centralt för hur yrket ska förstås. Första steget 
i analysen är att undersöka på vilket/vilka sätt som detta kommer till uttryck i 
materialet. Det här steget i analysen relateras till hur bibliotekarier uttrycker sig kring 
sina roller utifrån min första frågeställning.  
 
Steg 2: I analysens andra steg betraktas bibliotekarie som en nodalpunkt. Utifrån 
uppsatsens frågeställningar undersöks här vad som sägs om bibliotekarier och deras 
kunskaper, uppgifter och vad som sägs om föreställningar om bibliotekarier. Resultatet 
presenteras i form av teckensträngar där nodalpunkten bibliotekarie får ett innehåll 
utifrån vilka andra tecken som relateras till nodalpunkten.   
 
Steg 3: Analysens tredje steg utgår från de två tidigare och innebär att jag undersöker 
vilka motsättningar som märks i materialet. Med motsättningar menar jag 
differentierade åsikter om bibliotekarier. Analyssteget är inspirerat av Laclau och 
Mouffes diskussion om antagonism och hegemoni. Jag väljer istället motsättningar då 
jag inte studerar olika diskurser utan olika sätt att resonera inom en diskurs. 
 
Steg 4: Det fjärde och sista steget i analysen innebär att jag utifrån analysens tre tidigare 
steg sammanfattar vad som sägs om bibliotekariers roller, kunskaper, uppgifter och 
föreställningar om bibliotekarier. Istället för att som i Hedemarks och Hedmans fall 
presentera olika diskurser redogör jag för vilka positioner som finns i den undersökta 
diskursen.  
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5. Resultat och analys 
 
I det här kapitlet presenteras resultatet av min studie med hjälp av den analysmodell jag 
redogjorde för i föregående kapitel. I uppsatsen betraktas bibliotekarie som ett element 
och nodalpunkt. I steg ett visas hur elementet bibliotekarie uttrycks, något som också 
visar vilka roller bibliotekarier kan ha. Steg två utgör huvuddelen av analysen där jag 
presenterar vad som uttrycks om bibliotekariers kunskaper, uppgifter och föreställningar 
om bibliotekarier. Steg tre är en utveckling av steg ett och två, där jag redogör för vilka 
motsättningar som finns i materialet. I steg fyra beskriver jag vilka positioner som syns i 
diskursen.  
 
Resultatet presenteras med hjälp av citat från det undersökta textmaterialet, citaten 
hjälper till att tydliggöra resultatet och mina resonemang. Av utrymmesskäl presenteras 
dock inte alla citat som ligger till grund för resultatredovisningen, de som presenteras 
ska ses som exempel. Citaten refereras med hjälp av en siffra som återfinns i 
källförteckningen. Detta görs av två anledningar, dels för att undvika långa 
källhänvisningar som gör texten svårläslig, dels för att fokus i en diskursanalytisk studie 
inte är vem som säger något utan vad som sägs.  
 

5.1 Steg 1 – Bibliotekarie som element 
 
Det är tydligt i texterna att en bibliotekarie kan beskrivas på många olika sätt, det råder 
ingen enighet om hur en bibliotekarie ska uppfattas. I materialet beskrivs yrket genom 
en rad olika benämningar som alla visar olika roller bibliotekarier kan ha.  
 
Bibliotekariers roller beskrivs ofta i samband med ordet information. Det görs utifrån 
två perspektiv. Det första innefattar faktiska beskrivningar om vad bibliotekarier är som; 
informationsexperter (43), informationsservicepersonal (10), infonaut (24), ”kunniga 
informationssökare” (47) och ”information manager” (45). Relaterade benämningar som 
dataexpert (11), cybrarian (33) och nätguide (32) förekommer också. Det andra 
perspektivet är beskrivningar vad bibliotekariers uppgifter blir i samhället. Exempel på 
ett sådant uttalande är att bibliotekarier är ”nyckelpersoner i informationssamhället” (1).  
 
Beskrivningarna innefattar också relationen till användare då bibliotekarierna ofta 
benämns som att vara guider eller navigatörer i informationssamhället. Bibliotekarierna 
uttrycker också att de har en roll där information är något som användare behöver hjälp 
med att hantera och inte ska utsättas för direkt. Exempel på sådana uttalanden är; ”För 
vår uppgift som bibliotekarier är bl a att vara navigatörer i det som i vardagslag kallas 
informationssamhället” (12) och ”Bibliotekarien är navigatör i det växande hav av 
upplevelser och information som varje bibliotek ger människorna tillgång till” (13). Den 
skyddande aspekten märks av uttalanden som att bibliotekarier ses som ”gatekeeper i 
den nya mediavärlden” (29) och ”sovrare av informationsflödet” (29). Relationerna till 
användarna uttrycks också genom benämningar som ” uppfostrande folkbildare” (20) 
och ”allmänhetens upplysare och informatörer” (38). 
 
Kunskap förknippas med bibliotekarier på ett liknande sätt som ordet information. 
Bibliotekariers roller uttrycks då som kunskapsnavigatör (45), kunskapsmäklare (24) 
och kunskapsspridare (29). 
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I materialet uttrycks också en pedagogisk roll för bibliotekarier genom uttalanden som 
exempelvis: ”I vår specifika yrkesidentitet ligger att vi ska vara något av pedagoger” (5) 
och ”Den nya rollen för bibliotekarier är följaktligen den som: pedagogisk handledare 
och vägledare” (24). Den pedagogiska rollen uttrycks också i mer svepande ordalag som 
att bibliotekarien ska vara ”lärarnas lärare” (38).  
 
En annan del av den pedagogiska aspekten av bibliotekarieyrket uttrycks ofta som att 
bibliotekarien ska vara en förmedlare. Förmedlarrollen beskrivs som att ”Men det 
behövs fortfarande förmedlare, människor som fungerar som brygga mellan besökaren 
och bibliotekets resurser, som hjälper besökaren att orientera sig i bibliotekets enorma 
utbud” (26). Förmedlarrollen uttrycks också från motsatt ståndpunkt då det nämns att 
bibliotekarien ska ”lämna den neutrala mekaniska förmedlarrollen” (29).  
 
Förmedlarrollen benämns även mer specifikt som informationsförmedlare (17) och 
”förmedlare mellan boken och läsaren” (5). En variant av bibliotekarien som förmedlare 
är bibliotekarien som vägvisare och vägledare. Det uttrycks till exempel när en 
bibliotekarie säger att hon måste agera som en  ”vägvisare i en djungel av information” 
(20).  
 
Uttryck om bibliotekariers förhållande till kultur och bibliotekets samlingar är mindre 
förekommande i materialet. Relationen till kultur uttrycks som att bibliotekarien är 
”kulturens viktigaste fundament” (38), att de är kulturförmedlare (45) och i uttalanden 
som: ” … jag har förstått att jag har varit en kulturbibliotekarie” (49). I förhållande till 
bibliotekets samlingar uttrycks det att: ”Bibliotekarien är expert på att samla och 
levandegöra samlingarna.” (42) och att bibliotekarier är ”ordets förvaltare” (30). 
Bibliotekarien benämns också som bokväktare (45). 
 
Mer abstrakta benämningar för bibliotekarien finns också uttryckt, som till exempel ”en 
hjälpande och stödjande syster” (29), ”en varsam och situationskänslig stigfinnare” 
(37), och att bibliotekarien ska vara som en renässansmänniska (54). Även benämningar 
som inspiratör och psykolog (38) förekommer.  
 
Även vad en bibliotekarie inte ska förstås som uttrycks, som till exempel ”fördömande 
övervakande storebror” (29) och ”smakdomare och förmyndare” (42). Detta är roller en 
bibliotekarie skulle kunna ha, men som uttrycks som något icke önskvärt. I materialet 
framkommer även en önskan om att bibliotekarierna istället för att bara vara humanister 
och samhällsvetare även ska vara en yrkesgrupp som består av ekonomer, naturvetare 
och tekniker (10, 14, 49). 
 

5.2 Steg 2 – Bibliotekarie som nodalpunkt - teckensträngar 
 
Steg två är uppdelat i fyra avsnitt. Bibliotekarie betraktas som en nodalpunkt och 
undersöks i relation till vad som sägs om bibliotekariers kunskaper, uppgifter, andras 
föreställningar om bibliotekarier och bibliotekariers föreställningar om bibliotekarier. 
Nodalpunkter är som tidigare nämnts ofta tomma tecken. I de olika avsnitten nedan får 
bibliotekarie betydelse i relation till andra tecken. Resultatet presenteras i form av 
teckensträngar. Ibland uttrycks inte ordet bibliotekarie i materialet utan istället används 
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t.ex. vi, oss, vår och personal. Dessa benämningar har använts som synonymer till 
bibliotekarie.  
 

5.2.1 Kunskaper 
I det här avsnittet har jag valt att även betrakta kunskap som en nodalpunkt tillsammans 
med bibliotekarie, då kunskap är ett ord som ofta förekommer i texterna. Liksom 
bibliotekarie säger det lite i sig självt utan får sin betydelse först i förhållande till andra 
tecken.  
 
Ordet kunskap används på två sätt i texterna. Det används i uttryck som ”bibliotekariers 
kunskaper är…” och det är i den betydelsen jag ser kunskap som en nodalpunkt. Det 
används också när det beskrivs vilka bibliotekariers kunskaper är, t.ex. att 
”bibliotekarier har kunskap om kunskap”. Kunskap blir då ett tecken som förklarar 
nodalpunkten kunskap.  
 
Bibliotekarierna uttrycker både vilka faktiska kunskaper de har och vad de borde ha för 
kunskaper. Uttalanden från båda dessa synsätt har tagits med då de båda är exempel på 
hur bibliotekariers kunskaper uttrycks.  
 
Kunskap 
I bibliotekariers uttalanden om sina kunskaper förekommer förutom beskrivningar av 
faktiska kunskaper också konstateranden att bibliotekarier har mycket kunskap. Det 
påpekas att bibliotekarier har bra och viktiga kunskaper, men dessa resonemang följs 
inte alltid upp med en beskrivning av vilka dessa kunskaper är. Exempel på sådana 
uttalanden är följande: ”Låntagarna ska kunna veta att de möter personal med kunskap.” 
(40), ”För vi bibliotekarier får aldrig glömma att vi redan besitter enorma erfarenheter 
och kunskaper …” (52) 
 

I den förändringsprocessen måste vi bibliotekarier bidra med vår 
professionella kunskap. Vår kunskap är nödvändig i förändringsprocessen. 
Men säger vi bara nej istället för att bidra med den kunskapen riskerar vi att 
hela förändringsprocessen sker över huvudet på oss … (3) 

 
I ovanstående citat framkommer inte vilka kunskaper bibliotekarierna menar att de har 
utan bara att bibliotekarier har mycket kunskaper. I materialet beskrivs även att 
bibliotekarier har kunskap om kunskap, till exempel såhär: ”Det är ju vi, som handhar 
själva nyckeln till all information, till all den kunskap, alla de erfarenheter som 
mänskligheten samlat under generationernas gång.” (1) 

 
Ty så mångbottnad och bred är bibliotekariens yrkeskunnande att såväl 
kulturarv och framtidsvisioner ryms. … Vem kan bättre än bibliotekarien 
motsvara den [sic!] turbulenta samhällets krav? Vilket annat yrke har hela 
kunskaps- och kulturkom-passen [sic!] inbyggt? (21) 

 
Världen drunknar i information men hungrar efter kunskap. Den ideala 
bibliotekarien bör ha vetenskapligt grundad kunskap om kunskap och därtill 
ämneskompetens kombinerat med ett djupt engagemang för folkbildning 
och kunskapsspridning. (29) 
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Citaten ovan antyder att bibliotekariers kunskaper är komplexa och innefattar många 
olika områden. Detta uttrycks i materialet på olika sätt, till exempel: ”De anställda ska 
sålunda ’kunna så mycket som möjligt om så mycket som möjligt’, likt en 
renässansmänniska.” (54) och ”Det är där vår styrka ligger men också i det faktum att vi 
bibliotekarier har en helhetssyn, att vår kompetens inte är begränsad till ett enda 
medium eller ett enda område.” (12) 
 
Kunskapsorganisation 
Det som ingår i det som vanligen benämns som kunskapsorganisation finns också med i 
beskrivningarna av bibliotekariers kunskaper. Utbildningen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås var fram till höstterminen 2007 indelad i 
fyra valbara inriktningar, varav en kallades kunskapsorganisation. Numera finns 
kunskapsorganisation som benämning på kurser som ingår i de nya programmen inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Inom kunskapsorganisation ingår områden som 
katalogisering, klassificering och indexering. Dessa och närliggande kunskaper nämns i 
materialet, såsom att bibliotekarier kan systematisera och organisera. De uttrycker att: 
”- Vi är bra på att systematisera och plocka fram kunskap, för att sedan förmedla den 
vidare.” (8) och ”Bibliotekarien är expert på att samla och levandegöra samlingarna.” 
(42)  
 

Bibliotekarien har en specifik kompetens, som kan beskrivas som en 
trestegsraket … - Det första steget är att göra urval, samla ihop, organisera 
och systematisera en kunskapsmassa. - Ur denna ska vi sedan kunna 
återfinna det material som efterfrågas av en låntagare, brukare, kund, 
användare eller vilket ord vi nu vill använda. - Ibland levandegör vi också 
materialet. (9) 
 
Vi är proffs på att systematisera kunskap men hur förmedlar vi upplevelse 
… Den efterföljande diskussionen kom mycket att handla om definitioner, 
om yrkets innersta kärna. Slår man fast att det centrala är 
kunskapsorganisation eller dokumenthantering, så måste man när det gäller 
folkbibliotekarier anse allt mellan nallebjörnar och människor vara 
dokument. Frågan är då om definitionen blir så speciellt meningsfull. (30) 
 
Bibliotekarier är specialister på medier och information, på litteratur och på 
att organisera samlingar så att de blir möjliga att söka i – på att hitta 
information på såväl rationella som irrationella sätt. (43) 

 
Sköta bibliotek 
I materialet framkommer också att bibliotekariers kunskap består av att arbeta i 
bibliotek. Kanske kan de åsikterna tyckas självklara, men betydelsen är vidare än 
så. Det som uttrycks är att bibliotekariers kunskap är biblioteket, med uttalanden 
som till exempel: ”- Som bibliotekarier har vi kunskap och kompetens att sköta 
biblioteksverksamheten professionellt utifrån de mål som finns och de resurser vi 
har fått.” (3) 
 

Det gemensamma hos dem alla är att de är kompetenta för att arbeta i 
bibliotek. De besitter en bibliotekskompetens som består i just detta: de är 
bra på att arbeta i bibliotek. Det är det absolut viktigaste för all biblioteks-
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personal. … Men jag säger det igen. Bibliotekarier är bra på att arbeta i 
biblioteket. Det är egentligen allt. (53) 
 
Men nu när biblioteken har fullt sjå med att överleva just som bibliotek, när 
hela guldkanten är borta är det rätt och viktigt att vi som jobbar där, sysslar 
med det vi är bra på och att det är just bibliotek som är vår kompetens. Det 
området är stort nog och det är ingen annan som tar ansvar för det. (31) 

 
Tyst kunskap 
En annan kunskap som uttrycks är att bibliotekarier har en tyst kunskap som är svår att 
beskriva. Den kunskapen, även kallad förtrogenhetskunskap, är något som fås genom 
erfarenhet. Den tysta kunskapen kan relateras till ovanstående citat om bibliotekariers 
kunskap om bibliotek, båda är abstrakta på ett annat sätt än exempelvis samla och 
systematisera information. Förutom uttalandena om att bibliotekarier har en tyst 
kunskap finns det beskrivningar över hur den tysta kunskapen kommer till uttryck i 
sättet att arbeta. Kunskapen beskrivs då exempelvis som problemlösande och generell, 
som i följande uttalande: ”I bibliotekarierollen finns ett mycket stort mått av tyst 
kunskap, sådan man tillägnat sig i varje möte med biblioteksanvändare, i varje 
problemlösning tillsammans med brukarna.” (43) Bibliotekarien ska snabbt kunna 
bedöma vilken service en viss person behöver. Detta sker utifrån bibliotekariernas 
teoretiska bakgrund men också av erfarenhetskunskap. 
 

Men vilken är då bibliotekariens specifika kunskap? … Det är den ’tysta’ 
kunskapen, förtrogenhetskunskapen, den kunskap jag förvärvat genom att 
jag har arbetat. Problemet med den tysta kunskapen är just att den är tyst och 
därför svår att beskriva. Om jag ska beskriva varför bibliotekarier behövs 
kan jag inte beskriva den tysta kunskapen annat än genom exempel och då 
blir beskrivningen lätt banal. (5) 

 
Information 
I uppsatsen undersöker jag inte kvantitativt vilka ord som är vanligast förekommande 
när bibliotekarier uttrycker sig om sitt yrke. Trots detta har det inte kunnat undgå mig i 
genomläsningen av materialet att information är ett ofta använt ord. Det förekommer 
både som ensamt ord och i kombinationer med andra ord, något som märktes i 
resultatdelens inledande avsnitt om roller. Information är också vanligt förekommande 
när bibliotekarierna beskriver sina kunskaper. Ordet används på två olika sätt, vilket 
medför att bibliotekariernas beskrivna kunskaper i relation till information delvis 
handlar om olika saker. Det uttrycks att bibliotekarier kan söka information genom 
uttalanden som till exempel: ”Jag är enastående kunnig på att söka information i olika 
former.” (48) och ”Bibliotekarierna är generalister eller specialister på informations-
sökning, bra på att samla, bedöma, värdera information … ” (55). Det andra sättet att 
tala om information handlar om att bibliotekarier har överblick och kan värdera 
information. Det uttrycks t.ex.: ”Detta kräver förmåga till kritisk bedömning och 
kvalitativ sovring av tillgänglig information.” (29), ”Kunskapssamhället behöver 
människor med överblick som kan se trender och mönster i informationsflödet.” (10), 
”Där bibliotekarierna delar med sig av sin kunskap om informationskällor och 
sökvägar.” (37) Närbesläktat med uttalandena om information är uttryck kring data, 
såsom:. ”Förutom att bygga upp och underhålla biblioteket kan de bygga databaser och 
göra system för dokumenthantering … ” (11) 
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Litteratur 
Litteratur nämns också som en kunskap bibliotekarier besitter. Istället för litteratur 
används ibland liknande eller mer precisa ord som böcker och skönlitteratur. Exempel 
på uttalanden är följande: ”Det krävs mycket kunskaper också, framförallt 
litteraturkännedom … ” (23),  ”- På ett bibliotek är det viktigt med bredden, det är inte 
nödvändigt att ha litteraturvetenskap som huvudämne, även om det är vanligast.” (8), 
”Bibliotekarier är ofta bra på böcker och datorer … ” (51) och ”Att sprida skönlitteratur 
och engagera eleverna att läsa är bara en del av bibliotekariernas kunnande … ” (43) 
 
 
Av ovanstående resultat går det att bilda en teckensträng över vilka tecken som ger 
nodalpunkterna bibliotekarie och kunskap mening i förhållande till hur bibliotekarierna 
i materialet uttrycker sig kring bibliotekariers kunskap.  
 
Kunskap – Systematisera – Organisera – Bibliotek – Tyst kunskap – Information –  
Litteratur 
 

5.2.2 Uppgifter 
Det som sägs i materialet om bibliotekariers uppgifter är nära relaterat till vad som sägs 
om bibliotekariers kunskaper. Tecken som var centrala i avsnitt 5.2.1 återkommer 
således här. Bibliotekarie betraktas även här som en nodalpunkt. Avsnittet syftar till att 
ta reda på vilka tecken som ger nodalpunkten mening när bibliotekarierna talar om 
bibliotekariers uppgifter. 
 
Förmedla 
En av bibliotekariernas roller beskrevs i avsnitt 5.1 som förmedlare, vilket logiskt ger 
att en av bibliotekariers uppgifter beskrivs som att förmedla. Det märks av uttalanden 
som: ” … medan bibliotekarien sysslar med innehållet, budskapet, väljer vad som ska 
tillhandahållas, vägleder, förmedlar, talar för etc.” (41) Liksom i avsnittet om roller 
finns det inte ett svar på vad som ska förmedlas, utan det är en gemensam benämning 
som används när olika områden åsyftas. Oftast handlar förmedlandet om uttryck kring 
kultur och sådant som kan sägas ingå i kulturområdet, såsom berättande. ”- Min uppgift 
som bibliotekarie är att förmedla litteratur och vägar till kunskap … ” (7), ”- Att 
förmedla ett berättande, det är det vi vill göra, och vi vet att där är biblioteket en 
skattkammare.” (5)  
 

Men huvuduppgifterna är naturligtvis fortfarande desamma: att 
tillhandahålla information och förmedla kultur. Den del som påverkats minst 
av den tekniska utvecklingen är kulturförmedlingen. (16) 
 
Biblioteket är i den bilden en kultur- och bildningsinstitution och en öppen 
social arena där bibliotekarien förmedlar berättelser och skapar möten 
mellan besökarna och det för dem obekanta. (26) 

 
Dock nämns det inte alltid vad som ska förmedlas, utan bara att en av bibliotekariers 
uppgifter är att förmedla. Exempel på ett sådant uttalande är: ”Man slipper 
energikrävande gränsdragning och kan koncentrera sig på uppgiften: att förmedla.” (13) 
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Vägleda och lära 
Vägleda är ett annat ord som förekommer när bibliotekariers uppgifter uttrycks. 
Bibliotekarien ska leda besökare i biblioteket och visa vad det finns för något att ta del 
av. 
 

Det sålunda aktivt och medvetet utvalda mediabeståndet är det sedan de 
anställdas uppgift att maximera användandet av, att vägleda, exponera, prata 
för och på alla sätt göra det utnyttjat av så många som möjligt. (29) 
 
Till detta krävs uppsökande arbete, säger hon. Och menar med det inte bara 
bokprat utan också uppsökande inom biblioteket. Det innebär bland annat att 
vägleda folk i bokhyllorna och att utforma lokalerna så att de blir lätta för en 
ovan besökare att hitta rätt i. (2) 

 
I nära relation till bibliotekariers förmedlande och vägledande uppgifter finns uttryck 
om att bibliotekarien har pedagogiska uppgifter. Det uttrycks som att: ”Bibliotekariens 
pedagogiska uppgifter blir allt viktigare.” (16) och ”Bibliotekarier har pedagogisk vana. 
Det är inte vi som väljer informationen. Vi hjälper människor att hitta fram till den 
information de behöver.” (17) Lära är här ett vanligt ord. Det uttrycks bland annat 
genom att bibliotekarier ska lära användare att hitta det de söker; ”Det handlar om den 
pedagogiska rollen att lära ut hur användarna själva bättre kan hitta sitt stoff, kan söka i 
samlingarna.” (13), ”Är det inte folkbildning i modern tappning att föra ut information 
om bibliotekens handboksbestånd och lära, just det, lära biblioteksbesökare att själva 
finna fram i uppslagsboksdjungeln. ” (37) 
 
Bildning 
Inom samma område som lära ut och vägleda finns uttalanden om bildning. Det rör sig 
om beskrivningar som att bibliotekarier ska bilda och folkbilda, såsom ”Vi är 
professionella, vi är utbildade, vi ska bilda och folkbilda.” (56)  
 

Man måste förstås både gå på vad folk vill ha – om man uttrycker det litet 
grovt – och vad man anser behöver finnas på ett bibliotek. … När jag var 
ung var folkbildning det som gjorde att jag ville bli bibliotekarie. Jag ville 
sprida budskapet. Folkbildning behövs fortfarande men man blir tolerantare 
med åren och hittar andra sätt att arbeta på. (36) 
 
Ska vi arbeta med folkbildning, studievägledning eller ska vi bli nätguider? 
Om man svarar ja på alla de här frågorna, får vi då de nödvändiga resurserna 
för att bygga ut verksamheten eller kommer det att bli nödvändigt att välja? 
(32) 

 
Information 
Information är också här ett vanligt förekommande ord. Precis som i fallet med 
bibliotekariers kunskap om information uttrycks inte en uppgift i relation till 
information, utan ett flertal. Det som sägs har flera beröringspunkter med avsnitten om 
bibliotekariers uppgifter att förmedla och lära. Dels handlar det om att bibliotekarier har 
som uppgift att hitta information, dels om att bibliotekarier har som uppgift att lära 
andra att kunna hitta information, att: ” … guida människor i det enorma 
informationsflödet.” (17) Det uttrycks också att bibliotekariers uppgift är att sålla, sovra 
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och värdera den information som finns tillgänglig. Även där finns den lärande aspekten 
då bibliotekarier ska lära användare att vara källkritiska.  
 

Hon pekar också på det ökande informationsflödet som blir allt svårare att 
hitta i. Det är också en uppgift för bibliotekarien, att hjälpa enskilda 
individer och folk på arbetsplatser att hitta rätt information. (11) 
 
Det finns emellertid redan navigatörer i informationsfloden – 
bibliotekarierna. Oavsett medier innebär ju bibliotekarieprofessionen att 
tillhandahålla information efter vars och ens behov och att lära andra hur 
man söker sin information. (43)  
 
En annan stor uppgift är att kritiskt granska och sålla all den information 
som erbjuds. Viss information är mer tillförlitlig än annan och man måste 
göra en bedömning av vilken nivå informationen ligger på. (16) 
 
Men vem ska sovra i bruset? Vem ska värdera informationen och vem ska 
slå vakt om mannen och kvinnan som står utanför campusområdet? För 
folkbibliotekarien är svaret givetvis självklart. (54) 
 
Min viktigaste uppgift är att lära ut hur man sållar och sovrar bland 
överflödet. … Idag finns det så mycket information från olika källor, att det 
största problemet för kunden inte är att hitta vad han söker utan att kritiskt 
kunna granska materialet. Jag måste få kunden att ställa frågorna: vem har 
skrivit det, varför har han skrivit det och för vem har han skrivit det? (20) 

 
Verka för fri tillgång till information  
En annan uppgift i relation till information som uttrycks är att bibliotekarier ska verka 
för fri informationstillgång i samhället, ett exempel är: ”- Bibliotekarien ska också 
försvara yttrandefriheten. Det betyder att vi behöver etiska regler som stöd för att stå 
emot påtryckningar från politiska eller religiösa grupper.” (6) Fokus lyfts här från 
biblioteksnivå till samhällsnivå. Detta påtalas även genom att återge officiella riktlinjer 
för yrket, där det nämns att bibliotekarien har ett speciellt ansvar i 
informationssamhället. Yttrandefrihet är ett återkommande ord som uttrycks i 
materialet.  
 

De yrkesetiska skrivningarna för bibliotek inleds vanligen med att man 
fastslår att de biblioteksanställdas uppgift är att främja ett fritt flöde av 
kunskap och idéer, att ge alla människor lika möjligheter att utnyttja detta 
för forskning, studier, arbete, rekreation och för att orientera sig i tillvaron. 
(29) 
 
Det innebär ansvar för en fri och jämlik tillgång till information, respekt och 
kamp för yttrandefriheten och ett kvalitetsmedvetande i såväl tjänster som 
material som tillhandahålls. (41) 

 
Litteratur 
I avsnittet om bibliotekariers kunskaper uttrycktes att bibliotekarier har kunskaper om 
litteratur. Detta följs upp med att bibliotekarier också nämner litteratur när de uttrycker 
sig om uppgifter, som till exempel: ”Just möten med andra människor och 
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möjligheterna att förse varje enskild människa med den litteratur och den information 
som hon vill ha, är det fina med yrket …” (23). Ibland nämns bok eller böcker istället 
för litteratur. Uttalandena är sällan är så ”enkla” som exemplet: ”Bibliotekarier ska 
bokprata …” (31), utan ofta handlar det om att litteraturuppgifterna ses som hotade och 
att de behöver försvaras. 
  

Jag kan inte se något ”uppifrån-perspektiv” om en bibliotekarie eller annan i 
en bok engagerad person försöker förmedla egna läsupplevelser till såväl 
läskunniga som läsovana lyssnare. (34) 
 
Varför kan vi inte arbeta mer läsfrämjande och kalla oss för ”bokhoror” eller 
”bokprostituerade” Eller för ”bokbögar” eller ”bokballar”? En poäng i 
sammanhanget är att vi får hyfsat bra betalt för att arbeta med litteratur. Det 
visar också att vi är professionella. (55) 

 
Service  
Service benämns som en viktig uppgift för bibliotekarier, i vissa fall också som att det 
är den viktigaste uppgiften. Arbetet med service innebär möten med låntagare, vilka 
även benämns som besökare och kunder. Uppgifterna kring service innefattar således 
det som tidigare tagits upp om bibliotekariers uppgifter kring till exempel vägledning 
och förmedling. Bibliotekens låntagare/besökare/kunder har på ett naturligt sätt funnits 
med i hela avsnittet om bibliotekariers uppgifter, men här är de huvudfokus i det som 
sägs.  
 

Besökaren i fokus med andra ord. För … är det självklart att bibliotekarien 
finns i biblioteket för besökarens skull. För att ge god service och för att 
skapa möten. – Genom datoriseringen har vi ökat våra möjligheter att ge en 
god service. (26) 
 
Servicen till låntagarna är också kärnan i arbetet som folkbibliotekarie … 
Visst har verksamheten och omvärlden och inte minst medierna förändrats, 
men yrkesrollen är egentligen densamma genom åren. (23) 
 
Vi sysslar med kommunikation, och det är service. Därför är det så svårt att 
mäta.Att [sic!] lämna ut en bok är egentligen inte service, för det är inte en 
immateriell process, det är det där andra[…](40) 
 
Det gemensamma är att vi har ett serviceyrke, dvs. att vi arbetar i samspel 
med andra människor, och utifrån de målsättningar och resurser som ställs 
till förfogande på bästa sätt tillfredställer mer eller mindre artikulerade 
önskemål. (41)  

 
 
Av ovanstående resultatredovisning går det att bilda en teckensträng över hur 
nodalpunkten bibliotekarie ska förstås i förhållande till hur bibliotekarierna i materialet 
uttrycker sig kring bibliotekariers uppgifter.  
 
Förmedla – Vägleda – Lära – (Folk)bilda – Information – Yttrandefrihet – 
Litteratur – Service 
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5.2.3 Bibliotekarier om andras föreställningar om bibliotekarier 
När bibliotekarierna uttalar sig om andras föreställningar om bibliotekarier så görs detta 
i både positiva och negativa tongångar, men där de negativa överväger. Bibliotekarierna 
ger ofta uttryck för att andras uppfattningar om bibliotekarier är bristfälliga och att yrket 
inte görs rättvisa. Ett uttalande som kan sägas sammanfatta diskussionen är följande: 
”Bilden av bibliotekarien i allmänhetens ögon är så mycket starkare än den verkliga 
bibliotekarie, som syns i biblioteket. ” (10)  
 
Böcker 
Något som återkommer i uttalandena om andras uppfattningar om bibliotekarier är 
relationen till böcker. Detta uttrycks ibland mer precist i form av skönlitteratur. Ofta 
handlar åsikterna om att bibliotekarier främst förknippas med böcker och att de vill att 
bilden ska nyanseras. Exempel är: ”Schablonbilden är att vi bara lånar ut och sätter upp 
böcker … ” (8), ”… och förknippar mig och biblioteket framförallt med skönlitteratur.” 
(10), ”- Kanske är det inte bibliotekarien med knut som är nidbilden idag utan 70-tals-
bibliotekarien med huckle som far runt med en packe böcker … ”(39) 
 

Både lärarna och eleverna på mina skolor väntade sig att jag först och främst 
skulle förmedla skönlitteratur. En bibliotekarie sitter ju på sitt bibliotek och 
lånar ut romaner. Eller måhända trodde de att jag möjligen då och då skulle 
drista mig ut i något klassrum för att hålla ett trevligt och underhållande 
bokprat. (4) 
 
Nödvändigheten av såväl bibliotekarier som bibliotekskanslister ifrågasätts 
av politiker och andra opinionsbildare. Bibliotek kan väl vilken 
bokintresserad som helst sköta t. o. m. utan betalning. Dessutom finns det så 
många svårplacerade och övertaliga inom kommunen, och då anses 
biblioteket vara ett lämpligt ställe. Givetvis ska biblioteken ställa upp när 
det är möjligt men vi har fortfarande mycket fördomar att kämpa emot när 
det gäller synen på biblioteksarbetets karaktär. Alla de där små lugna vrårna 
i något magasin där man kan sitta och pyssla med något enkelt finns inte, 
och arbetet handlar faktiskt om mer än att bara stämpla ut böcker och vara 
trevlig. (41) 

 
Schablonbild 
I citaten ovan märktes att bibliotekarierna tar upp schablonbilder och nidbilder av yrket 
som något existerande. Detta upplevs som ett hinder för att se den riktiga bibliotekarien. 
Ytterligare ett exempel på det är följande: 
 

I radions vanligen så uppdaterade Studio ETT (3/12) frammanades en milt 
uttryckt gammalmodig bild. På plats bland hyllorna hörs ett dämpat 
bibliotekariemummel; ”Almqvist[…] den ska ju stå efter Alfredsson”. 
Bokuppsättning pågår. Inget fel i det. Till och med nödvändigt. Men detta 
kändes extremt inåtvänt. Varför valde man inte, till exempel, en 
bibliotekarie på ett knökfullt högskolebibliotek? Eller ett folkbibliotek där 
bibliotekarien hjälper en tonåring att söka information på nätet, eller letar 
efter Sigrid Kahles memoarer? Medvetet eller omedvetet valde man här att 
omhulda ännu en myt: Den mumlande bibliotekarien – den manliga 
motsvarigheten till den kvinnliga dito med hårknut. (50)  
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Andra synpunkter angående hur bibliotekarier uppfattas hos andra är enligt 
bibliotekarierna att yrkeskåren är anonym med en torr image (28) och att människor kan 
uppleva dem som ” …otrevliga, dystra och stressade” (24). Stränghet (26), 
myndighetsframtoning (20) och mesiga (38) nämns också. Beskrivningarna förekommer 
dock bara i enstaka fall, vilket gör att de inte betraktas som tecken som förklarar 
nodalpunkten bibliotekarie.  
 
Låg lön och status 
Även frågan om låg lön och låg status tas upp med uppfattningen att andra ibland har 
låga tankar om yrket, exempelvis: ”Som person har jag hög status på skolan, men som 
professionell yrkesutövare är jag fortfarande näst intill osynlig.” (10) Det nämns även 
att bibliotekarierna själva i viss mån är skyldiga till den bild som finns av dem genom 
uttalanden som: ”Vi har själva internaliserat den lågstatusbild av bibliotekarieyrket som 
finns bland många som vi anser stå över oss i den sociala rangordningen.” (30) 
 

Då tyckte jag bara, att jag fått en ovanligt otrevlig och okunnig person till 
bordet, men senare har jag förstått, att det är på det sättet väldigt många ser 
på vårt yrke idag. Vi betraktas som dumma därför att vi valt ett yrke, som 
ger så dålig materiell utdelning. Det är bara att konstatera: bibliotekarieyrket 
är idag inte bara ett låglöneyrke utan också ett lågstatusyrke. (1) 

 
Självklara 
Dock är det inte bara yttranden om skeva nidbilder och negativa egenskaper av 
bibliotekarier som uttrycks när bibliotekarierna talar om andras bilder av dem. Det 
förekommer också positiva uttalanden där bibliotekarier beskrivs som självklara, att de 
är en grupp som tas för givna i samhället. 
 

Trots hårda ekonomiska villkor idag tycker jag ändå, att bibliotekens och 
bibliotekariernas roll i samhället är mer självklar nu än i början på 
sjuttiotalet. Vi har framför allt nästan lyckats bli av med tråkighetsstämpeln. 
Det var länge sedan jag hörde kommentaren ”jaså du är bibliotekarie. Det 
skulle man inte kunna tro. Du ser inte sån ut”. (20) 
 
De som kommer dit och det är ju faktiskt många, älskar oss vad vi än gör. 
Många av de stora förändringar vi gör har de aldrig ens märkt. De lever med 
oss i ett sådant där stabilt äktenskap som finns där mannen inte märker att 
hustrun klippt håret och färgat det svart och där hustrun å andra sidan inte 
ser att han bytt bil. Trofasthet i livets alla skiften präglar ett sådant 
förhållande. … att tystnaden om oss delvis beror på att vi faktiskt anses 
självklara. (44) 
  
- Är det inte så att vi förutsätter att folk inte vet vad vi gör eller inte riktigt 
tar det vi gör på allvar … Därför måste vi ständigt bekräfta oss både inför 
oss själva och inför andra. Men ofta är låntagarna oerhört imponerade och 
tacksamma och tycker att vi gör ett fantastiskt jobb. (39) 
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En teckensträng kan bildas över hur bibliotekarie ska förstås när bibliotekarierna i 
materialet uttalar sig om andras bilder av bibliotekarier. 
 
Böcker – Skönlitteratur – Schablonbild/nidbild – Låg status – Självklara  
 

5.2.4 Bibliotekariers föreställningar om bibliotekarier 
Många av uttalandena om föreställningar om bibliotekarier handlar om samma sak, det 
finns en önskan om att yrket ska synas och höras mer. Detta uttrycks på olika sätt, men 
det finns en gemensam övertygelse om att arbetet är viktigt och att detta behöver 
tydliggöras för andra. Det som sägs genomsyras av en stolthet och glädje över arbetet, 
men också en osäkerhet då det tycks finnas ett hävdelsebehov.  
 
Vikten av synlighet 
Vissa ord är mer vanligt förekommande än andra när föreställningar om bibliotekarier 
uttrycks. Mest slående är ord som innefattar synlig såsom osynlig, synliggöra och mer 
synliga. Bibliotekarierna upplever att yrket är osynligt och att det behöver synliggöras. 
Exempel på uttalanden är: ”Professionalism har en lång tid varit ett honnörsord bland 
oss bibliotekarier därför att vi har svårt att synliggöra vår kompetens och få riktig 
respekt för vår profession.” (44) 
 

Ett annat skäl till att bibliotekarierna inte profilerar yrkesrollen utan lätt blir 
’osynliga’ har med feedback att göra. – Vi får oftast ingen feedback. Vi ger 
och ger men ser aldrig resultatet. Det vore bra för självförtroendet om vi fick 
se resultat oftare. ’Osynligheten’ leder också till att bibliotekariens 
kunnande inte utnyttjas. (14) 
 
Med det menar han att bibliotekarieyrket också måste förändras. Enligt … är 
bibliotekarien osynlig och det är som om biblioteken och dess IT-miljö lever 
på 1920-talet ... (24) 
 
Vi borde vara med och påverka utvecklingen inom vårt arbetsområde och på 
så sätt samtidigt åstadkomma ett bättre biblioteksutnyttjande. Detta tror jag 
är ett viktigt sätt att göra biblioteket och bibliotekarien synliga. (10) 
 
Vad ska vi annars ha cheferna till om de inte kan visa på vad biblioteken 
verkligen gör; om de inte kan visa på den professionalism och det genuina 
yrkeskunnande som bibliotekariekåren besitter? … Det går ut på att synlig- 
och tydliggöra bibliotekets resurser och bibliotekariernas kompetens. … 
Men är det flera än jag som har en stark känsla av att vi bibliotekarier går 
omkring och gnäller och klagar över att vi inte blir sedda; att vi inte får 
tillräcklig uppskattning av kolleger i andra yrkeskategorier eller av studenter 
eller av allmänheten? (48) 

  
Visa sig 
En variant av synlighetsdiskussionen ovan är uttalanden om att bibliotekarierna måste 
visa vad de kan, exempelvis: ”Framtiden tillhör bibliotekarien. Det gäller bara att vara 
stark nog att tydligt visa och berätta det för de politiker som har till uppgift att möta och 
förvalta framtiden.” (21) Även tala om och hävda sig används för att uttrycka att yrket 
måste synliggöras mer så att andra kan förstå vad yrket innebär.  
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Jag får jobba jättemycket med att visa att jag finns. Jag kan i och för sig gå 
runt och göra nästan ingenting, men för att bekräfta mig, få stanna kvar, bli 
tagen på allvar måste man ligga i ordentligt. (39) 
 
Nej, jag tycker inte att kåren är alltför framsynt! Men jag tror att vi är alltför 
dåliga på att tala om på ett professionellt sätt vad vi gör, och hur vi är och 
kan vara en mycket viktig del, för att inte säga en av förutsättningarna för 
vårt samhälles utveckling från industri- till kunskapssamhälle. (50) 
 
Självklart är biblioteksutbildad personal bäst på att sköta bibliotek och det 
måste vi ha självförtroende nog att tala om för alla konsulter, politiker, 
entreprenörer, organisationer och andra spekulanter, nu när välfärden och 
därmed demokratin ska säljas ut till lägstbjudande.  (30) 
 
Vi praktiskt yrkesverksamma bibliotekarier behöver tillföra mer 
vetenskaplighet i vårt arbete. Vi måste veta vad vi gör - och varför – och 
kunna tala om det för andra. Vår tysta kunskap har alltför länge varit osynlig 
för andra. (47) 
 
… menar att vi måste hävda oss, skapa vår egen framtid och gripa tillfället 
nu för om vi inte gör det kommer andra och hungrigare aktörer att rycka åt 
sig allt mer av våra traditionella uppgifter inom informationssfären. (32) 

 
Marknadsföra 
Vissa bibliotekarier uttrycker sig starkare genom att använda ordet marknadsföra: ”Men 
hon tycker också att bibliotekarierna kunde vara mer offensiva. - Vi är dåliga på att 
marknadsföra oss.” (14) Innebörden är liknande de ovan, bibliotekarier måste göra sin 
kunskap mer synlig. På ett strategiskt vis vill man berätta vad bibliotekarier kan.  
 

… varje lokal förening, måste agera för att hitta lokala begrepp för 
bibliotekariens yrkeskompetens och marknadsföra dem för arbetsgivarna. Se 
här! Ska man kunna säga och visa fram vad bibliotekarier med sin 
kompetens kan tillföra samhället till arbetsgivarens, kommunens och 
medborgarnas fromma. (13) 
 
Han menar också att det är viktigt att bibliotekarierna lär sig att 
marknadsföra och synliggöra sig själva för att visa upp sin kompetens. Drivs 
biblioteken av mission eller affärsidé? undrade han, och berättade att det i 
biblioteksbudgetar inte satsas så mycket pengar på kompetensutveckling och 
marknadsföring. (24) 

 
Bibliotekarier är bra 
Allt som uttrycks handlar dock inte om att bibliotekarier måste synas mer, vanligt är 
också att bibliotekarierna uttrycker vilket bra yrke de har. Just bra är ett ord som 
återkommer, både i betydelsen att bibliotekarie är ett bra yrke och att bibliotekarier är 
bra. Exempel på uttalanden är: ”Jag kan förmedla vilket fantastiskt bra yrke det här är. ” 
(23) och ”Vi är bra. Vi kan bli ännu bättre. Vi ska hävda kvaliteten i det vi gör. Alltid.” 
(56)    
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Ja, så bra är bibliotekarierna att de bidragit till att göra svenskarna till 
världens mest bokläsande folk …  Så bra är bibliotekarierna att varannan 
läst bok i Sverige är en lånad bok. … Så bra är bibliotekarierna att bara 
Systembolaget och posten har fler besökare än biblioteken. (38) 

 
Även beskrivningar som att bibliotekarie är ett viktigt yrke (39) där mötet med låntagare 
är bland det roligaste (23, 6) och beskrivningar av bibliotekarier som vackra (48), 
begåvade (55), gudomliga (52) och att de kan göra skillnad (51) förekommer. 
 
Samhällsmedvetenhet 
Att bibliotekarier har ett ansvar att hänga med i samhällsutvecklingen framgår också i 
materialet. Det handlar om att bibliotekarierna ska vara ”öppna utåt” (39), att de inte får 
”sluta utvecklas” (42) och att ”…’bibliotekarierna måste titta framåt, titta på omvärlden 
och absolut inte titta bakåt.’” (24) 
 

- Bibliotekarier är för okunniga om det politiska livet. De står utanför på 
något sätt. De får väl tänka lite själva, ingen kan tala om allt. - En 
bibliotekarie måste vara samhällsmedveten - man ska ju verka i samhället 
och då måste man ju vara medveten om vilket samhälle man ska verka i och 
påverka. (46) 
  
Vi som har arbetat som bibliotekarier länge har med tiden blivit stöpta i 
samma form. … Därför måste medarbetarna på biblioteken spegla 
omvärlden på ett bättre sätt än de gör idag.  (29) 

 
Omvärlden är ett centralt ord här. 
 
Jantelagen  
I materialet uttrycks också att det finns en medvetenhet om att yrket ibland är osynligt 
och otydligt. Bibliotekarierna menar att bibliotekarier själva mer eller mindre aktivt 
bidrar till att professionen inte syns på det sätt som är önskvärt. Således har detta 
mycket gemensamt med uttalandena om att bibliotekarier måste bli mer synliga. 
Bibliotekarierna uttrycker att de är dåliga på att framhäva sig själva, jantelagen är ett 
ord som återkommer.  
 

Det är den här kvinnliga jantelagen. Man får inte säga att man är något 
speciellt. Vi profilerar inte yrkesrollen. Och det gör jag ju egentligen inte 
själv heller. – Vi vet vad vi kan men vi är dåliga på att säga det till andra. 
Och vi är rädda för att utnyttja medierna för att göra det. (14) 
 
Vad kan omöjliggöra arbetet att synliggöra bibliotekarierna? … Vi själva, 
om vi använder professionalismen som ett argument för att dröja kvar i en 
föråldrad yrkesroll. (40) 
 
Vi tror oss inte om att sitta inne med någon väsentlig kunskap eller 
yrkesskicklighet. Ofta är vi själva de första att tala om vilken dålig 
utbildning vi har, hur ynkliga resurserna är och hur mycket vi inte klarar av 
att göra. Detta är ett förödande beteende som lätt blir till en självuppfyllande 
profetia. Den som häver upp sin röst och påstår t.ex. att våra folkbibliotek är 
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bland de bästa i världen, välskötta och med kompetent personal, drabbas 
snabbt av jantelagen. (30) 
 
I bibliotekssverige – och i andra förändringspositiva professioner – har det 
alltid vimlat av konservativa och förändringsfientliga krafter. … Eller finns 
motkrafterna inom själva bibliotekariekåren? I den har alltid funnits några 
motståndare till att marknadsföra och därmed synliggöra bibliotekets 
verksamheter och bibliotekariers kompetens. (25) 

 
Humanister 
Något annat som nämns är att bibliotekarierna många gånger är humanister. Dessa 
uttalanden finns ofta i ett sammanhang där betydelsen blir negativ och där 
bibliotekarierna som grupp sägs missgynnas av detta: ”Ursprunget till en del av våra 
problem tror jag ligger i … att så många av oss är humanister. ” (10), ”Istället kom hon 
att tillhöra en yrkeskår som ofta sägs vara för homogen med alltför många humanister 
och alltför få ekonomer, naturvetare och tekniker.” (14)  
 

Man har alltid klagat på att bibliotekariekåren på folkbiblioteken har bestått 
av ett gäng humanister och samhällsvetare som totalt saknat insikter i 
naturvetenskap. Det har varit och är till stor del sant. (49) 

 
 
Av ovanstående går det att bilda en teckensträng över vilka tecken som ger bibliotekarie 
betydelse i förhållande till hur bibliotekarierna i materialet uttrycker sig kring 
förställningar om bibliotekarier.  
 
Osynliga – Synliggöra – Visa – Tala om – Hävda – Marknadsföra –  
(Bibliotekarier är) bra – Omvärlden – Jantelagen – Humanister 
 

5.3 Steg 3 – Motsättningar 
 
I Laclau och Mouffes diskursteori är intresset för motsättningar stort, hur olika diskurser 
formas. Jag har tidigare förklarat att min användning av diskursbegreppet innebär att jag 
intresserar mig för motsättningar inom den diskurs jag avgränsat istället för 
motsättningar mellan diskurser. I steg tre undersöks vilka motsättningar som finns i 
materialet när bibliotekarier uttrycker sig kring sitt yrke. Resultatet i avsnitt 5.1 och 5.2 
har visat att bibliotekariers arbete är mångfacetterat, vilket inte behöver betyda att olika 
bibliotekarieroller står i ett antagonistiskt förhållande till varandra. Materialet visar dock 
att bibliotekarierna upplever motsättningar mellan olika delar av yrket.   
 
Motsättningarna handlar mestadels om vad bibliotekarier ska arbeta med och att vissa 
delar av bibliotekariearbetet anses försummat. Främst märks en upplevd motsättning 
mellan å ena sidan kultur, litteratur och folkbildning och å andra sidan information och 
IT. Åsikterna representerar olika synsätt som påverkar hur bibliotekarierna väljer att 
uttrycka sig kring sitt yrke. Det är således en vidareutveckling av vad som framkommit i 
uppsatsens tidigare resultatavsnitt. Det uttrycks att bibliotekariernas mångfacetterande 
uppgifter gör att yrket upplevs som splittrat, det är emellanåt svårt för bibliotekarierna 
att veta vad som ska prioriteras. Ett uttalande som i viss mån sammanfattar diskussionen 
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är följande: ”Vi kan inte sluta att tipsa en gammal landgången sjöman om en god bok 
bara för att vi fått den nya EG-databasen.” (41) 
 
Åsikterna som uttrycks nedan finns representerade under hela den undersökta 
tidsperioden. Det visar att åsikterna inte bara fanns i början av 1990-talet då stora 
tekniska förändringar skedde utan att de finns kvar även senare.   
 
Kultur och litteratur 
I avsnitt 5.2.1 och 5.2.2 har litteratur beskrivits som en del av bibliotekariers 
arbetsuppgifter och kunnande. I avsnittet om bibliotekariers roller nämndes också att 
bibliotekarier kan vara exempelvis kulturförmedlare. I materialet framkommer att en del 
av bibliotekarierna upplever att dessa arbetsområden är hotade. De upplever att de 
kultur- och litteraturrelaterade delarna av bibliotekariearbetet inte får det utrymme som 
är önskvärt i deras arbetsvardag. Detta uttrycks med uttalanden som: ”Att jobba aktivt 
med skönlitteraturen är en del av det folkbildningsarbete vi borde göra, men det är 
tyvärr bortprioriterat.” (36), ”På vissa svenska folkbibliotek kanske de helt och hållet 
slutar att förvärva litteratur, det kanske är något väldigt positivt egentligen, frågan är 
vad man ska arbeta med istället?” (52) 
 

JAG ÄR AV ett utdöende släkte. ”Jurassic” som en ekonom betecknade mig 
redan för knappt tio år sedan. Hur har jag hamnat bland dinosaurierna långt 
innan jag fyllt sextio? Jo, jag har förstått att jag har varit en 
kulturbibliotekarie. … Vad jag däremot inte hittar, det är det där med kultur. 
… Kursplanerna talar om IT, kommunikation, databaser, pedagogik och 
metodik. Men ingen kultur. Och ingen litteratur. … De enda 
kulturbibliotekarier som återstår är barnbibliotekarierna. Vad det så det var 
tänkt? (49) 
 
”Informationsagent” och ”cybrarian” är, enligt intervjun, bättre benämningar 
på framtidens bibliotekarier. Begreppet ”bibliotekarie” är för nära knutet till 
bibliotek och böcker. Men: tänk om författar- och bokkunskap tappas bort i 
nytänkandet? Cyberrymden bebokas ju med miljontals databaser, som 
innehåller en del – men inte alla – fakta som finns i böcker och tidskrifter. 
(33)  

 
De flesta uttalandena om kultur och litteratur handlar om att det är områden som ibland 
förbises och att detta är fel. Det finns också exempel på motsatta åsikter där det 
framkommer att det finns en fara i att ägna för mycket tid åt kultur- och 
litteraturinriktade uppgifter. Nedanstående citat får dock ses som ett undantag.  
   

Att så ensidigt betona kopplingen till kultursidan är nämligen både fel och 
farligt. Farligt, för att kultur ändå är något som många tycker man kan 
undvara i ett kärvt ekonomiskt läge. Fel, för att vi dessutom är så oerhört 
mycket mer. Eller borde vara. (4) 

 
Folkbildning 
Ovan nämndes folkbildning som något vissa bibliotekarier uttrycker att de borde arbeta 
mer med. Folkbildning återkommer i materialet som en syssla som varit en viktig del i 
bibliotekariernas arbete, men som nu får stå tillbaka för andra arbetsuppgifter. Dessa 
andra arbetsuppgifter handlar oftast om teknik och IT. ”De flesta försök att föra in 
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begreppet folkbildning bemöttes med pinsamt tystnad, förakt eller hyssjande, ty det är 
förvisat till historien.” (30), ”Visst hade jag … hellre sett rubriken ”Folkbildare och 
cybrarian”, - både och.” (34)  
 

”Säg inte folkbildning, kalla det kompetensutveckling”, sa en blivande 
bibliotekarie till mig häromåret. … Sedan dess har jag hunnit bli både trött 
på och mer och mer oroad av trendbegrepp som ”kompetensutveckling” och 
”kunskapslyft”. … Modern folkbildning är enligt intervjun i nämnda 
nummer av Författaren bl.a ”Att lära ut informationsteknik till samhällets 
svaga grupper”. Teknik!? Är det den det gäller? Att lära sig knappa på en 
dator och vips är all världens kunskap din? (33) 

 
Här associerar … till folkbildningsidealet och han är mycket noga med att 
inte blanda ihop dagens Kunskapslyft med (gårdagens folkbildning, höll jag 
på att skriva) traditionell folkbildning. (46) 
 
Varför lyfter inte folkbiblioteken fram sitt arbete med bildning och 
folkbildning? Varför är så många bibliotekarier rädda för att ta ställning för 
kvalitet i olika former och sticka ut hakan och stå för någonting 
överhuvudtaget? Det gör mig djupt oroad. Jag menar att folkbiblioteken 
borde satsa på att arbeta ännu mer med boken, läsning, skrivarkurser och 
författarbesök. (56) 

 
IT och information 
I tidigare avsnitt har vi sett att information är ett vanligt förekommande ord när 
beskrivningar görs av bibliotekarieyrket. Information med allt vad det innebär är således 
en stor del av bibliotekariers vardag. Ibland uttrycker bibliotekarierna dock ett missnöje 
mot information och IT. Det uttrycks att arbetet med information har fått ett för stort 
egenvärde, vilket har gjort att andra områden av bibliotekariers arbete har fått mindre 
utrymme. Det rör sig således om samma diskussion som i stycket om kultur och 
litteratur ovan. Skillnaden är att det här uttryckligen nämns att det är 
informationsteknologin eller informationsarbetet som står i vägen för annat 
bibliotekariearbete. 
 

- Istället för att se biblioteket som en kulturinstitution där information är en 
liten del av det hela har man sålt sin själ till Information med stort I och 
accepterat en syn som säger att tekniken i sig är viktig. (26) 
 
Datorerna och databaserna ses inte längre enbart som ett utmärkt 
arbetsredskap, utan har fått ett överdimensionerat egenvärde. Som en följd 
av IT-satsningar på biblioteken minskar resurserna för annan verksamhet, 
oftast bara med en beklagande axelryckning. Våra boksamlingar är inte 
längre så intressanta. (32) 
 
Internet har snabbt blivit ett av våra viktigaste arbetsredskap men det 
betyder inte att dess utbud ska sätta normen för bibliotekets innehåll i stort. 
… Numera finns det bibliotekarier på nätet till vilka var och en kan ställa 
sina frågor och få svar direkt hem i epostlådan. Så då kan vi väl snart när 
hela folket är bredbandat, åtminstone via bibliotek eller andra offentliga 
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lokaler, nöja oss med ett riksbibliotekarieämbete som allvetande sprider ljus 
över landet? (35) 
 
UHÄ-utredningen hävdar att: ”Det är av större vikt att bibliotekarierna kan 
behärska nya informationstekniker, både manuella och datoriserade, och har 
kunskaper i datorbaserade bibliotekssystem och informationsteknologi”… 
Större än vad? Än ”djupare kunskaper i klassificering och katalogisering”? 
(37) 

 
Marknaden 
Anpassning efter marknaden och vad andra tycker är också något som ger upphov till 
åsikter hos bibliotekarierna. I en ofta negativ ton uttrycker de att marknaden ställs mot 
bibliotekets verksamheter och inkräktar på hur bibliotekarier egentligen ska sköta 
bibliotek och agera i sitt yrke.  
 

Det [folkbildning, min anm] luktar uppenbarligen förmynderi och pekpinne, 
nu när marknadskrafterna är den enda tillåtna auktoriteten! … 
Folkbibliotekarien har inte samma auktoritetsproblemm [sic!] gentemot 
brukaren, men väl i relationen till anslagsbeviljarna. Folkbibliotek är en sen 
social innovation som nu är hotad av kravet på markandsanpassning och den 
påstådda bristen på offentliga medel. Dessvärre stannar inte Sverige utan 
folkbibliotek, utan rusar blint vidare rakt ner i kunskapsklyftan.  (30) 

 
Men fortsätter nuvarande löneutveckling och brist på satsning på 
folkbibliotek lär det inte finnas några alerta och kompetenta unga 
bibliotekarier som är intresserade av att efterträda oss i proppen Orvar om 
något decennium, förutom kanske några omoderna eldsjälar som har andra 
ideal än den allsmäktiga marknaden. (35) 
 
En återkommande tanke är dessutom ett slags värderelativism: allt är lika 
bra, menar många unga bibliotekarier, och biblioteken får inte vara 
elitistiska och bibliotekarierna inte smakdomare (även om de bestämmer vad 
som ska köpas in). Men kvalitet är inte relativt. All litteratur är inte lika bra. 
Alla filmer är inte lika berättigade att ha på dvd till utlån. Folkbibliotek ska 
sträva efter kvalitetsurval, inte vara kommersiella varuhus. Bibliotekarier 
ska ta ställning och vara subjektiva och stå för det. Inte anpassa sig efter 
marknaden. (56) 

 

5.4 Steg 4 – Positioner i diskursen 
 
En sammanfattning av resultatet skapar två positioner i diskursen, information och 
kultur. Att bibliotekarie är ett mångtydigt tecken, element och en nodalpunkt i diskursen 
är något som efter de tre första stegen i analysen är tydligt. Vad som uttrycks kring 
roller, uppgifter, kunskaper och föreställningar om bibliotekarier är skiftande. 
Tillsammans bidrar det som sägs till att skapa förståelse för diskursen som helhet. 
Förenklat går det att säga att kunskaper ger arbetsuppgifter som skapar roller, vilket gör 
att resultatet som redovisats i de olika avsnitten nära hänger samman med varandra.  
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Teckensträngarna i steg 5.2.2 såg ut på följande sätt:  
 
Kunskaper: 
Kunskap - Systematisera – Organisera - Bibliotek - Tyst kunskap - Information – 
Litteratur 
 
Uppgifter: 
Förmedla – Vägleda – Lära – (Folk)bilda – Information - Yttrandefrihet – Litteratur – 
Service 
 
Andras föreställningar om bibliotekarier, enligt bibliotekarier: 
Böcker – Skönlitteratur – Schablonbild/nidbild – Låg status – Självklara  
 
Bibliotekariers föreställningar om bibliotekarier: 
Osynliga – Synliggöra – Visa – Tala om – Hävda – Marknadsföra –  
(Bibliotekarier är) bra – Omvärlden – Jantelagen – Humanister 
 
De bibliotekarieroller som uttrycktes i steg 5.2.1 var bland andra: 
 
Informationsservicepersonal, kunniga informationssökare, cybrarian, nyckelpersoner i 
informationssamhället, navigatörer i informationssamhället, sovrare i informations-
flödet, vägvisare i en djungel av information, kunskapsnavigatör, kunskapsmäklare, 
pedagogisk handledare och vägledare, informationsförmedlare, kulturförmedlare, 
kulturens viktigaste fundament, ordets förvaltare, bokväktare, en varsam och 
situationskänslig stigfinnare, renässansmänniska, inspiratör, psykolog.   
 
De roller som uttrycks för bibliotekarier innefattar ofta någon form av förmedlande, 
vägledande eller guidande uppgifter. Rollerna kopplas till både information och kultur. 
Det här syns även i resultatet när bibliotekariers uppgifter uttrycks. Uppgifter som 
beskrivs handlar om att förmedla, vägleda, lära, bilda och ge service. Dock går det inte 
att förmedla, lära, systematisera, ge service o.s.v., utan ha något som ska förmedlas, 
läras ut, systematiseras eller som servicen ska handla om. Här menar jag att information 
och kultur är två grunder i bibliotekariens arbete, det är kring dessa två områden arbetet 
kretsar. Förutom litteratur räknar jag även in folkbildning i de kulturrelaterade delarna 
av bibliotekariers arbete.  
 
Mellan information och kultur finns en upplevd motsättning vilket gör att positionerna i 
diskursen tydliggörs. Motsättningen handlar om vad bibliotekarier ska arbeta med, 
vilket ger konsekvenser för hur bibliotekariers arbete beskrivs. Arbetsuppgifter inom 
kulturområdet, såsom litteraturförmedling och folkbildning, uttrycks som hotade och 
arbete med IT och information uttrycks ibland som att det får för stort utrymme. Det 
sägs inte alltid uttryckligen att det ena orsakar det andra, men tillräckligt ofta för att 
slutsatsen kan dras att det finns ett direkt samband.  
 
Positionerna märks också när bibliotekarierna talar om andras bilder av bibliotekarier. 
Resultatet visade att vanligt förekommande är att bibliotekarierna upplever att de är 
förknippade med böcker och att detta ibland ses som ett problem. Bibliotekarierna 
uttrycker också att de måste synas mer och tala om för andra vad de kan. Detta kan ses 
som att de vill visa en annan sida av bibliotekarien än den kulturförmedlande, vilken är 
den som användarna främst förknippar bibliotekarien med.     



 48 

6. Diskussion 
 
I uppsatsen har diskursen om folkbibliotekariers upplevda kunskaper, uppgifter, roller 
och föreställningar om bibliotekarier undersökts. I materialet uttrycks möjliga 
subjektpositioner för bibliotekarier och tecknet bibliotekarie försöker fixeras på olika 
sätt. Trots detta går det inte att säga att det råder ett antagonistiskt förhållande mellan 
olika delar av yrket. Bibliotekarieprofessionen är mångfacetterad vilket också framkom 
i resultatet.  
 
Lars Seldén och Mats Sjölin resonerar (2003) om kunskapens form och innehåll. Mitt 
resultat visar att det är främst kunskapens innehåll bibliotekarierna uttrycker sig kring. I 
materialet finns ingen större diskussion om kunskapens form, men det går ändå att tolka 
resultatet som att de flesta av bibliotekarierna ser sig som generalister. De teman som 
diskuterades i Seldéns och Sjölins texter, såsom information, litteratur och 
kunskapsorganisation, är kunskaper som även syns i mitt resultat. Andra teman som 
diskuterades i deras undersökningsmaterial var betydelsen av kunskaper i språk och 
samhällskunskap. Dessa kunskaper märks inte i mitt material när bibliotekarierna talar 
om sina kunskaper. Möjligtvis kan det betyda att det här är kunskaper som inte ses som 
lika relevanta idag jämfört med tidigare, det tror jag gäller för språkkunskaper. I mitt 
material uttrycks samhällskunskap som att bibliotekarier ska vara omvärldsmedvetna.    
 
I mitt material framkom dessutom att bibliotekarier har en tyst kunskap. Den tysta 
kunskapen tas upp i den tidigare forskningen som en viktig del av bibliotekariers 
kunnande. Olsson (1991) talar om praktisk erfarenhet och Sevóns (2007) informanter 
talar om att de utvecklat en lyhördhet i att tolka användarna. Den tysta kunskapen 
nämndes i mitt material som svår att förklara, men att den utgör en viktig del av 
bibliotekariers kunskap. Att den tysta kunskapen är en stor del av bibliotekariearbetet 
tror jag bidrar till att det är svårt att få andra att förstå vad bibliotekarier kan och gör.  
 
Sundin (2006), Klasson (1996), Olsson (1991) och Reeves (1980) diskuterar alla att 
bibliotekariers kunskaper inte är några expertkunskaper som är unika för bibliotekarier. 
Tvärtom ska bibliotekarier låta andra ta del av sina kunskaper i exempelvis 
informationssökning och källkritik. Det här visas tydligt i min studie där 
bibliotekarierna uttrycker att de inte bara har kunskaper om hur man söker information 
utan även att de ska lära andra det. Att bibliotekariers kunskaper inte är några slutna 
expertkunskaper tror jag gör det svårare att motivera och förklara kunskaperna. 
Möjligheten finns att andra uttrycker att: ”det där kan väl vem som helst”. Kanske är 
detta något som bibliotekarier känner av, vilket kan vara en anledning till att de 
upplever ett behov av att visa och marknadsföra vad de kan. 
 
En sak som förvånade mig med resultatet var att bibliotekariers kunskaper under 
rubriken kunskapsorganisation, inte kom fram när de talade om sina uppgifter. Det 
fanns endast något enstaka uttalande om sådana uppgifter såsom: ”Även om rutinjobben 
som fjärrlånehanteringen, katalogisering, inköp och så vidare också måste skötas.” (23). 
Precis som citatet visar tolkar jag detta som att det är sysslor som görs, men att det är 
något som inte behöver diskuteras. När bibliotekarierna pratar om sina uppgifter 
dominerar istället det som sker med materialet efter att det har till exempel 
katalogiserats eller indexerats. Detta är fullt naturligt, men också i viss mån 
problematiskt. Både resultatet i den här uppsatsen och tidigare litteratur (Schreiber 
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2006, Ørom 1993, Sevón 2007, Rönnbäck 2004 m.fl.) har tagit upp att det som ryms 
inom kunskapsorganisation är en viktig del av bibliotekariers kunnande. Att 
bibliotekarier inte talar om dessa kunskaper när de uttrycker vilka uppgifter de har, 
bidrar säkerligen till problematiken att bibliotekarieyrket upplevs som osynligt. 
Användare ser inte att det arbetet görs, trots att det är en grundförutsättning för att 
bibliotekets tjänster ska kunna nyttjas.  
 
Bibliotekariers beskrivna uppgifter och roller följer logiskt av vad som beskrivs vara 
deras kunskaper. Något som märks tydligt, och som jag berörde ovan, är de 
pedagogiska uppgifter bibliotekarier har. De ska förmedla, vägleda och lära ut. Detta tas 
också upp i den tidigare forskningen. Värt att nämna igen är Järvs uttalande från 1991 
angående informationsexplosionen. Han beskrev bibliotekariers uppgifter som bland 
annat att ”kanalisera de rätta texterna i detta överflöd till de rätta läsarna” (Järv 1991b, 
s. 62). Det är ett uttalande som står sig väl än idag och mycket av det som sägs i mitt 
undersökta material kan relateras till det citatet.  
 
Av Øroms (1993) sex bibliotekarieidentiteter, (kulturförmedlar-, ämnesspecialist-,  
BDI-, socialarbetar-,  informationsorganiserings-, och informationsförmedlaridentiteten) 
finns fyra representerade i mitt material. De två som jag inte funnit är ämnesspecialist- 
och socialarbetaridentiteten. Möjligtvis hade det hittats belägg för en 
ämnesspecialistidentitet om forskningsbibliotekarier hade undersökts. Att 
socialarbetaridentiteten inte syns tror jag är ett resultat av tidens gång. Dagens bibliotek 
och bibliotekarier är annorlunda jämfört med på 1970-talet. Månsbys (1997) 
informanter uttryckte också att gamla identiteter får lämna plats för nya. Sundin (2006) 
skriver om bibliotekariers ökade pedagogiska uppgifter, något som också syns i mitt 
resultat. Om Ørom idag hade uppdaterat sin artikel om bibliotekarieidentiteter tror jag 
att han hade lagt till en pedagogikidentitet. I pedagogikidentiteten har bibliotekarier 
roller som t.ex. pedagog, vägledare, förmedlare och guide i informationssamhället.  
 
Det här för tankarna till vilka förändringar som skett i beskrivningarna av 
bibliotekarieyrket under min undersökta period. Skiljer sig beskrivningarna åt från 1990 
och 2007? Eftersom jag inte undersökt dessa frågor kan jag bara spekulera i svaret. 
Utifrån vad jag noterat i mitt material och vad den tidigare forskningen visat, skulle jag 
säga: nej, inte radikalt. Bibliotekarien har fått ökade pedagogiska arbetsuppgifter men 
det är inte något helt nytt i yrket.    
 
Bibliotekarierna beskriver andras föreställningar om bibliotekarier som att de ses som 
några som arbetar med böcker och att de är självklara i samhället. Det stämmer väl 
överens med Luthmanns (2007), Silvermyrs (2003) och Lindgrens och Nilssons (2005) 
studier som visar att bilderna av bibliotekarier hos andra är varierande. I deras studier 
finns ändå, framförallt i Silvermyrs och Lindgrens och Nilssons, ett fokus på den 
traditionella bilden av bibliotekarien som en kvinna som arbetar med böcker. Silvermyr 
identifierar en diskurs som benämns att bibliotekarier är oumbärliga, något som liknar 
det som i mitt resultat uttrycks med att bibliotekarier ses som självklara. Redan 1974 
skrev Atkinson att bibliotekarier har fördomar att kämpa emot, en diskussion som 
mycket väl känns igen än idag. När bibliotekarierna i mitt material uttrycker att de 
främst förknippas med böcker, görs detta på ett sätt där det framgår att det är en bild 
som bibliotekarierna vill ändra på. Det här resonemanget känns också igen från Sevón 
(2007) där hon konstaterar att bibliotekarierna i hennes undersökning upplever att 
lärarna har en begränsad uppfattning om vad de kan bidra med. Deras kunnande 
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utnyttjas inte på det sätt som skulle kunna vara möjligt. I Sevóns undersökning handlar 
det således inte om att bibliotekarierna förknippas med böcker, men ändå om att 
bibliotekarierna inte är nöjda med andras bilder av dem. Även Bruijns (1992) resultat 
om att bibliotekarie är ett yrke med en relativ låg status i förhållande till utbildning, har 
likheter med resultatet i min studie. Bibliotekarierna menar att andra inte tycker att yrket 
har så hög status. Det får dock inte glömmas bort att bibliotekarierna även uttrycker att 
andra många gånger också har positiva bilder av bibliotekarier.  
 
Vad betyder det då att bibliotekarierna uttrycker sig på det här sättet om andras bilder av 
dem? Även om de må vara relativt korrekta bilder av hur andra uppfattar yrket, tror jag 
att det finns en risk med att det främst är negativa bibliotekariebilder som de lyfter fram. 
Bilden som bibliotekarierna förmedlar genom tidskrifterna blir också en del av deras 
identitet som förmedlas till andra. Det intryck läsarna får riskerar att bli negativt då 
negativa bilder lyfts fram. Jag håller med Luthmann (2007) som menar att bibliotekarier 
kanske oroar sig lite för mycket över bilden av den stereotypa bibliotekarien och att det 
viktiga istället borde vara att människor får veta vilken service biblioteket och 
bibliotekarien kan erbjuda.  
 
Bibliotekariernas upplevda problem med synlighet var också något som förvånade mig 
med uppsatsens resultat. När jag började läsa tidigare litteratur om bibliotekarier fick 
jag veta (t.ex. av Schreiber 2007 och Carlsson & Nordell 2004) att bibliotekarier ibland 
brottas med dålig självkänsla och vag yrkesidentitet. Då yrket är så pass mångfacetterat 
kan det vara svårt för bibliotekarier att veta vad som ska räknas som kärnan i yrket 
vilket kan skapa en känsla av osäkerhet. Enmark (1991) tar upp att diskussionen om 
bibliotekariers bristande självkänsla inte får förstoras, då inte alla känner så, vilket jag 
tror är en viktig synpunkt. Det som förvånade mig var uttrycken om att bibliotekarier 
måste tala om att de finns, vad de kan och att de måste hävda och marknadsföra sig. Jag 
tolkar detta som att det finns en viss osäkerhet inom yrket. Det bibliotekarierna 
uttrycker i mitt material stämmer väl överens med resultatet i IFLA’s undersökning 
(Prins & Gier 1995) där bibliotekarierna menade att frågan om bristen på synlighet var 
ett problem. Mindre vanligt beskrivet i mitt material är vad bibliotekarier ska visa. 
Vilken bibliotekarie vill bibliotekarierna visa upp? De två positionerna i diskursen som 
jag kom fram till, information och kultur, visar på problematiken i detta. Det finns inte 
bara en bibliotekarie som kan visas upp utan flera olika. Vem som visas beror på vem 
som får hålla i beskrivarpenseln.    
 
Uttalandena om att visa, synliggöra och marknadsföra bibliotekarien kan tolkas som att 
bibliotekarierna inte är nöjda som det är. Jag tror sådana uttryck kan bidra negativt till 
andras bilder av bibliotekarien, då de markerar bibliotekariernas hävdelsebehov. 
Samtidigt tror jag att det är viktiga poänger som bibliotekarierna vill visa på. Om 
bibliotekarier upplever sig som osedda finns det självklart ett behov av marknadsföring 
om bilden ska ändras. Återigen landar då diskussionen i vilken eller vilka bibliotekarier 
som ska marknadsföras. Så länge det inte finns något bra svar på den frågan, eller om 
resultatet blir att bibliotekarien och biblioteket ska vara till för alla och göra allt, 
kommer det bli svårt att på ett bra sätt marknadsföra bibliotekarier och vad de kan.  
 
Jag tror också att det finns en övertro till att skapa en bild av vad som är en bibliotekarie 
vilken sedan ska förmedlas till andra. Det är som sagt svårt att göra en bibliotekariebild 
representativ för hela professionen, vilket jag också tror bidrar till svårigheten att som 
enskild bibliotekarie representera en så mångfacetterad yrkeskår. Istället borde fokus 
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vara att representera sig själv, och det som bibliotekariearbetet innebär på just den 
arbetsplats där bibliotekarien arbetar. Beskrivningarna av yrket riskerar annars att bestå 
av svepande skildringar av bibliotekarier som till exempel ”informationsexperter” 
(expert hurdå och i relation till vilken information?), ”kulturförmedlare” (vilken kultur?) 
eller ”navigatörer i informationssamhället”. För en utomstående säger det inte så mycket 
om den faktiska verksamheten vilket riskerar att bidra till oklarheten om vad 
bibliotekarier egentligen gör. Det kan då vara bättre att ta hjälp av konkreta exempel för 
att förklara vad en bibliotekarie kan och gör, oavsett om detta innebär att det blir 
specifikt för en viss arbetsplats eller giltigt för majoriteten av bibliotekarier. Detta kan 
möjligtvis bredda allmänhetens syn på bibliotekarien som ”en som arbetar med böcker”.  
 
Att bibliotekariers kompetens måste marknadsföras mera kommer även fram i 
Almeruds undersökning (2000). Bibliotekarierna i undersökningen lyfter även fram 
arbetet som stimulerande och något de trivs bra med. Just bra är ett ord som 
återkommer i mitt material när bibliotekarierna talar om föreställningar om sitt yrke. 
Allt är således inte negativt, utan det är också vanligt med uttryck som att bibliotekarier 
kan, att de är bra och att de har ett betydelsefullt och viktigt arbete.    
 
Uppsatsens resultat visade på två positioner i diskursen: information och kultur. Frågan 
är om det är en motsättning som är verklig. Finns den på riktigt eller är det en teoretisk 
konstruktion? I det undersökta materialet framkommer den, annars hade positionerna 
aldrig kunnat ha konstaterats. Som jag skrev i 5.4 går det att se att beskrivningarna av 
bibliotekariers kunskaper, uppgifter och roller ibland utgår från spänningen mellan de 
informations- och kulturrelaterade delarna av bibliotekarieyrket. Utifrån information 
och kultur (främst uttryckt i form av litteratur) menar bibliotekarierna att de förmedlar, 
vägleder, ger service, systematiserar, arbetar för yttrandefrihet etc. Är det här frågor 
som den praktiskt verksamma bibliotekarien reflekterar över i sitt dagliga arbete? Finns 
det en motsättning mellan kultur och information? Eftersom jag själv saknar praktisk 
bibliotekserfarenhet har jag inget svar på frågorna, jag kan bara gissa mig till svar. 
Bibliotekarierna som uttrycker sig i materialet gör det utifrån sina egna erfarenheter. 
Även om de oftast bara representerar sig själva, finns det säkerligen andra bibliotekarier 
med liknande åsikter, utifrån antagandet att bibliotekarierna i materialet inte är unika. 
 
Jag tror dock att information och kultur av de flesta ses som två delar av en helhet och 
inte som något som innefattar ett motsatsförhållande. I det dagliga arbetet är båda 
säkerligen en självklarhet för folk- och skolbibliotekarier. Dock menar jag att det är 
viktigt att inte avfärda de som menar att information har fått för stort utrymme, som 
bakåtsträvare som hindrar bibliotekens utveckling. Istället borde sådana åsikter leda till 
intressanta diskussioner på bibliotek, eller på andra arbetsplaster där bibliotekarier 
befinner sig, och inte bara till diskussioner i uppsatser och andra liknande forum. 
 
När Leino och Lundmark (2006) undersökte bibliotekaries uppgifter fann de tre 
diskurser; en traditionell diskurs, en informationsteknisk diskurs samt en 
marknadsekonomisk diskurs. Resultatet i deras uppsats har likheter med mitt, då de 
också observerat en skiljelinje mellan traditionella (som kan liknas vid det som jag 
benämner kultur; arbete med t.ex. skönlitteratur) bibliotekarieuppgifter och 
informationstekniska uppgifter. Olofsson Liljedahls och Tagessons uppsats (2006) 
kommer fram till liknande slutsatser då de identifierar en traditionsbunden respektive en 
framtidsorienterande yrkesidentitet för bibliotekarier. Även Nilssons (2004) och 
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Indriksons och Indriksons (1997) resultat kan relateras till mitt resultat om två 
positioner i diskursen.    
 
Diskursens två positioner kan också relateras till vilken bild/er av bibliotekarier som 
bibliotekarier vill förmedla till andra. Widgren (1991) nämner att det fanns en tro på att 
ny teknik skulle hjälpa bibliotekarierna att få nya roller som kunde förändra bilden av 
yrket. Jag tror att den diskussionen bidrar till, att det är mer vanligt att framhäva 
informationsrelaterade arbetsuppgifter. Om målet är att förändra bilden av 
bibliotekarien från en som arbetar med böcker till någon som är t.ex. 
informationsspecialist, är det givetvis mer tacksamt att tala om bibliotekariers relation 
till information än till exempelvis litteratur, trots att båda är en del i folk- och 
skolbibliotekariers arbete. Detta syns också i uttalandena om andras bilder av 
bibliotekarier, där det uttrycks ett visst missnöje mot att bibliotekarier främst förknippas 
med böcker. Bibliotekarierna är inte nöjda med den bild som finns av dem som 
”kulturarbetare”.    
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7. Slutsatser 
 
I uppsatsen har jag arbetat utifrån tre frågeställningar. I den första frågeställningen 
intresserar jag mig för hur bibliotekariers kunskaper, uppgifter och roller beskrivs i mitt 
undersökta material. Resultatet i uppsatsen visar att dessa tre delar av 
bibliotekarieprofessionen är nära relaterade till varandra. Beskrivningar av den 
pedagogiska delen av bibliotekariearbetet dominerar. Bibliotekaries uppgifter beskrivs 
som att förmedla, lära, vägleda och ge service utifrån bibliotekariers kunskaper om 
information och litteratur. I mötet med besökare/låntagare/kunder uttrycker 
bibliotekarierna också att de använder en tyst kunskap som de fått genom erfarenhet. 
Bibliotekarierna beskriver sig också ha kunskaper om kunskap, systematisering och 
organisering av material. De kunskaperna syns inte uttryckligen när bibliotekarierna 
beskriver sina uppgifter och roller. Att dessa bibliotekariespecifika kunskaper inte 
diskuteras mer kan vara ett hinder, när bibliotekarierna samtidigt uttrycker att andra 
behöver få veta vad bibliotekarier kan och gör. I relation till information och kultur 
uttrycks det att bibliotekariers roller kan vara exempelvis kulturförmedlare, 
nyckelpersoner i informationssamhället, sovrare i informationsflödet eller 
kunskapsmäklare. Roller som innefattar ordet information dominerar. 
 
Den andra frågeställningen lyder: Hur beskriver bibliotekarierna sina egna och andras 
föreställningar om bibliotekarier? Utmärkande för denna del av resultatet är uttryck om 
att bibliotekarieyrket lider av brist på synlighet och att andra ibland har en begränsad 
kunskap om vad en bibliotekarie kan och gör. Bibliotekarierna menar att de ofta ses som 
självklara i samhället men att andra främst förknippar dem med böcker. Den här bilden 
vill de ska nyanseras och förändras. Det uttrycks genom att bibliotekarierna menar att de 
måste synliggöra och marknadsföra yrket mer. De måste visa sig och tala om vad 
bibliotekarier kan och gör. Samtidigt uttrycker bibliotekarierna att de är bra och har ett 
bra yrke.  
 
I min tredje frågeställning intresserar jag mig för vilka motsättningar som eventuellt går 
att se i det undersökta materialet. De motsättningar som främst märks är att 
bibliotekarierna uttrycker att de folkbildande och litteraturrelaterade delarna av yrket 
har fått stå tillbaka för arbete med information. Motsättningen märks också i 
bibliotekariernas önskan om att visa upp en annan sida av yrket än den som allmänheten 
har, vilken ofta är förknippad med böcker. Motsättningarna leder fram till två positioner 
i diskursen, information och kultur. Båda är väsentliga delar av folk- och 
skolbibliotekariers arbete. Trots detta tror jag att motsättningarna dem emellan försvårar 
arbetet med att marknadsföra bibliotekarier, då de tydligt visar att det inte finns en 
bibliotekarie att visa upp utan flera olika. En förutsättning för en givande diskussion tror 
jag är att det finns en acceptans för att alla bibliotekarier inte har samma syn på arbetet.  
 
Uppsatsen har begränsningar och det finns intressanta frågor som ligger utanför studiens 
syfte som hade varit intressanta att undersöka. Däribland finns frågan vem som uttalar 
sig i tidskrifterna. Noterbart är att samma personer återkommer i olika artiklar, vilket 
gör att det finns en viss begränsning över vilka som kommer till tals. Diskursanalys som 
teori och metod medger dock ingen analys över vem som säger vad.  
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Det skulle även vara intressant att göra en större representativ intervjuundersökning 
med olika typer av bibliotekarier. Jag skulle vilja veta hur de resonerar kring frågorna 
som den här uppsatsen har tagit upp; bibliotekariers kunskaper, uppgifter, roller och 
föreställningar om bibliotekarier. I diskussionsavsnittet resonerade jag om huruvida de 
frågor som undersöks i uppsatsen, diskuteras i den praktiska bibliotekarievardagen. En 
större undersökning skulle möjligtvis kunna besvara sådana frågor.  
 
Min studie är kvalitativ och resultatet är inte generaliserbart till alla folk- och 
skolbibliotekarier. En större undersökning skulle kunna besvara huruvida resultatet i 
den här uppsatsen är giltigt för övriga folk- och skolbibliotekarier och andra typer av 
bibliotekarier. Jag skulle vilja veta hur t.ex. forskningsbibliotekarier beskriver 
föreställningar om bibliotekarier, om de upplever samma behov av att synliggöra och 
marknadsföra professionen, till exempel. Motsättningen mellan information och kultur 
skulle troligtvis inte märkas på samma sätt, då folkbibliotekarier traditionellt sett har en 
kulturförmedlande roll som inte forskningsbibliotekarier har.  
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8. Sammanfattning 
 
Bibliotekarier har ett mångfacetterat yrke som rymmer många olika delar. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka hur folkbibliotekarier, inberäknat skolbibliotekarier, 
uttrycker sig om bibliotekarieyrket i svenska bibliotekstidskrifter.  
De frågeställningar som jag arbetar med utifrån mitt material är: 
Hur beskrivs bibliotekariers kunskaper, uppgifter och roller? 
Hur beskriver bibliotekarierna sina egna och andras föreställningar om bibliotekarier? 
Går det att se några motsättningar i hur bibliotekarieyrket beskrivs, och i så fall vilka? 
 
I uppsatsen använder jag mig av diskursanalys som teori och metod. Diskursanalytiska 
teorier har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt med vilket menas att det inte finns 
någon objektiv sanning om världen. Det som studeras med diskursanalys är främst 
språket, för att förstå hur människor skapar mening åt världen genom hur de uttrycker 
sig. I uppsatsen undersöker jag utifrån mina frågeställningar folkbibliotekariers diskurs 
om upplevda kunskaper, uppgifter, roller och föreställningar om bibliotekarier. Jag 
använder begrepp från Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori, såsom tecken, 
element och noddalpunkter för att analysera materialet. Analysen görs med hjälp av en 
analysmodell i fyra steg; element, teckensträngar, motsättningar och positioner i 
diskursen.  
 
Materialet som studeras utgörs av 56 texter från tidskrifterna Biblioteksbladet, bis och 
DIK-forum från 1990 till 2007. Resultatet visar att bibliotekarierna uttrycker att deras 
kunskaper består i exempelvis att systematisera och organisera material, att söka 
information och att de har litteraturkännedom. Bibliotekarierna uttrycker också att de 
har en tyst kunskap och kunskap om att sköta bibliotek. Information och litteratur 
återkommer när uppgifter och roller beskrivs. Roller som uttrycks är bland andra 
kunniga informationssökare, kulturförmedlare, navigatörer i informationssamhället, 
pedagogisk handledare och vägledare, renässansmänniska och inspiratör. När uppgifter 
beskrivs har de ofta en pedagogisk utgångspunkt. Det uttrycks till exempel att 
bibliotekarier ska lära, vägleda, förmedla och ge service.   
 
Bibliotekarierna uttrycker, ofta på ett negativt sätt, att andra främst förknippar dem med 
böcker och skönlitteratur. Det uttrycks också att bibliotekarier tas för självklara i 
samhället. Bibliotekariers föreställningar om sitt eget yrke domineras av att det finns en 
önskan om att yrket måste bli mer synligt. Uttryck som att synliggöra, tala om, hävda 
sig och marknadsföra är vanliga, men också att bibliotekarier är bra.  
  
I materialet märks motsättningar mellan olika delar av bibliotekarieyrket vilket leder 
fram till två positioner i diskursen; information och kultur. Positionerna utmärks av att 
bibliotekarierna uttrycker att de kulturinriktade arbetsuppgifterna, såsom 
litteraturförmedling och folkbildning, har fått stå tillbaka till förmån för 
informationsrelaterade arbetsuppgifter. Det är i relation till information och kultur som 
bibliotekariers kunskaper, uppgifter och roller beskrivs, såsom t.ex. förmedling, 
vägledning och service. Positionerna i diskursen märks också när bibliotekarierna talar 
om föreställningar om bibliotekarier. Det uttrycks att andra främst förknippar dem med 
böcker samtidigt som de vill att yrket ska synas mer, de är inte nöjda som det är.  
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Hur bibliotekarierna uttrycker sig kan få konsekvenser för hur professionen uppfattas.  
Bibliotekarierna ger uttryck för en osäkerhet då de talar om att de måste synas mer och 
att andra behöver få en bredare bild av vad de kan och gör. Samtidigt är det svårt att 
marknadsföra bibliotekarien som en följd av att professionen är mångfacetterad. Det 
finns många olika delar av yrket som kan väljas att lyftas fram och det är svårt för en 
enskild bibliotekarie att representera alla dessa delar. Bibliotekarierna uttrycker starkt 
att den pedagogiska delen av arbetet har blivit allt viktigare. Bibliotekariespecifika 
kunskaper, som systematisering och organisering av material, ges inte lika mycket 
utrymme i beskrivningen av uppgifter. I förlängningen kan detta vara ett hinder i viljan 
att öka förståelsen hos andra om bibliotekariers kunskaper.  
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