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Abstract: The aim of this study is to examine how public librarians in 

small Swedish municipalities experience their professional 

roles. As part of examining such an abstract subject as expe-

riences we also examine what tasks they perform, which will 

function as a support of the analysis. The theoretical frame-

work is based on librarian identities worked out by Anders 

Ørom and a model of professional roles worked out by Maj 

Klasson. The analytical procedure consists of both deductive 

and inductive viewpoints. The empirical material consists of 

qualitative semi-structured interviews with five librarians 

that work in public libraries located in municipalities with 

less than 12 500 inhabitants.  

Based on the empirical material, i.e. the inductive viewpoint, 

four themes have been identified: interlibrary loan and ser-

vice, literary knowledge, education and the multidimensional 

library work. The deductive viewpoint, based on the identi-

ties/roles worked out by Ørom and Klasson, results in these 

findings: the two identities that stand out the most are the in-

formation intermediary and the information organizer, other 

identities discovered are the documentalist, the social worker 

and the experience intermediary. In conclusion, most of the 

identities that Ørom worked out can be identified, but it is 

fairly difficult placing the statements of the informants in on-

ly one identity as one and the same expression can be inter-

preted into several different identities.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund till ämnesval och problemställning 

Valet av ämne till vår uppsats var inte från första början helt glasklart, dock visste vi att 

vi på något sätt ville göra en undersökning som involverade mindre folkbibliotek på 

landsbygden. Detta har intresserat oss eftersom vi har drivits av en nyfikenhet kring 

verksamheten på dessa typer av bibliotek och vad den betyder för både personal och 

besökare. Vi sökte efter litteratur som kunde ge oss lite hjälp och inspiration för att mer 

kunna precisera ett ämnesval, det hade blivit alltför stort att göra en undersökning som 

innefattade allt det som intresserade oss. Vi hittade så småningom, via Svensk Biblio-

teksförenings hemsida, en forskningsöversikt som heter Bibliotekarien och professionen 

som bland annat behandlar biblioteksyrkets utveckling och diskuterar huruvida biblio-

tekarieyrket är en profession. Här fann vi intressanta tankegångar kring bibliotekariers 

yrkesroll, bland annat att bibliotekarier har en bred kompetens som i många fall utåt sett 

är ganska otydlig, vilket vi själva även upplevt då vi diskuterat vårt framtida yrkesval 

med vänner och bekanta, och det därför kan vara svårt att försvara yrkets status i sam-

hället (Kåring Wagman 2008, s. 6, s. 9, s. 28f). Diskussionen kring biblioteken har de 

senaste åren lagt mest fokus på hur dessa ska utformas men inte så mycket på vilken roll 

själva biblioteken och dess personal har i samhället. Det finns även enligt denna forsk-

ningsöversikt inte så stort utrymme för bibliotekarierna själva att reflektera över sitt 

yrke, vilket kan bidra till att de ibland kan känna sig osäkra på sin kompetens och där-

med kan det då vara svårt att hävda sig gentemot andra verksamheter i samhället (Kå-

ring Wagman 2008, s. 31). På grund av detta såg vi nu en förhoppning att kunna göra ett 

litet bidrag till ett förtydligande av bibliotekarieyrket och vad bibliotekariens roll inne-

bär. Ofta har vi även personligen behövt försvara oss inför frågan om det är nödvändigt 

att läsa en lång utbildning på högskola för att bli bibliotekarie, just på grund av biblio-

tekariens många gånger osynliga uppgift i samhället. Hur svårt skulle det då inte vara att 

behöva försvara ett helt biblioteks vara eller icke vara om det inte framgår vilken roll 

biblioteket och dess personal faktiskt har (Jonasson & Lindberg 1999, s. 54). Därför 

anser vi att det är viktigt att belysa just bibliotekariernas roll på biblioteket.  

I forskningsöversikten fann vi för övrigt en hel del intressant litteratur som vi anammat 

och använt oss av i kapitel två som behandlar litteratur och tidigare forskning. Ett par 

partier i denna forskningsöversikt fångade vår uppmärksamhet lite extra och dessa var, 

för det första, en text som behandlade bibliotekariers olika identiteter (Kåring Wagman 

2008, s. 8f), utarbetade av en dansk lektor vid namn Anders Ørom, och för det andra, en 

beskrivning av tre modeller rörande bibliotekariers yrkesroller utarbetade av en biblio-

teksforskare vid namn Maj Klasson. Vi fann efter denna intresseväckande läsning att det 

vore intressant att studera folkbibliotekariers syn på sin yrkesidentitet, och på den vägen 

utformades så småningom en frågeställning som kom att behandla detta ämne. Vi hade 

som sagt redan från början ett intresse av att koncentrera oss på folkbibliotek i mindre 

kommuner på landsbygden, men detta intresse växte än mer då vi efter en grundligare 

litteratursökning upptäckte att det inte fanns mycket skrivet kring just bibliotekariers 

identitet/roll på dessa typer av bibliotek. De yrkesidentiteter och yrkesroller som Ørom 

och Klasson utarbetat kom vidare att ligga till grund för vår teoretiska utgångspunkt, 

som vi närmare beskriver i kapitel tre.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Vi var som sagt redan från början intresserade av att undersöka bibliotekarier på folk-

bibliotek i mindre kommuner, och mer ingående undersöka på vilket sätt dessa bibliote-

karier betraktar sin yrkesroll. Detta är för oss intressant då vi frågar oss om vår före-

ställning av vad vårt framtida arbete som bibliotekarier kommer att innebära också är en 

vedertagen föreställning eller om stora variationer finns. Detta är även intressant att 

undersöka i ett bredare sammanhang då föreställningar bibliotekarier har om det arbete 

de utför och deras roll i detta på så vis lyfts fram, som vi anser vara angeläget att under-

söka med avseende till yrkeskåren. 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur folkbibliotekarier i några mindre 

svenska kommuner upplever sin yrkesidentitet och som ett led i att ta reda på detta vill 

vi även undersöka vilka arbetsuppgifter som folkbibliotekarier beskriver att de utför. 

Vår avsikt blir då att använda de beskrivna arbetsuppgifterna som ett stöd i att få fram 

upplevelser av yrkesrollen. Utifrån detta har vi arbetat fram denna frågeställning; 

 Hur upplever de intervjuade folkbibliotekarierna, utifrån de arbetsuppgifter de 

beskriver att de utför, sin yrkesroll? 

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att intervjua bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek i 

kommuner vars invånarantal inte överskrider mer än 12 500. Vår avsikt med valet av att 

koncentrera oss på bibliotek i mindre kommuner är, som redan nämnts, dels på grund av 

att vi är intresserade av hur dessa bibliotekarier i dessa typer av kommuner ser på sitt 

yrke och uppfattar det med utgångspunkt i vilka förutsättningar som finns, men även 

beroende på att det inte gjorts många undersökningar kring ämnet i fråga.  

1.4 Definitioner 

Vad beträffar begreppen identitet och roll, har vi valt att i denna uppsats och undersök-

ning betrakta yrkesidentitet och yrkesroll som synonyma begrepp. Dock är vi medvetna 

om att enbart ordet identitet och ordet roll fristående kan anses ha olika innebörder, då 

identitet mer kan kopplas till en persons personlighet medan ordet roll kan vara något en 

person är mer benägen att ta sig an i större utsträckning. Men eftersom vi valt att utgå 

ifrån Øroms framtagna yrkesidentiteter och Klassons framtagna yrkesroller, som då an-

vänder sig av dessa olika begrepp och vi valt att göra en undersökning utifrån person-

liga upplevelser avser vi att använda dessa begrepp synonymt.  
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2. Litteratur och tidigare forskning 

I detta kapitel tar vi upp den litteratur och de undersökningar som berör samma ämnes-

område som vi skall undersöka och vi tar först upp lite äldre litteratur i ämnet som en 

återspegling av hur synen på bibliotekarierollen sett ut, därefter tar vi upp och beskriver 

Anders Øroms och Maj Klassons framtagna bibliotekarieidentiteter och bibliotekarie-

roller och vad dessa baseras på. Slutligen tar vi upp olika uppsatser som på ett eller an-

nat sätt berör folkbibliotekariers yrkesidentitet och som har till viss del tagit avstamp i 

Øroms och Klassons identiteter och roller, som är relevant som bakgrund till vår studie.  

2.1 Bibliotekarieroll i förändring 

Som en bakgrund till hur debatten kring yrkesrollen sett ut, tar vi nedan upp tre ton-

givande personers diskussioner i ämnet, dessa är Harry Järv kulturskribent och debattör, 

Romulo Enmark som bland annat varit prefekt vid Högskolan i Borås samt Susanna 

Månsby som varit engagerad på olika sätt inom bibliotekarieverksamheten. 

 

Susanna Månsby diskuterar den kollektiva bibliotekarierollen som innehåller en upp-

sättning normer och förväntningar och hon frågar sig om och i så fall hur bibliotekarie-

rollen har förändrats i och med den tekniska utveckling som har skett, och i allra högsta 

grad även sker, i artikeln ”Den nya tekniken och bibliotekarierollen”. Huruvida i vilken 

uträckning bibliotekarierollen är bestående eller under ständig förändring diskuterar 

Månsby och tar upp Harry Järvs åsikt i frågan som framkommer i texten ”Bibliotekarie-

rollen är sig evigt lik” i boken Bibliotekarieyrket tradition och förändring, som menar 

att bibliotekariens uppgifter och yrkesroll inte nämnvärt har förändrats under dess långa 

historia. Det enda som förändrats är arbetsredskapen menar han, men själva uppgifterna 

som har med yrkets kärna att göra såsom att lagra, göra urval och sprida information 

och tillhandahålla den är desamma. Järv hävdar vidare att dessa uppgifter är samman-

kopplade med service, vilket på så vis utgör en viktigare del av yrkesrollen som biblio-

tekarie. Då bibliotekens funktion och uppgift har fått en allt centralare del i och med 

övergången från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle, och samhällets hu-

vudproduktion numera består av information i olika former, kan man betrakta biblio-

tekets funktion som förstärkt (Månsby 1997, s. 127f; Järv 1991, s. 29-32, s. 67). 

  

Romulo Enmark motsätter sig till viss del Järvs uppfattning i sin text ”Yrkesidentiteten 

och det splittrade biblioteksväsendet” i samma bok, där framhäver han snarare att yrket 

inte alls är sig likt eftersom nya former tar sig an, exempelvis finns en rad variationer 

om man ser till bibliotekstyper. Enmark håller med till viss del vad gäller yrkets kärna 

men vill inte dra det så långt som att säga att den har varit bestående, snarare att mycket 

av yrkets kärna är sig likt. Enmarks hållning i frågan poängterar på så vis en balans mel-

lan tradition och förändring, då biblioteket anpassat sig under historiens gång, vilket har 

medverkat till bibliotekets fortgång och utveckling (Enmark 1991, s. 156f). 

  

Månsby tar även upp ytterligare en motsatt uppfattning till Järvs uttalanden, nämligen 

den att tekniken skulle utgöra ett hot mot biblioteken och därmed ersätta en del av bibli-

otekariernas arbetsuppgifter och omforma bibliotekarierollen, men även att biblioteken 

blir tvungna att anpassa sig till tekniken, vilket om man ser till Enmark inte är något 
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negativt. Enligt vad som framkom i hans studie i projektet "Bibliotekarier - yrkesiden-

titet och yrkeskultur" fann han att informanterna inte betraktade den nya tekniken som 

en fara och inte heller som något som skulle påverka identiteten som bibliotekarie 

(Månsby 1997, s. 128; Järv 1991, s. 31; Enmark 1991, s. 154). Månsbys artikel är från 

1997 och Järvs text från 1991 men vi betraktar dessa ändå som relevanta och intressanta 

i sammanhanget att ta del av och reflektera över i ljuset av var biblioteken befinner sig 

idag. 

2.2 Utarbetade yrkesidentiteter och yrkesroller 

Nedan tar vi upp och beskriver närmare Øroms och Klassons framarbetade yrkes-

identiteter och yrkesroller, som även återkommer i teoriavsnittet och som genomsyrar 

vår analys. 

Den danske forskaren Anders Ørom har genom sin forskning angående bibliotekariers 

yrkesroller genererat sju identiteter som en bibliotekarie kan anta, den sista benämner 

han dock inte som en identitet, men har ändå en karaktär av en. I artikeln ”Biblioteka-

riske identiteter, formidlingsarbejde og arbejdsorganisering” beskriver Ørom det som att 

det finns vissa utvecklingstendenser i samhället som bidragit till att forma de olika bib-

liotekarieidentiteterna. De identiteter han kunde urskilja var kulturförmedlaridentiteten, 

ämnesreferensidentiteten, dokumentalistidentiteten, socialarbetaridentiteten, informa-

tionsorganisatörsidentiteten, informationsförmedlaridentiteten samt upplevelse-

förmedlare, dessa beskrivs närmare i teoriavsnittet i kapitel tre. Ørom konstaterar att 

även om kulturförmedlaridentiteten och ämnesreferensidentiteten fortfarande är väldigt 

framträdande bland hans informanter, är det dessa identiteter som lider mest i den mo-

derna biblioteksverksamheten där informationsorganisatörsidentiteten och informations-

förmedlaridentiteten är mer eftersträvansvärda. Dessa identiteter har uppkommit under 

olika årtionden och är därmed till viss del präglade av sin tid och det är då utifrån vårt 

perspektiv intressant att se vilka uppfattningar om yrkesroller och vilka identiteter som 

framkommer och finns spår av idag på mindre folkbibliotek (Ørom 1993, s. 37-43). 

Månsby diskuterar dessa identiteter i sin artikel som nämndes ovan och menar att då 

dessa identiteter präglats till viss del av den pågående samhällsutvecklingen kommer 

även vad som sker idag påverka och omforma identiteterna, vissa av identiteterna kan 

komma att försvagas och blekna då vissa arbetsuppgifter försvinner eller förändras. Det-

ta kan ske till synes snabbt då tekniken och samhällsutvecklingen tenderar att ständigt 

förändras. Utifrån sin undersökning konstaterar Månsby att bibliotekarierollen upplevs 

som att den har förändrats och det är främst den nya tekniken som uppges som den 

största anledningen (Månsby 1997, s. 132-135). 

Det framkom att tekniken även bidrar till att stärka rollen som informationsförmedlare 

och att folkbildningstanken inom kulturförmedlaridentiteten till stor del har försvunnit 

och givit plats åt en roll som är mer serviceinriktad, då biblioteken idag är mer mottag-

liga för låntagarnas önskemål. Månsby nämner dock att det framkom uppfattningar att 

bibliotekarier i stor utsträckning saknar de rätta kunskaperna för att kunna uppfylla an-

vändarnas informationsbehov till fullo via de digitala medierna och därför måste bli 

bättre på detta. Månsby konstaterar i sin diskussion att vissa roller bör försakas för att 

kunna ge utrymme åt nya (Månsby 1997, s. 132-137). En reflektion från vår sida i detta 
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sammanhang är att dessa antydanden angående bibliotekariers brist på kunskap inom 

informationsförmedling skulle man idag kanske inte få samma reflektioner kring, då 

tekniken varit etablerad ett bra tag på våra bibliotek och en kompetensförhöjning i ut-

bredd skala ägt rum bland annat i och med teknikens inkludering i utbildningen. 

Även Maj Klasson, professor vid Högskolan i Borås, diskuterar bibliotekariers yrkes-

roller och i en av sina texter i boken Folkbildning och Bibliotek? diskuterar hon be-

greppet folkbildning. Hon tar upp det faktum att bibliotekarier hellre talar om bibliotek 

än folkbibliotek och mer vanligt förekommande är att man betonar de kulturpolitiska 

målen som biblioteket har än dess uppgift som folkbildare. Detta anser hon som aningen 

märkligt då allt fler människor idag utbildar sig på olika nivåer och i olika former vilket 

biblioteket som utbildningsfrämjande institution är en viktig del av, men samtidigt av-

skiljs folkbildningsarbetet och dess idéer ifrån biblioteksverksamheten. Ovilja att för-

knippas med folkbildningstanken kan ha vissa kopplingar till att begreppet folk kan an-

tyda maktrelationer. Klasson konstaterar också att det finns tre övergripande yrkesroller 

som bibliotekarier kan anta, dessa är förmyndarroll, dialogroll och säljroll. Mer om des-

sa roller återkommer vi till, även här, i teoriavsnittet i kapitel tre (Klasson 1997, s. 7f, s. 

10). 

2.3 Med utgångspunkt i de olika yrkesidentiteterna 

Nedan redogör vi för uppsatser som alla på olika vis är relevanta att ta upp i detta sam-

manhang, då de fokuserar på bibliotekariers yrkesroll, vilket för oss blir aktuellt då vi 

skall relatera vårt framkomna material till sådant som kommit fram tidigare.  

 I Eva Akenine och Nadine Alvarads magisteruppsats ”Jag försöker vara i alla hyllor” 

Fokusgruppsintervjuer på en webbchatt om bibliotekariers roller, ville författarna un-

dersöka hur folkbibliotekarier på mindre huvudbibliotek talar om och uppfattar sina 

olika yrkesroller och försöka utröna vilka tendenser som framkommer. De räknar upp 

fyra samhälleliga faktorer som ska stå som utgångspunkt, dessa är, folkbildningstanken, 

det livslånga lärandet, datoriseringen samt marknadsidéer (Akenine & Alvarado 2004, s. 

7f, s. 10f). Resultatet av undersökningen visade att nästan alla instämde med påståendet 

att bibliotekarier har fler roller idag, och att dessa ibland kan upplevas krocka med var-

andra, vilket medför svårigheter om man har en vilja och ambition att specialisera sig, 

men kan samtidigt upplevas som stimulerande. En utveckling som skett är även att bib-

liotekarier mer gått från rollen som kulturförmedlare till informationsförmedlare, vilket 

har medfört förändringar i arbetet. De talade också om osäkerheten om vilka kunskaper 

som är relevanta för de olika rollerna, och att kompetensen upplevs som otillräcklig. De 

roller som författarna kunde urskilja utifrån materialet var; ämnesreferenten, kunskaps-

organisatören, kulturförmedlaren, handledaren, uppsökaren, marknadsföraren och in-

formationsspecialisten (Akenine & Alvarado 2004, s. 30-33, s. 46-50, s. 77-80).  

I magisteruppsatsen ”Allt det där ska samsas i ett och samma yrke”. En studie om folk-

bibliotekariers yrkesidentiteter, skriven av Kerstin Carlsson, undersöks utifrån folkbib-

liotekariers perspektiv deras yrkesidentiteter i samband med vad de uttrycker om yrkes-

kunskap. Hon har utifrån Klassons modeller och Øroms bibliotekarieidentiteter (som 

även vi tagit upp här ovan) kommit fram till att informanterna mer eller mindre tydligt 

uppvisar drag av alla de olika modellerna och identiteterna. Carlsson visar på spän-
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ningar mellan yrkesidentitet och yrkeskunskap där bland annat synen på olika veten-

skapliga kunskaper betonas mer eller mindre. Det framkom att det även finns en spän-

ning mellan en önskan att anpassa sig efter användarnas efterfrågan men att samtidigt 

vilja följa folkbildningsidealet. Det är med andra ord svårt att definiera vad bibliote-

karieyrket innehåller och frågan om bibliotekarier bör vara generalister eller specialister 

är ständigt närvarande; Carlsson gör den tolkningen att hennes informanter har genera-

listkompetens (Carlsson 2007, s. 2, s. 29f, s. 35, s. 42-44).    

En lite äldre, men dock relevant, uppsats skriven av Anneli Jonasson och Lillemor 

Lindberg från 1999 är ”Yrket bibliotekarie, för mig växer det hela tiden”. Folkbibliote-

kariers uppfattningar om och upplevelser av sitt yrke - en kvalitativ studie med drag av 

life history, syftade till att undersöka folkbibliotekariers uppfattningar om deras yrkes-

område men även deras upplevelser av sitt yrke, då dessa kan uppfattas på många olika 

sätt. Det som de närmare ville behandla var frågor kring yrkesval, hur deras utbild-

ningsväg sett ut, vad begreppen yrkesidentitet och yrkesetik innebar för dem samt den 

allmänna uppfattningen om arbetssituationen (Jonasson & Lindberg 1999, s. 3).  

De tog för sin studie utgångspunkt i både intervjuer samt levnadshistorier. Resultatet 

visade på att det fanns svårigheter i att precisera yrkesrollen närmare, trots att infor-

manterna ingav en känsla av att uppfatta sin yrkesroll som tydlig, detta kan enligt in-

formanterna bero på att det är svårt att sätta fingret på yrkets olika kompetenser, men 

även det att bibliotekarier utåt sett uppfattas ha en ganska diffus yrkesroll till skillnad 

från vissa andra yrken. Detta blir ett problem då det uppkommer situationer där det upp-

står ett behov av att försvara sin existens, exempelvis då ett bibliotek blir nedläggnings-

hotat. Yrkesidentiteten beskriver många som något som växer fram under en längre tid, 

vilket inte bara utvecklas i samspel med arbetskollegor utan också kommer med själv-

förtroendet och tryggheten i arbetet. Arbetet generellt beskrivs som väldigt varierande 

och periodvis stressigt och högt tempo, vilket medför ett ökat krav på flexibilitet. En 

tydlig tendens som framkom enligt författarna var att i det vardagliga arbetet finns ar-

betsglädje och en klarhet i arbetet, men då man talar om yrkesrollen i sig framkommer 

en osäkerhet (Jonasson & Lindberg 1999, s. 54, s. 59, s. 62-70).  

Någon som också tagit upp ämnet angående bibliotekariers påtalade svaga yrkesidentitet 

är Enmark i boken Bibliotekarieyrket tradition och förändring som nämndes ovan, En-

mark beskriver utifrån de intervjuer han gjort inom projektet som nämndes ovan "Bib-

liotekarier - yrkesidentitet och yrkeskultur" att bibliotekarier till skillnad från andra  

yrkesgrupper har svårt att mer exakt och konkret uttrycka i detalj yrkets karaktär och 

särställning. Enmark tar fasta på att det finns tre åtgärder som brukar vidtas, vilka är 

datorisering, förbättrad utbildning samt ökad vetenskaplighet. Samtidigt som han finner 

att många håller med den vedertagna något pessimistiska syn på yrkesidentiteten, så 

fanns det informanter som menade att missnöjet i yrkesidentiteten inte ligger främst på 

känsla av svaghet, vaghet och osäkerhet utan snarare med avseende på löner. Enmark 

tror att en del av lösningen ligger i att höja kompetensen genom att lägga fokus på bib-

liotekets kärnverksamhet (Enmark 1991, s. 148-151, s. 154, s. 165). En reflektion kring 

detta är att det är bekymmersamt att osäkerhet och tendenser till en känsla av svag yr-

kesidentitet uppkommer även i Jonassons och Lindbergs studie, som utfördes cirka nio 

år senare. 
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Kopplingen mellan yrkesidentitet i relation till utbildning respektive yrkesliv är något 

som läggs fokus på i uppsatsen Folkbibliotekariens yrkesidentitet. Vad den består av 

och hur den formas, där syftet är att utreda, med utgångspunkt i yrkesidentitet, kompe-

tens, profession samt synen på utbildningen, vad som formar yrkesidentitet och vad den 

innehåller, men även se till vilken påverkan yrkesidentitet får beroende på vilken ut-

bildningsgeneration olika bibliotekarier tillhör. De olika utbildningsgenerationerna hade 

tagit sin examen på 1970-talet, 1980-talet samt 1990-talet. Resultatet visade på tydliga 

skillnader mellan synen på utbildningen mellan de olika generationerna, störst olikheter 

konstaterades mellan 70- och 80-talisterna i relation till 90-talisterna. 70-talisterna 

framhävde den praktiska delen med praktik som en essentiell del i utbildningen, medan 

90-talisterna, vars utbildning präglats av akademisering och mindre verklighetsanknyt-

ning, snarare framhävde IT och det teoretiska som det essentiella och ansåg inte att den 

praktiska delen är lika väsentlig att få med i utbildningen, då man ändå lär sig detta på 

plats (Kappelin Rääf & Lundgren 2004, s. 10, s. 43-58). 

Några viktiga kompetenser som angavs av 70-talisterna var en pedagogisk kompetens 

samt kunskaper inom informationssökning. För 80-talisterna är bibliotekariens kompe-

tens diffus, men nämner allmänbildad och serviceinriktad som några, men även goda 

kunskaper inom informationssökning och kunna hantera stora mängder information som 

viktiga delar. 90-talisterna poängterade bibliotekariens förmedlande och pedagogiska 

uppgift som en viktig kompetens, i och med den nya tekniken har även kompetens-

området utökats (Kappelin Rääf & Lundgren 2004, s. 60-63). 

Vad gäller yrkesidentiteten, anser 70-talisterna och 80-talisterna att yrket har en ganska 

låg status, vilket kräver mer kunskap och utbildning för att komma till bukt med. Vidare 

påpekar 70-talisterna att yrkesidentiteten till stor del innefattar informationsförmedling 

och att hjälpa användare i deras informationsbehov. 80-talisterna däremot framhåller det 

inre arbetet i organisationen och med kollegor som en stor del i identitetsskapandet. 

Informationsförmedlande insatser återkommer även hos 90-talisterna som en väsentlig 

del, det inre arbetet som ter sig osynligt och inte är uppenbart för allmänheten anser de 

bidrar till yrkets otydlighet som gör att dess låga status är kvarvarande. 70- och 80-     

talisterna anser att bibliotekarieyrket uppfyller kraven att betraktas som en profession 

men 80-talisterna tillägger att det ligger en risk i att skapa en expertroll, då distansen 

mellan användare och bibliotekarie ökar kan användare betraktas som inkompetenta i 

förhållande till bibliotekarien. 90-talisterna pekar på det faktum att bibliotekarier har en 

bred och unik kunskapsbas, men tyvärr är den oklar för användare och övrig allmänhet 

(Kappelin Rääf & Lundgren 2004, s. 65-78).  

2.4 Bibliotekariers arbetsuppgifter  

En uppsats som belyser den bredd och variation på arbetsuppgifter som förekommer 

inom bibliotekarieyrket är uppsatsen Vad gör de egentligen?: en undersökning av Bibli-

otekariers arbetsuppgifter, som till stor del är av användning för oss då vår fråge-

ställning till ganska stor del fokuserar på arbetsuppgifter för att kunna utröna yrkes-

rollen. Målet med studien var att undersöka vilka arbetsuppgifter som utförs samt hur 

dessa kan analyseras. Det som studeras närmare är frågor kring vilka arbetsuppgifter det 

är som bibliotekarier själva anger att de utför, vilka slags kompetenser det fordras för 
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dessa, bibliotekarien i förhållandet till generalist och specialist samt begreppen pro-

fession och status i förhållande till bibliotekarieyrket (Eslon & Ljungdahl 2006, s. 2).  

Arbetsuppgifterna som framkom i det empiriska materialet delades in i huvudgrupper 

och undergrupper, indelningen gjordes på arbetsuppgifter som involverade kontakt med 

människor och de uppgifter som inte innefattade det. Underkategorierna utifrån den 

förstnämnda var: kontakter med låntagare och kunder, kontakter med kollegor och ex-

terna personer samt resterande e-posthantering och för de uppgifter som inte involve-

rade samspel med andra var underkategorierna: rutinbaserade arbetsuppgifter, analy-

tiska arbetsuppgifter, inläsning/bevakning samt enklare, praktiska arbetsuppgifter. Ett 

intressant konstaterande utifrån resultatet var att det visade sig att olika bibliotekstyper 

tilldelade den största delen av sin tid åt olika sorters uppgifter, de praktiska arbetsupp-

gifterna ägnade folkbibliotekarier mest tid åt, samtidigt som katalogisering och klassifi-

cering uppgavs utgöra en stor del av arbetsuppgifterna på högskolebiblioteken, och på 

sjukhusbiblioteken uppgav personalen att ekonomi och inköp uppehöll dem till stor del 

(Eslon & Ljungdahl 2006, s. 35-37, s. 41-43, s. 55-60, s. 75-84). 

Om man ser till de uppräknade kategorierna, var det arbetsuppgifter i huvudgruppen 

utan kontakt med människor som dominerade, detta anser författarna tyder på att det 

finns mycket arbete som bibliotekarier utför som inte är synbart för allmänheten. Un-

dersökningen visade att de mest frekventa kompetenser en bibliotekarie bör ha var att 

vara serviceinriktad, ha god kännedom inom kunskapsorganisation och kunna förmedla 

information. Resultaten styrkte även bilden av att bibliotekarier är generalister vars yrke 

ännu inte kan räknas till en profession, utan snarare en semiprofession (Eslon & Ljung-

dahl 2006, s. 35-37, s. 41-43, s. 55-60, s. 75-84, s. 86-88). 

  



9 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt beskriver vi de identiteter och roller av Ørom och Klasson som vi valt 

som teoretisk utgångspunkt för vår undersökning, nedan beskriver vi de olika identi-

teterna och yrkesrollerna närmare och vad dessa kännetecknas av, därefter beskriver vi 

vårt valda analytiska verktyg. 

3.1 Yrkesidentiteter utarbetade av Anders Ørom 

Vi vill för vår undersökning använda oss av en modell framarbetad av Anders Ørom.  

De uppräknade identiteterna som togs upp under avsnittet tidigare forskning kommer vi 

nedan att presentera närmare. Dessa olika yrkesidentiteter som bibliotekarier kan anta 

anser vi är användbara då vi i vår undersökning syftar till att utreda vilka av dessa iden-

titeter som uppkommer hos folkbibliotekarier i mindre kommuner. Øroms identiteter är 

inte framtagna utifrån enbart folkbibliotekarier eller utifrån bibliotekarier på mindre 

orter, det spektra Ørom fått fram är baserat på olika typer av bibliotekarier samt biblio-

tek, därför finner vi det intressant att undersöka vilka typer av roller som framkommer 

hos folkbibliotekarier i mindre kommuner. 

Kulturförmedlaridentiteten: Om man går tillbaka till sextiotalet präglades bibliotekarie-

verksamheten av litteratur och informationsförmedlingsmonopol, olika kulturella ut-

tryck stod i centrum och bibliotekarierna strävade efter att förmedla brukarna med litte-

ratur av god kvalitet, och vägleda dessa, arbetet utmärktes därav till stor del av intellek-

tuella och kommunikativa tankegångar (Ørom 1993, s. 37f). 

Ämnesreferensidentiteten: Hör även den, likt kulturförmedlaridentiteten, till sextiotalet 

med dess folkupplysningsidéer men fokuserar istället mer på fackkunskaper och ämnes-

specialisering som en viktig del av yrkesrollen som bibliotekarie (Ørom 1993, s. 37f). 

Dokumentalistidentiteten: Ørom beskriver denna identitet, till skillnad från de två ovan-

nämnda, som att framhäva den mer hantverksmässiga delen av yrket såsom bibliografi, 

referensarbete och katalogisering, denna identitet betonar på så vis i högre grad regel-

mässiga färdigheter samt behärskande av metoder. Denna yrkesidentitet är kopplad till 

bibliotekets kärnverksamhet.  

Socialarbetaridentiteten: Denna identitet har rötter från 70-talet, då biblioteken genom-

gick en del organisatoriska förändringar och inriktade sig på andra aktiviteter och servi-

ceområden. Man ville att bibliotekets funktion skulle vara förenat med användargrup-

pers enskilda behov, biblioteket skulle finnas till för dessa och ständigt sträva efter att 

skapa en starkare relation till sina användare. Uppsökande verksamhet var en central del 

i detta för att få fler människor att använda biblioteket, och man vände sig speciellt till 

vissa grupper i samhället exempelvis kvinnor, barn och arbetarklass. Att förmedla var 

inte det primära utan de viktigaste var att se till dessa gruppers behov. 

Informationsorganisatörsidentiteten: Under 80-talet och framåt har förhållandet till in-

formation förändrats, då information brukas och styrs av fler aktörer och där informa-

tionen ingår i ett ekonomiskt kretslopp. För att upprätthålla yrkets egenart i detta har 

betoning lagts på egenskaper såsom att kunna organisera information och informations-
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system och designa informationssystem. Därav blir kompetens inom denna teknik, inte 

bara en förutsättning utan även till stor del ett krav.  

Informationsförmedlaridentiteten: Den ovanstående identiteten är relaterad till denna 

informationsförmedlaridentitet, då i och med denna tekniska utveckling har bibliotekets 

ensamrätt på informationsförmedling försvunnit och fler aktörer blivit verksamma,    

vilket ställt nya krav. En förutsättning och följd av denna situation är att förmedlingen 

av information måste ske på ett effektivt och snabbt sätt och tillmötesgå kundens/an-    

vändarens behov, dessa system som beskrevs ovan, blir en förutsättning för biblioteka-

rier att behärska så att verktyget och kunskapen/kompetensen blir ett konkurrenskraftigt 

vapen.  

Upplevelseförmedlare: Ørom tycker sig även kunna urskilja ytterligare en yrkesidenti-

tet, som han dock inte väljer att benämna som en identitet, men som han betraktar om 

en ny auktoritet. I det moderna samhället finns många aktörer som konkurrerar om 

människors uppmärksamhet och Ørom menar att hela mediasamhället och masskulturen 

kan uppfattas som en konkurrent till verksamheten, då många olika sorters nöjen er-

bjuds, därför måste energi läggas på att locka till sig besökare och att även biblioteket 

kan erbjuda en upplevelse. 

3.2 Yrkesroller utarbetade av Maj Klasson 

Klasson har även hon undersökt och diskuterat i frågan kring yrkesroller och hon menar 

att man kan dels betrakta folkbildning ur ett uppifrånperspektiv, där man kan urskilja en 

maktposition mellan bibliotekarier och användare/allmänheten, där bibliotekariers upp-

gift är att förmedla och bilda grupper i samhället. Denna position går till stor del ut på 

att överföra värderingar och uppfattningar. Ur dessa tankar menar Klasson att en för-

myndarroll växt fram (Klasson 1997, s. 9-13).  

Detta uppifrånperspektiv står i kontrast till ett underifrånperspektiv, som istället betonar 

människors egen kraft att inhämta kunskap och ansvara för sin egen utbildning. Biblio-

tekarierna står i denna relation inte i högre rang i förhållande till användare utan blir 

istället en jämlik part, där relationen mer präglas av en dialog, därför kallar Klasson 

rollen som bibliotekarier antar i denna situation för en dialogroll. Klasson menar att 

även denna relation förändras och menar att biblioteken allt mer går i en riktning mot att 

handla om att biblioteken tillhanda har ett utbud av information och betraktar därmed 

information som en vara, vilket innebär att bibliotekarier får en säljroll som mer liknar 

en marknadsmodell (Klasson 1997, s. 13-17). 

3.3 Analytiskt verktyg 

Vi har valt att dels utgå ifrån ett empirinära förhållningssätt, då vår avsikt var att hämta 

teman utifrån vårt insamlade material, det vill säga sådant som i materialet framträder 

som återkommande. Och dels ett teorinära förhållningssätt då vi även utgått ifrån våra 

två modeller (Widerberg 2002, s. 144f). Vi kom att betrakta både Øroms framtagna 

identiteter och Klassons yrkesroller i samband med vårt egna empiriska material som en 

karta och kompass för att kunna navigera i vårt eget material. Vi har inte utgått ifrån att 

alla dessa identiteter och roller skulle förekomma hos våra informanter, utan vi ville se 
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vilka som förekom samt eventuellt vilka modifierade identiteter/roller som kunde tänkas 

förekomma, men även undersöka om vi kunde urskilja några särdrag. Därmed använder 

vi på så vis ett teorinära förhållningssätt, då vi till viss del kan betrakta Øroms och Klas-

sons framtagna identiteter och roller som olika begrepp som vi ville belysa utifrån empi-

rin. Det är våra tolkningar av materialet som filtreras genom våra valda modeller. Både 

de empirinära och de teorinära förhållningssätten kan man med fördel kombinera i ana-

lysen av empirin enligt Widerberg (Widerberg 2002, s. 145). 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vilken metod vi valt, hur vi gjort vårt urval samt 

hur vi praktiskt gått tillväga när vi skulle samla in och bearbeta vårt empiriska material. 

4.1 Kvalitativ ansats 

Då vi genom vår studie ville få en förståelse för hur de folkbibliotekarier vi intervjuat 

uppfattar sina arbetsuppgifter och upplever sin yrkesroll ansåg vi att en kvalitativ ansats 

var att föredra eftersom den går ut på att försöka förklara vad ett visst fenomen har för 

karaktär eller egenskaper och söka djupare efter dess innebörd eller mening. I och med 

att detta är en metod som fokuserar på subjektivitet, värderingar, variationsrikedom och 

komplexitet då människor och situationer är unika är vi medvetna om att vi måste hålla 

ett öppet sinne för att kunna hantera och förstå de fenomen vi kommer att studera (Wi-

derberg 2002, s. 15f, s. 30f). Eftersom vi inte varit ute efter att göra en undersökning 

som kunde ge en generaliserbar bild över ett stort antal folkbibliotekarier, utan velat få 

en inblick i hur ett fåtal bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek i mindre kommuner 

har för uppfattningar om sina arbetsuppgifter och hur de upplever sin yrkesroll anser vi 

att en kvalitativ ansats är mycket användbar för oss. 

Ibland kan forskarens förförståelse upplevas som problematisk inom den kvalitativa 

ansatsen, vilket betyder att den egna förförståelsen måste utredas innan insamling av 

material görs, för att detta ska kunna utnyttjas på bästa sätt och inte hindra forsknings-

processen. Vi försökte upprätthålla en balans mellan så kallad närhet och distans (Wi-

derberg 2002, s. 178f) genom att uppmärksamma och medvetandegöra våra egna före-

ställningar kring det vi skulle undersöka. Vi diskuterade sinsemellan innan vi utförde 

intervjuerna hur våra egna föreställningar rörande folkbibliotekariers arbetsuppgifter 

och yrkesroll i mindre kommuner såg ut.  Vi tänkte oss att dessa skulle ha mer tradi-

tionellt inriktade arbetsuppgifter, att de skulle arbeta med de flesta av bibliotekets före-

kommande sysslor då personalstyrkan möjligen inte är så stor och därmed tänkte vi oss 

att även yrkesrollen skulle följa denna föreställning. Denna traditionella syn vi hade 

innefattade bland annat att de mest skulle syssla med pass i utlåningsdisken, inköp, gall-

ring och referenssamtal. Vi tänkte oss även att ett mindre bibliotek skulle hysa ett mind-

re utbud av litteratur och att biblioteket möjligen skulle kompensera för uteblivna akti-

viteter i kommunen, ett slags allt-i-allo-institution som att exempelvis agera fritidsgård 

eller arrangera utställningar, teater, musikföreställningar med mera. Vi föreställde oss 

även att besöken kanske minskat, att folk i kommunen skulle låna mer e-böcker och 

använda andra digitala medier eftersom det idag är lätt att komma åt sådant hemifrån via 

nätet. De identiteter eller roller vi såg framför oss skulle därmed främst vara dokumen-

talistidentiteten, kulturförmedlaridentiteten, förmyndarrollen, socialarbetaridentiteten 

samt upplevelseförmedlaren. En identitet vi inte föreställde oss vara så utbredd var in-

formationsorganisatörsidentiteten.  

God kvalitativ forskning utmärks av att den genererar nya förståelser, tankar och be-

grepp om ett fenomen. Vidare är kvalitativ forskning ganska svår att utföra eftersom det 

finns så många olika sätt den kan utföras på, och dessutom finns det inget sätt som är 

det enda rätta. Det etiska ansvaret är stort och djupgående och omfattar hela forsknings-

processen från början till slut. Ingen intervjuperson får fara illa genom att exempelvis 
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känna sig sårad då forskaren grundligt undersöker, tolkar och kategoriserar empirin 

(Widerberg 2002, s. 30, s. 176, s. 188-190). Vi har på alla sätt försökt ta fasta på det 

etiska ansvaret under våra intervjuer på så vis att vi noga informerat våra informanter 

om vad intervjun skulle användas till, hur materialet skulle förvaras och behandlas, och 

även försäkra dem om deras anonymitet och att de när som helst kunde dra sig ur om de 

så önskade, både under och efter intervjun. Anonymiteten har vi säkerställt genom att 

använda fingerade namn och utesluta alltför detaljerad information om våra informanter 

som skulle kunna utpeka vem det handlar om. Vi talar heller inte om på vilka bibliotek 

vi utfört våra intervjuer. Vi inser att det dock kan vara svårt att vara anonym inför sina 

arbetskamrater då många av dem visste att vi skulle komma och utföra en intervju med 

en viss person, dock berättade vi inte för våra informanters kollegor vad uppsatsen 

handlade om. Därmed anser vi att vi har gjort allt för att säkerställa våra informanters 

anonymitet och även erbjudit dem möjligheten att när som helst kunna dra sig ur inter-

vjun.    

4.2 Urval 

Vi valde att kontakta folkbibliotek som ingår i gruppen övriga kommuner, mindre än 

12 500 invånare, utifrån kommungruppsindelningen som vi funnit via Sveriges Kom-

muner och Landsting, som är en arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges 

kommuner, landsting och regioner, vilken behandlar bland annat indelning av kommu-

ner, som vi intresserat oss för (SKL. Kommungruppsindelning. Sveriges Kommuner och 

Landsting; SCB. Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2009 och befolk-

ningsförändringar 2009). Denna grupp av kommuner valde vi därför att vi, som beskri-

vits i inledningen, kommit att intressera oss för att undersöka folkbibliotekariers upple-

velser av sin yrkesroll och vad de uttrycker om sina arbetsuppgifter på platser där det 

inte bor så mycket folk och där även biblioteken är mindre, och vi tänkte att dessa typer 

av bibliotek möjligen kunde ha liknande förutsättningar vad gäller exempelvis perso-

nalens arbetsuppgifter, som vi antog skulle vara varierade och därför intressant att un-

dersöka. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Vi började med att ringa upp ett tiotal folkbibliotek i spridda kommuner och talade först 

med bibliotekscheferna på varje bibliotek och berättade att vi var studenter vid Biblio-

tekshögskolan och att vi skulle vilja intervjua en bibliotekarie på deras bibliotek. Då vi 

först talat med bibliotekariecheferna som vidare hänvisade oss till personer att intervjua, 

gjorde de på så sätt ett urval åt oss, och om de tillfrågade personerna då visade intresse 

för detta skickade vi dem ett mail (se bilaga 1) med mer information där vi i stora drag 

beskrev etiska aspekter i fråga om anonymitet och att vi ville spela in intervjun med 

hjälp av en digital diktafon. Därefter fick vi svar från fem stycken som samtyckte till att 

bli intervjuade, varav två chefer, vilket vi ändå tackade ja till då vi tänkte att det kunde 

vara intressant att få även deras åsikter kring sitt yrke. Detta då med vår förförståelse i 

tankarna att möjligen även bibliotekscheferna vid mindre folkbibliotek troligtvis skulle 

ha fler arbetsuppgifter än endast de som omfattar chefskap.  

De personer som tackade ja till att bli intervjuade hade olika lång erfarenhet av biblio-

teksarbete, vilket vi tyckte var positivt då vi tänkte att åsikterna, främst då angående 
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upplevelser om yrkesrollen, möjligen kunde skilja sig åt. Vi utförde intervjuerna, som 

varade från 25 till 45 minuter utan störande påverkan utifrån, på informanternas arbets-

platser utspritt på en treveckorsperiod i slutet på mars och början på april 2010, varav 

den första fungerade som en pilotintervju, vilken vi valde att ta med i vår undersökning 

då vi kände att den faktiskt tillförde något till resultatet då den visade sig vara fullgod. 

Vi funderade även på om fem intervjuer möjligen kunde vara för få för att kunna få 

fram ett resultat, men även om intervjuerna var få till antalet upplevde vi ändå en mätt-

nad då vi fann återkommande teman i deras arbetsuppgifter. Så på grund av ett pressat 

tidsschema och även ett begränsat omfång på själva uppsatsen valde vi att stanna vid 

dessa intervjuer. 

Vi valde, som tidigare nämnts, att samla in vårt empiriska material med hjälp av semi-

strukturerade intervjuer, vilket var en metod som föreföll oss naturlig från första början. 

Eftersom vi utifrån bibliotekariernas perspektiv ville få en djupare inblick i deras per-

sonliga upplevelser av sitt yrke ansåg vi detta metodval vara passande för vårt ändamål. 

Semistrukturerade intervjuer är flexibla till sin utformning men har även ett strukturerat 

fokus (Bryman 2002, s. 299-302; Repstad 1999, s. 11f, s. 64) som vi ansåg kunde vara 

behjälpligt eftersom vi är ovana vid att utföra intervjuer. Vi är medvetna om att vi möj-

ligen skulle kunna fått fler intervjuer om vi istället valt att intervjua via telefon eller 

mail, men vi ville träffa bibliotekarierna för att kunna få en mer djupgående intervju, 

kunna se deras ansiktsuttryck och samtidigt höra deras röster och tonfall som vi anser 

vara viktiga komponenter i ett samtal och kan ge en ytterligare dimension under inter-

vjuns gång.    

Vi utarbetade en intervjuguide (se bilaga 2) med två övergripande rubriker, arbetsupp-

gifter respektive yrkesroll, med tillhörande följdfrågor som vi kunde använda oss av och 

spinna vidare på under intervjuns gång beroende på vad vår informant svarade. Med vår 

förförståelse, som beskrivits ovan, i bakhuvudet försökte vi att hålla ett öppet sinne för 

dessa följdfrågor, vilket naturligtvis var svårt eftersom vi inte riktigt visste vad våra 

informanter skulle tala om angående arbetsuppgifter, men vi såg dem som en hjälp i fall 

intervjun helt skulle stanna upp så vi skulle vara lite förberedda och ha något att kunna 

tala vidare om. Vi valde dock att inte berätta om de olika identiteter vi avsåg att analy-

sera in våra informanter i eftersom vi tänkte att de då skulle kunna styrts till en önskan 

att vilja tillhöra en viss identitet som vi kanske skulle komma att tolka annorlunda.  

Vår önskan var att de fritt skulle tala om sina arbetsuppgifter och upplevelser kring sitt 

yrke. Vi började som en liten inledning med att ställa några frågor angående deras ut-

bildningsbakgrund och hur länge informanterna arbetat i branschen. Därefter bad vi dem 

att berätta om sina arbetsuppgifter. För det mesta talade informanterna fritt om detta, 

ibland fick vi skjuta in med följfrågor för att få dem att spinna vidare. Vi ställde inte alla 

frågor från vår guide utan endast de som var relaterade till det vår informant talade om. 

Vi försökte tänka på att inte ställa ledande frågor för att inte styra dem för mycket, utan 

vi ville fokusera på vad de anser att de gör och hur de genom sina arbetsuppgifter då 

upplever sin yrkesroll. Ibland kunde intervjun sväva iväg och inte behandla det vi ville 

ta reda på, men vi lät ändå informanterna tala till punkt eftersom vi i vår pilotintervju 

märkte att det ofta i slutet på en redogörelse kunde komma information som för oss var 

mycket intressant, därför följde vi denna linje även i de resterande intervjuerna.  
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Vi såg även att det var lättare att komma åt upplevelser om en person fritt fick tala kring 

sina associationer, eftersom det i princip är omöjligt att komma åt känslor med alltför 

konkreta frågor, vilket vi upptäckte i de två första intervjuerna vi gjorde. Då hade vi 

delat upp det så att vi först rent konkret talade enbart om arbetsuppgifter för att sedan gå 

över till själva upplevelsen av yrkesrollen, vilket är en väldigt abstrakt fråga som verka-

de vara svår att besvara rakt upp och ner för våra informanter. Så därefter bestämde vi 

att inte dela upp våra intervjuer på detta sätt, utan vi lät informanterna tala om sina ar-

betsuppgifter och märkte vi under intervjuns gång att vi kunde väva in en fråga angå-

ende upplevelser så gjorde vi det; vi vill dock understryka att vi inte innehållsmässigt 

gjort några ändringar i vår intervjuguide. Vi upptäckte då att detta sätt var mer effektivt 

för att kunna få fram en känsla rörande informanternas yrkesroll. Dock avslutade vi 

ändå med att ställa frågan hur de upplever sin yrkesroll och vi märkte att det var en 

svårbesvarad fråga, men att deras svar, i vissa fall, faktiskt bekräftade det vi redan talat 

om under intervjun. När vi kände att vi fått fram det vi ville veta ställde vi några avslu-

tande frågor för att avrunda, vilka berörde bland annat varför de valt bibliotekarieyrket. 

Vi spelade, som ovan nämnts, in intervjuerna med hjälp av en digital diktafon och tran-

skriberade sedan dessa i sin helhet, så nära som möjligt, eftersom vi tänkte att även upp-

repningar och småord skulle kunna ha betydelse för analysen, då dessa ofta betyder att 

personen i fråga på ett sätt gör en liten paus och vill tänka efter. Därefter sammanställde 

vi referat av intervjuerna som vi presenterat i vår resultatdel, vilket kommer i följande 

kapitel. Vi har som sagt gett våra informanter fingerade namn för att säkerställa deras 

anonymitet. Efter sammanställningen gick vi noga igenom det vi transkriberat och refe-

rerat för att finna teman i de arbetsuppgifter de uppfattade att de utförde som ligger till 

grund för en vidare tolkning av hur de upplever sina yrkesroller.  

Själva upplevelserna av yrkesrollerna har vi därefter tolkat in i vårt empiriska material 

som vi funnit då vi analyserat intervjuerna och även utifrån våra teoretiska utgångs-

punkter, det vill säga Øroms och Klassons identiteter och modeller som vi beskrivit i 

kapitel tre. Analysen och diskussionen rörande dessa teman och identiteter har vi be-

handlat i kapitel sex. 
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5. Presentation av vårt empiriska material 

I detta avsnitt skall vi redogöra för vad som framkom i vårt empiriska material, vi börjar 

med att presentera informanterna, där information angående bakgrund och utbildning 

samt visioner beskrivs, som en inledande presentation, därefter redogör vi för deras    

beskrivna arbetsuppgifter samt upplevda yrkesroll.  

5.1 Presentation av informanterna 

Måns 

Måns har, när vi kommer och besöker honom, arbetat drygt en månad på folkbibliote-

ket, men har tidigare arbetat cirka ett och ett halvt år inom biblioteksverksamheter,     

sedan han tog examen från BHS 2007. Måns berättar angående sin utbildningsbakgrund 

att han främst studerat kurser inom humaniora, en del språkkurser såsom svenska och 

engelska, men även läst kurser inom design och arkitektur. Han beskriver att det varit 

relativt svårt att komma ut på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning, men har nu 

efter några år fått en mer stabil situation. Måns anger som skäl till valet av biblioteka-

rieyrket att han alltid varit intresserad av kultur i olika former och att han tycker att det 

är viktigt att förvalta och förmedla kultur. Måns tycker att den pågående deltagarkultu-

ren som finns idag är intressant. Han säger att datorer och Internet är en så pass stor del 

av bibliotekarieyrket idag att man därför bör ha ett stort intresse för det. Det som driver 

honom i hans arbete är främst att hjälpa folk att finna det som de söker, vare sig det är 

information eller kultur, men även yrkets sociala karaktär som resulterar i att han träffar 

väldigt mycket olika människor, är en enorm drivkraft. Han känner även att han lär sig 

något nytt varje dag. 

Beata 

Beata har lång erfarenhet av yrket, hon har närmare 35 års erfarenhet
1
 i branschen, men 

har arbetat dryga 10 år på biblioteket där vi besöker henne och där hon nu är biblioteks-

chef. Hon har förutom bibliotekshögskolan även läst litteraturvetenskap med fokus på 

barnlitteratur och har tidigare arbetat som barnbibliotekarie. Hon säger att hon tror att 

yrkesvalet till stor del bottnar i att böcker och läsning haft en central plats under hennes 

uppväxt. Det som driver henne i yrket som bibliotekarie är främst nyfikenheten och att 

det är ett spännande och roligt yrke, hon vet aldrig riktigt hur dagen kommer att bli. 

Hon uppskattar även yrkets sociala karaktär och gillar de utåtriktade uppgifter som ingår 

i yrket. 

Gustav 

Gustav har arbetat på samma arbetsplats sedan han tog sin examen från BHS 2002,     

utöver studier inom biblioteks- och informationsvetenskap har han även läst media- och 

kommunikationsvetenskap. Gustav har ingen specifik anledning till valet av yrket, men 

tror att det var studierna i media- och kommunikationsvetenskap som ledde in honom på 

yrkesbanan. Just nu säger han att hans drivkraft ligger i att biblioteket arbetar med ett 

projekt som handlar om att chippa om alla böcker till RFID som kommer att innebära 

att låntagarna i större utsträckning sköter utlån själva, vilket medför att biblioteket 

                                                             
1
 På frågan om vilket år examen tagits svarade informanten hur lång erfarenhet denne hade inom bran-

schen. 
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kommer att få mer tid till annat, Gustav nämner att han kommer att arbeta mer med läs-

främjande insatser och kunskapslust och han tycker att det ska bli intressant att vara 

med och utveckla biblioteket och upprätthålla ett bra bibliotek som används av många. 

Maria 

Maria har efter hon tagit sin examen från BHS 1990 arbetat inom biblioteksverksam-  

heter i 20 år, på det bibliotek hon nu arbetar har hon varit 15 år, och är i nuläget chef. 

Hon berättar att hon inte riktigt vet varför hon valde bibliotekarieyrket, men att hon all-

tid tyckt om att läsa och trivts mycket bra i biblioteksmiljöer. Hon ville efter några års 

arbete inom en annan bransch byta bana och valde då att bli bibliotekarie. Maria tycker 

att hon har ett roligt jobb och det är just det som driver henne i sitt arbete idag. Hon be-

rättar att det hon tycker är roligt är att jobba med böcker, övrig media och hon fram-  

häver kontakten med låntagarna, som hon anser är mycket viktig. Hon påpekar att de 

flesta låntagarna ger personalen ett positivt bemötande eftersom biblioteket i sin tur har 

mycket positivt att erbjuda dem. Dock kan det vara svårt med besparingar som nu måste 

göras, vilket är den negativa biten för biblioteket, men att detta dock uppvägs av ett i 

övrigt roligt arbete, främst då de positiva bemötanden hon får av dem som besöker    

biblioteket.  

Carola 

Carola har efter sin examen på BHS arbetat på ett och samma bibliotek i tio år
2
. Innan 

dess hade hon dock praktiserat och vikarierat lite på ett stadsdelsbibliotek i en mindre 

stad och läst socialantropologi och ekonomisk historia. Hon minns inte riktigt hur hon 

kom in på att hon skulle börja läsa till bibliotekarie, men har för sig att hon snubblade 

över en annons om BHS i en universitetskatalog. Då hon alltid har gillat böcker, läst 

mycket och även såg ett konkret yrke framför sig, som hon kände skulle kunna passa 

henne i en miljö som hon kände sig någorlunda hemma i, provade hon att söka och kom 

in på programmet. Hon säger att hon inte är någon litteraturvetare, men menar på att 

man inte behöver vara det då det är så många andra som har läst litteraturvetenskap, det 

är bra säger hon att ha personal med lite blandad bakgrund. Carola berättar att hon tyck-

er det är roligt att få träffa så mycket olika människor hela tiden och det är det som dri-

ver henne i sitt yrke. Det är även mycket viktigt för henne att hon känner att hon själv 

gör nytta, och hon menar på att det kan verka som småsaker att exempelvis försöka  

finna en bra bok till en besökare, men genom att göra sina besökare nöjda och kunna 

hjälpa dem med vad som helst ger henne väldigt mycket tillbaka. Hon påpekar att det på 

många sätt är en lärande miljö även för personalen. 

5.2 Beskrivning av arbetsuppgifter och upplevelser av yrkesroll 

Måns 

Måns arbetar främst som IT-bibliotekarie, då han dels har i uppdrag att ansvara för 

hemsidan, att den hålls uppdaterad, och dels att arbeta med de sociala medier som bibli-

oteket är anslutet till, så som facebook och twitter, han försöker där möta bibliotekets 

användare på en ny arena och fånga uppmärksamhet till biblioteket och försöka skapa 

en dialog. Måns tycker att detta är en viktig del även för bibliotekens marknadsföring, 

att just befinna sig i miljöer där människor vistas, även inom den virtuella världen, då 

                                                             
2
 På frågan om vilket år examen tagits svarade informanten hur lång erfarenhet denne hade inom bran-

schen. 
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det är där många barn, ungdomar och unga vuxna verkar. En stor del av Måns arbets-

uppgifter går även ut på att ansvara för vuxenarrangemang, vilket innebär att han tar 

kontakt med olika människor som arbetar med någon slags kulturverksamhet, de har på 

biblioteket bland annat haft författarkvällar, föreläsningar och utställningar. I anslutning 

till arbetet med arrangemangen är det även en del annat arbete kring exempelvis mark-

nadsföring av tillställningarna, för att informationen ska nå så många människor som 

möjligt i kommunen. Därmed är marknadsföring en relativt stor del av Måns arbetsupp-

gifter, då de återkommer både inom bibliotekets kulturarrangemang samt via arbetet 

med hemsidan. Detta anser Måns är en viktig aspekt då rapporter tyder på att bibliote-

kens besökare minskat och därmed bör man göra dem uppmärksamma på vad bibliote-

ken har att erbjuda. 

Måns har även pass i lånedisken, de verktyg Måns har för att hjälpa låntagaren är främst 

bibliotekets katalog och de databaser de prenumererar på, men han använder även den 

så kallade kollektiva kunskapen som finns bland hans kollegor. Det förekommer även 

en hel del fjärrlån av bibliotekets kurslitteraturbestånd, då det finns många högskolestu-

denter i och med den närliggande universitetsstaden. Måns betonar vikten av service 

och menar att man måste tillmötesgå låntagarnas önskemål och efterfråga vad gäller 

exempelvis litteratur, då tiderna förändras och ingenting är statiskt. Det är viktigt att 

biblioteket anammar sitt utbud efter vad folk konsumerar utanför bibliotekets ramar, 

visuella medier så som film och spel har kommit på stark ingång. De kompetenskrav 

han anser att hans arbetsuppgifter ställer på honom är främst kunskaper i att hantera 

webben på olika sätt och till stor del de sociala delarna av nätet, men även en god orga-

nisationsförmåga. 

Måns upplever att han har olika roller som bibliotekarie i de yttre respektive de inre 

tjänsterna, när han arbetar på sitt kontor, exempelvis med hemsidan, är det mycket in-

formationsarbete inte minst i och med de sociala medierna, vilket medför mycket in-

formationssökning och ta fram den information som ska finnas uttryckt där. Vad gäller 

den yttre tjänsten som dels innefattar referensarbete, tror Måns att det finns en allmän 

uppfattning om att en bibliotekarie i princip ska känna till i detalj bibliotekets bestånd 

och helst ha läst de flesta böckerna, han säger att han ofta får frågan om han kan re-

kommendera en bra bok, och detta är en fråga som han säger är omöjlig för honom att 

svara på då han dels inte vet vad personen i fråga är intresserad av och har för preferen-

ser och smak och dels för att hans arbete inte går ut på att vara litteraturkritiker. Han 

menar på så vis att han kan uppfattas av låntagare som just en litteraturkritiker snarare 

än som en informationsvetare som han anser sig vara i stor utsträckning. Han påpekar 

att utbildningen inte förberedde honom på många av de uppgifter han idag har på bibli-

oteket och att utbildningen saknade en verklighetsförankring, då han hade en föreställ-

ning om vad arbetet som bibliotekarie skulle innebära, men verkligheten blev en annan 

när han kom ut i arbetslivet. Teori och praktik upplever han som väldigt olika saker och 

efterlyser praktik under utbildningen.  

Beata 

Beata har på biblioteket ett ansvar för personal och budget, vilket medför ett uppfölj-

ningsansvar, vilket innebär möten med politiker för redovisning. Beata är även system-

ansvarig för Book-IT, hon har även hand om hemsidan, och ansvarar för att den hålls 

uppdaterad. En del av sin tid ägnar hon även åt utåtriktad verksamhet, hon nämner att de 
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har vissa kulturarrangemang på biblioteket, men av besparingsskäl så har dessa minskat. 

Bland annat har de haft föredragshållare, spexare och musik av olika slag på biblioteket, 

hon säger att det varierar hur många besökare som kommer, vissa arrangemang lockar 

fler. Men hon anser ändå att det är viktigt att ha en bredd, då folkbibliotek är riktade till 

alla i kommunen. 

Till chefsjobbet tillkommer mycket ledningsmöten och dylikt, men hon har även tid 

avsedd till pass ute i lånedisken, vilket kommer att öka i och med de nedskärningar som 

pågår som till stor del drabbar personalstyrkan. De har även kontinuerliga bokmöten, 

där de diskuterar inköpsförslag och de har delat upp arbetet efter ämnesbevakning, där 

alla har sitt eget ansvarsområde att vara lite extra insatta i, vilket ställer kravet att hålla 

sig à jour. Beata berättar att biblioteket är väldigt bra på att gallra böcker, det gallras 

ofta och mycket. För att hålla det fräscht och för att upprätthålla bibliotekets inbjudande 

atmosfär. Det är främst facklitteratur som gallras, i och med att de samarbetar med någ-

ra andra kommuner behöver inte de alltid köpa in en bok om den finns att fjärrlåna från 

någon av de närliggande kommunernas bibliotek. Samarbetskommunerna emellan har 

även upprättat ett system där de specialiserar sig till viss del inom facklitteraturen som 

inköpen på de olika biblioteken styrs av. Överlag förekommer det mycket fjärrlån av 

kurslitteratur på högskolenivån, Beata berättar att många som studerar på distans fjärr-

lånar mycket kurslitteratur, då den tenderar att gå åt snabbt på högskolebiblioteken. 

Framförallt har de kurslitteratur för blivande lärare och för vårdyrkena. Beata framhåller 

att idag måste de mindre folkbiblioteken även ha en bra service gentemot studenter, då 

det numera finns fler och mer flexibla studieformer. 

Beata har även hand om olika grupper av vuxenstuderande som kommer till biblioteket 

som hon har en del användarundervisning för, vilket hon tycker passar henne väldigt bra 

då hon trivs med att tala inför stora grupper. Hon har dock en viss invändning mot det 

så kallade skolbiblioteket i kommunen som inte har ett fungerande bibliotek, då de inte 

har någon utbildad personal på plats. Vilket gör att ungdomarna inte utnyttjar bibliote-

ket i den uträckning som hon anser de bör göra som en del i lärprocessen. Beata anser, 

med tanke på hennes chefsposition, att hennes arbetsuppgifter främst ställer kravet att 

ha kompetens när det gäller personalfrågor men även att inneha kunskaper inom eko-

nomi. 

Beata säger att hon i grund och botten är bibliotekarie, men att hon upplever sig till stör-

re del som något mellanting, då hon även identifierar sig med chefsrollen. Detta till stor 

del på grund av att hon även tidigare haft chefspositioner. Men även det faktum att hon 

på detta bibliotek har ansvarområden och arbetsuppgifter som kan härledas till vanligt 

förekommande biblioteksarbete. Vilket betyder att hon inte arbetar långt ifrån de andra 

biblioteksanställda, utan arbetet fördelas mellan dem, detta tror hon är något som karak-

täriserar mindre bibliotek, där det inte är lika långa avstånd mellan chefen och de an-

ställda som det tenderar att vara i större städer. Men Beata menar att en stor skillnad är 

just att hon måste delta och närvara vid olika möten och hennes övergripande ansvar är 

att ha kontakt med myndigheter och politiker. Men hon upplever att chefsarbetet passar 

henne och hon gillar idén med att sätta en prägel på biblioteket och ha inflytande över 

att skapa möjligheter för personalens utveckling. Men det är tufft att var chef i nedskär-

ningsperioder. 
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Gustav  

Gustav har pass i informations- och lånedisken varje dag, han möts vid varje pass av 

mycket frågor av väldigt blandad karaktär, de kan ibland vara mer konkreta och ibland 

kommer studenter som ska skriva uppsats och behöver sökhjälp. Av bibliotekets databa-

ser är det NE som används mest frekvent av skolungdomarna, men Gustav försöker 

även introducera dem för fler användbara databaser. Gustav tycker att han kan bidra till 

användares kunskapsinhämtning genom referenssamtalet och även om informationen 

inte finns lokalt använder han sig av kompletterande källor, såsom fjärrlån via andra 

bibliotek och webben. Gustav har även ansvar för bibliotekssystemet samt bibliotekets 

hemsida, och arbetar även med kommunens evenemangswebb där han informerar om 

aktiviteter som kommunen anordnar. Han säger att han gärna skulle vilja omforma 

bland annat bibliotekets OPAC så den blir mer användarvänlig, det finns inte riktigt alla 

funktioner där som det finns i exempelvis Adlibris. Han säger att biblioteket ofta skick-

ar ut nyhetsbrev om vad som händer på biblioteket och med dessa en del boktips, och 

han arbetar nu även med bibliotekets facebook-sida, som är ett steg i att uppmärksamma 

och marknadsföra biblioteket ännu mer. Ytterligare en arbetsuppgift som tar en del tid 

är inköp och gallring av litteratur, han säger att det finns två faktorer han förhåller sig 

till vid inköp, den ena är efter användares förslag och önskemål och den andra efter vil-

ka böcker som fått bra recensioner i BTJ:s häfte. Gustav upplever att han inte alla gång-

er har en fullvärdig kompetens, som han anser behövs för arbete på ett folkbibliotek, 

han tycker sig själv sakna kunskaper i litteraturvetenskap, då många frågor kretsar just 

kring skönlitteratur, även om man lär sig på plats så skulle det vara en tillgång att ha 

extra kunskaper inom just litteratur sedan tidigare. 

Gustav brukar inte kalla sig bibliotekarie, han säger att han studerat biblioteks- och     

informationsvetenskap och arbetar på folkbibliotek, men han förknippar sig inte för det 

automatiskt med rollen som bibliotekarie. Han ser sig snarare som att han arbetar med 

informationstjänster och kunskap. Sedan lär han sig mycket nytt på arbetsplatsen som 

givit honom färdigheter i exempelvis att ta fram beslutsunderlag. Gustav tycker att ut-

bildningen i biblioteks- och informationsvetenskap är väldigt bred, vilket gör att han har 

svårt att precisera vilka kompetenser han egentligen har och han säger att på biblioteken 

fungerar det ju att ha väldigt olika utbildningsbakgrunder, men att biblioteken har valt 

att ha informationsvetare, men det hade lika bra passat med att ha litteraturvetare på 

biblioteken, anser han. Gustav skulle gärna se biblioteket anställa någon som har både 

pedagogik och litteraturvetenskap med sig i bagaget, han efterlyser någon som man 

skulle kunna kalla litteraturpedagog, då han upplever att en sådan tjänst skulle fylla ett 

tomrum som finns, i alla fall på folkbiblioteken. Gustav säger att just på folkbibliotek är 

det viktigt att kunna inspirera folk till läsning, bland annat på grund av att skönlitteratu-

ren har en stor plats på denna typ av bibliotek, vilket utbildningen på BHS inte ger 

kompetenser till. Samtidigt som utbildningen ger en bra och bred kunskapsbas, finns det 

luckor. Men det ligger säkert svårigheter i att skapa en komplett och passande utbild-

ning för att täcka kompetens inom de olika bibliotekstyperna, då Gustav nämner folk-

bibliotek och universitetsbibliotek som väldigt olika. Ett sätt är ju att ha en variation i 

personalstyrkan. Gustav gillar dock arbetet i ett folkbibliotek, mycket på grund av han 

får delta i alla olika sysslor och att han kan allt från verksamhetsplanering till bokupp-

sättning och att han på så sätt har inflytande och kan påverka mycket. 
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Maria 

Maria arbetar på ett litet bibliotek med fyra anställda, vilket innebär att personalen i 

regel har många olika arbetsuppgifter. Maria innehar chefsposition och ansvarar för 

personalen, vilket betyder att hon har hand om många praktiska administrativa göromål 

som att sammanställa scheman och lägga upp semestrar, hon är även ansvarig för bibli-

otekets ekonomi. Men på grund av bibliotekets storlek har hon även andra mer traditio-

nella uppgifter. Hon ansvarar främst för vuxenavdelningen på biblioteket, hon sköter 

bland annat inköp och registrerar in böcker i systemet. Hon har kontakter med kulturfö-

reningen som biblioteket samarbetar med och anordnar emellanåt olika tillställningar, 

som exempelvis författarbesök som sker ett par gånger om året. Maria berättar att hon 

alltid arbetat med media för vuxna även på de folkbibliotek hon tidigare arbetat och har 

alltid trivts bra med sina arbetsuppgifter. 

Gallring är något som hon upplever att hon gör lite grann varje dag, det hjälps persona-

len åt med att göra. Det gallras mycket av praktiska skäl eftersom biblioteket är litet och 

de behöver få plats för nytt material som köps in, men även sliten eller inaktuell media 

gallras. När det gäller inköp av vuxenböcker bestämmer Maria själv om det och ordnar 

med det rent praktiskt. De jobbar dock mycket med inköpsförslag på biblioteket, kollar i 

BTJ:s katalog och även hos Adlibris vad som är nytt och frågar besökare efter något 

speciellt så köper de in det. Biblioteket samarbetar idag med en grupp bibliotek för att 

underlätta fjärrlån dem emellan. De köper gemensamt media och lånar av varandra, 

transport sker två gånger i veckan, vilket Maria säger fungerar väldigt bra, vilket även 

sparar in en del på inköpen. De som ansvarar för detta område på de olika biblioteken, 

däribland Maria, har möten ett par gånger om året och diskuterar bland annat media-   

frågor. 

Maria arbetar även ganska mycket ute i lånedisken där hon upplever att hon får relativt 

mycket frågor, men eftersom de jobbar mycket ensamma i disken känner hon att hon 

inte riktigt har tid på en gång att besvara frågorna, utan hon får ganska ofta följa upp 

och kontakta låntagaren vid ett senare tillfälle, beroende på hur mycket det är att göra. 

De får även ganska mycket frågor via mail, främst önskemål från studenter som vill ha 

kurslitteratur, mest inom områdena vård och pedagogik.  

Maria upplever, som tidigare nämnts, att hon har ett roligt arbete, omväxlande på många 

sätt. Delvis tycker hon att hon kan styra rätt mycket själv vilken inriktning hon vill ha 

på biblioteket, samtidigt som hon även kan känna sig låst ibland. Men inom ramarna av 

de uppgifter som måste tas omhand som omhändertagande av media och att det alltid 

måste finnas någon ute i lånedisken tycker hon att de har en ganska stor frihet, på både 

gott och ont på grund av att de aldrig haft någon riktig chef som kunnat styra upp arbe-

tet. Maria känner att hon inte själv riktigt har tiden till omvärldsbevakning i och med att 

hon är fast i arbetet på plats då hon även har andra arbetsuppgifter i biblioteket utöver 

att bara vara chef. Maria berättar att hon känner sig hemma med de elektroniska resurser 

de har, men att det kommer mycket nytt som hon känner att hon inte riktigt har koll på. 

De har mycket ny media men hon säger att hon önskar att hon hade mer tid och ork att 

söka sig lite mer utåt, det blir lite begränsat när biblioteket är så litet. Ibland känner hon 

att de skulle behöva vara fler ute i lånedisken då de inte riktigt hinner med att hjälpa 

besökarna, hon känner att hon gärna skulle ha mer tid i disken då behovet av hjälp hos 

besökarna finns, dock tar de inre tjänsterna mer tid i anspråk.  
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Det Maria känner är viktigast med sitt yrke är att tillhandahålla aktuell och bra litteratur, 

skönlitteraturen inte minst, det är mycket på grund av den många människor kommer 

till biblioteket för än idag tycker hon, för att låna en bra bok. Detta är en position hon 

känner sig väldigt trygg i, hon känner att hon kan den litteraturen som är önskvärd 

ganska bra, hon kan dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper. 

Carola 

Carola har många olika arbetsuppgifter, vilket hon tycker är något av charmen med att 

arbeta på ett mindre bibliotek. Hon har bland annat hand om så kallad social verksamhet 

vilket handlar om service till bland annat funktionshindrade och äldre. Hon besöker äld-

reboenden cirka tre till fyra gånger om året och tar med sig medier så som böcker med 

extra stor stil, talböcker eller blädderverk. Det pågår även ett samarbete med äldreom-

sorgen där en liten pott pengar används till att köpa in media som placeras direkt på 

äldreboendena så som videofilmer eller dvd, som då roterar mellan dessa äldreboenden. 

Carola ansvarar för inköp av ovan nämnda specialanpassade medier till äldre och funk-

tionshindrade. Hon köper även in en del faktaböcker för vuxna och står för en del av 

inköpen av musik och film. Carola ansvarar även för att det digitala biblioteket fungerar 

och tillgängliggörs. Där finns e-böcker, e-ljudböcker och musik som låntagarna kan 

ladda ner hemifrån via nätet, även viss studentlitteratur kan nås på detta sätt. I samband 

med inköpen har personalen inköpsmöten där de diskuterar vad som bör köpas in, de 

utgår främst från BTJ:s katalog. Hon berättar även att i jobbet med media så ingår även 

gallring, vilket hon kan känna tyvärr är lite eftersatt då det egentligen ska gallras lika 

mycket som det köps in, dock hinns det inte riktigt med. 

Vidare arbetar Carola med att hålla bibliotekets hemsida uppdaterad och är även sy-

stemansvarig för hela bibliotekssystemet. Hon behöver kunna alla delar i detta system 

men hon arbetar själv inte med det dagligen. Vad gäller katalogisering så är det andra i 

personalstyrkan som sköter det, men Carola måste veta hur det fungerar för att kunna 

lösa eventuella problem som kan uppstå. Via hemsidan marknadsför hon biblioteket, här 

beskrivs vad biblioteket har på gång. Hon arbetar även med broschyrer, affischer, an-

nonser och liknande så folk vet vad det är för evenemang att vänta, vilket kan vara ex-

empelvis konstutställningar eller författarbesök. I samband med evenemangen arbetar 

hon främst med vuxenprogram, hon arrangerar och förbereder med hjälp av övrig per-

sonal. Då all personal har många olika uppgifter att sköta blir en del uppgifter som är 

lite större, så som att anordna tillställningar, ett teamarbete.   

Hon har även schemalagda pass i disken en stund varje gång hon jobbar, och är även 

ibland ute på bibliotekets filialer. Då hon inte har full tid arbetar hon även på kommun-

arkivet, hon säger att hon tror att det är ganska vanligt att bibliotekarierna har någon 

form av deltid och därför även kan ha andra arbetsuppgifter utanför biblioteket. De 

verktyg hon har till hands då hon söker information till besökare är främst Libris och 

Bibliotek 24 som är en samsökningstjänst mellan ett antal bibliotek som samarbetar 

med varandra som gör fjärrlån dem emellan enklare. Några andra databaser har de inte 

eftersom frågorna de får inte är så komplicerade utan de får tag på informationen ändå. 

Carola menar att i mötet med en besökare är det viktigt att rätta sig efter just den individ 

som står framför dig och då kunna ta reda på vad den personen är ute efter. Genom att 

ställa frågor, som i ett referenssamtal, är det då möjligt att komma fram till vad besöka-

ren behöver. Dock reflekterar Carola aldrig över att hon har just ett referenssamtal, utan 
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hon beskriver det som att hon nystar i lite trådar för att få reda på vad det är besökaren 

egentligen vill ha eftersom det inte är självklart att denne själv konkret kan tala om det. 

Hon säger vidare att fördelen med att arbeta i en liten kommun är att det är möjligt att 

lära känna många av låntagarna, att lära sig vad de tycker om och få lite närmare kon-

takt med dem än vad som kanske sker i större städer där det är ett större flöde med folk. 

Carola känner sig idag säker på sin identitet som bibliotekarie, även om hon hade en 

annan bild av vad detta yrke skulle innebära när hon gick på BHS. Bilden om hur det är 

i verkligheten var en helt annan som student. Begreppen vad biblioteksverksamhet 

handlar om var vaga, men hon blev positivt överraskad då hon kom ut i arbetslivet. Hon 

benämner sig själv som bibliotekarie och känner sig bekväm med det begreppet, även 

om det innehåller mycket mer än vad folk i allmänhet vet, hon säger att hon fortfarande 

får förklara för folk att hon inte sitter och stämplar böcker.  

Det viktigaste i arbetet som bibliotekarie, menar hon, är att tycka om att lära sig nya 

saker, det är även viktigt att tycka om människor eftersom det är ett serviceyrke, kund-

kontakten är otroligt viktig. Hon säger också att är viktigt att ha kunskap om klassifika-

tionssystemet, det är nödvändigt att kunna katalogisera, även om hon själv inte gör det 

måste hon ändå veta poängen med varför böckerna är uppställda som de är. Sedan är det 

även viktigt att kunna vara källkritisk eftersom besökarna behöver information och per-

sonalen måste kunna bedöma vad som är rätt information, eftersom hon märker att en 

del inte riktigt förstått skillnaden på vad som är tyckande och vad som är fakta. Carola 

har, som tidigare beskrivits, även ett stort tekniskt ansvar och hon nämner även att data-

kunskaper i olika sammanhang är nyttigt att kunna eftersom biblioteken är så beroende 

av IT. Hon själv har gått en kurs i html programmering och säger att hon sedan anpassat 

dessa kunskaper till sitt arbete och eftersom det hela tiden händer nya saker måste per-

sonalen hålla sig uppdaterad med allt det nya, därför får de kontinuerligt vidareutbild-

ning genom olika kurser.  
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6. Analys 

Vi har utifrån vårt material identifierat fyra teman som återkommit bland våra infor-

manter och som vi tagit fasta på och dessa kommer att beskrivas och tolkas närmare 

nedan. Därefter har vi tolkat materialet utifrån Øroms yrkesidentiteter och Klassons 

yrkesroller, som utgör den största delen i slutsatserna som kommer i följande kapitel, 

för att urskilja vilka yrkesidentiteter som framkommit. 

6.1 Identifierade teman 

Det har för oss uppkommit fyra teman, som våra informanter återkommer till, dessa är 

fjärrlån och service, litteraturkännedom, utbildningen samt det mångfacetterade folk-

biblioteksarbetet. 

6.1.1 Fjärrlån och service 

Alla våra fem informanter har det gemensamt att de arbetar med fjärrlån, i stor utsträck-

ning till högskolestudenter som antingen är distansstudenter eller närstudenter som är 

hemmahörande i kommunen eller bara studenter som letar efter ett populärt exemplar. 

Alla informanterna berättar att fjärrlånsförfrågningar av just kurslitteratur förekommer 

väldigt ofta, just på grund av att kommunerna som informanternas bibliotek ligger i har 

det gemensamt att de ligger ganska nära en storstad med många högskolestudenter, och 

fjärrlån blir därmed en ofta återkommande tjänst. Ett citat som framhäver detta är: 

… vi beställer mycket fjärrlån, de tror man inte om ett litet bibliotek… framförallt i peda-

gogik och barnpsykologi… många som läser till vårdyrken de är böcker till dom också, så 

de är vi väl försedda med. 

Intervjuare: det är bra service! 

Informant: ja det är bra service, det är väl lite grann det vi är till för, i dagens samhälle kan 

vi inte skilja, nä vi är inget högskolebibliotek så vi kan inte hjälpa er ni får gå tillbaka, det 

ger så dålig genklang… (Beata) 

Beata, Maria och Carola talar alla om att de på sina respektive bibliotek anslutit sig till 

ett samarbete med de kringliggande kommunerna, för att på ett bättre och effektivare 

sätt bland annat tillhandahålla litteratur för studenter. Samarbetet bidrar till att under-

lätta fjärrlån dem emellan och de behöver inte köpa in en bok som redan finns på något 

av de bibliotek som ingår i samarbetet. Både på biblioteket där Beata arbetar och på 

biblioteket där Maria arbetar köper de gemensamt in media, för att kunna undvika att 

biblioteken har samma exemplar och istället har ett brett gemensamt utbud. Vi anser att 

det verkar som att arbetet med fjärrlån ligger i bibliotekens och bibliotekariernas in-

tresse, då de strävar efter att tillgodose alla invånare, även högskolestudenter som vi 

uppfattar är en grupp som man inte automatiskt associerar till i folkbibliotekssamman-

hang. Om vi ser till Eslon och Ljungdahls studie fann de att fjärrlån var en återkom-

mande angiven arbetsuppgift i huvudgruppen arbetsuppgifter utan kontakt med männi-

skor, de konstaterar dock att det var högskolebiblioteken som ägnade fjärrlån mest tid 

då dessa ska bistå studenter och att folkbiblioteken ägnade minst tid åt detta (Eslon & 

Ljungdahl 2006, s. 43-45). Vår uppfattning som vi fick i våra intervjuer med folkbiblio-

tekarierna är att de, utan tvekan, uppfattar sig själva arbeta inom ett serviceyrke och 
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strävar efter att ständigt utveckla sin service på olika plan och samverkar för att kunna 

ge bra service till olika grupper. Och vi uppfattade det som att service även till studenter 

är något självklart och ett återkommande arbete. 

6.1.2 Litteraturkännedom 

Gustav, Carola och Måns vittnar alla om att de kan sakna vissa kompetenser som de 

anser man bör ha i ett arbete på folkbibliotek, framförallt talar de om en god litteratur-

kännedom främst inom skönlitteraturen, som de upplever att de har brister inom. Ett 

citat som styrker detta är följande: 

Jag kan känna att det jag skulle nog egentligen ha läst också kanske litteraturvetenskap, jag 

skulle kunna mer om skönlitteratur än vad jag kan, för det är mest såna frågor och tips på 

såna saker… folkbibliotek är väldigt mycket skönlitteratur och kunna inspirera folk till läs-
ning egentligen. (Gustav) 

Carola tycker dock att om det finns kunskaper i litteratur hos övrig personal, anser hon 

inte att det behöver bli ett problem, då hon i sådana fall kan hänvisa till någon annan i 

personalstyrkan. Hon nämner att det är en tillgång att ha personal med olika bakgrunder 

och kunskaper, vilket ger en bredd. En återkommande fråga som de ofta får under deras 

pass i lånedisken är frågan ´har ni någon bra bok´, detta är en fråga som informanterna 

säger är omöjlig att svara på. Måns nämner att han måste veta väldigt mycket om en 

person för att kunna rekommendera just den personen en bok, det han främst kan gå på 

då han inte känner personen i fråga, som alltid är fallet i arbetet, är vilken stilistik per-

sonen ifråga gillar och söka böcker som kan motsvarar den typen av stilistik. Måns tror 

även att allmänheten har en uppfattning om att bibliotekarier mer eller mindre ska kun-

na bibliotekets utbud utantill och helst ha läst det mesta, som till viss del ligger till 

grund för människors tro på att bibliotekarier kan rekommendera ´en bra bok´ på rak 

arm. För Måns är det viktigt med kulturkonsumtion, oavsett form, och han kan tycka att 

andra medier än böcker är minst lika viktiga att framhålla att biblioteket tillhandahåller. 

Och han känner att han är mer insatt och bevandrad i andra typer av medier.  

Även i Kappelin Rääf och Lundgrens studie framkom det att kompetenser inom littera-

turvetenskap och litteratur i allmänhet var bristande och att dessa kunskaper var mer 

självklara förr, numera är det kompetenser inom informationssökning och pedagogik 

som efterfrågas. Några menade att det finns två typer av bibliotekarier, de som är mer 

inriktade mot skönlitteratur och kultur och de som har mer fokus på undervisning och 

informationssökning (Kappelin Rääf & Lundgren 2004, s. 47, s. 60). I Akenine och Al-

varados undersökning uppkom en något annorlunda bild, då några informanter värde-

satte litteraturkännedom väldigt högt och tyckte att detta är viktiga kunskaper att ha för 

en bibliotekarie. Vi tolkar det som att även om våra informanter upplever att de saknar 

litteraturkännedom, uppfattar vi det inte som att det påverkar dem i deras dagliga arbete 

eller att de känner sig otillräckliga i arbetet, utan de framhåller kompetensen inom per-

sonalstyrkan, där litteraturkunskaper oftast finns, som det viktiga. Men anser att det 

skulle vara bättre om de själva kunde vägleda låntagare till det som de efterfrågar, när 

det gäller detta, utan att behöva söka upp någon annan i personalen. 

6.1.3 Bibliotekarieutbildningen  

Måns, Gustav och Carola kommer alla vid olika tillfällen under intervjun in på och     

reflekterar kring vilken betydelse utbildningen på BHS haft. Carola uppger att hon hade 
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en annan bild av vad detta yrke skulle innebära när hon gick på BHS. Hon trodde inte 

att hon skulle ha de arbetsuppgifter hon har idag under studietiden. Bilden om hur det är 

i verkligheten var en helt annan än som student menar hon. Måns är kritisk till utbild-

ningen och menar att den inte förberedde honom för arbetet på ett sätt som han hade 

önskat, ett citat som speglar detta är följande: 

Det är också en sån här grej man inte riktigt har greppat när man gått utbildningen i Borås 

att man får inte egentligen något jättestort grepp om vad man gör på ett bibliotek, och när  

man väl provade på sin första tid ute dels under den praktik jag fick via arbetsförmedlingen 

men även på min första tjänst så inser man att det är så mycket mer annat än bara stå ute i 

disken… när man går utbildningen så har vi ju en ganska klar roll tycker jag för mycket av 
det gick ju ut på tyckte jag att leta information, det är mycket snack om det här med infor-

mation gap och sånt här då får man ju någon slags föreställning om att det handlar mycket 

om att söka information men det är ju så himla mycket annat vilket gör att man blir lite 

ställd när man kommer ut i arbetslivet och ser jaha är det de här man ska göra. Också teori 

och praktik är väldigt olika saker och det är därför jag tycker det är lite synd att säg Borås 

utbildning hävdar vara den största, bästa och vackraste utbildningen utav dem alla men 

ändå inte har bakat in någon form utav praktik i sin utbildning vilket man ändå har på ex-

empelvis Uppsalas utbildning det hade varit guld värt tycker jag. Det är en enorm skillnad 

att komma ut jag hävdar att jag lärde mig mer på min praktik än vad jag gjorde på merpar-

ten av min utbildning. (Måns) 

Måns uttrycker här ett tydligt missnöje och poängterar sin missbelåtenhet inför utbild-

ningens brist på verklighetsförankring. Vi tolkar det som att Måns bild av bibliotekarien 

och dess yrkesroll är aningen splittrad då det tycks finnas både en allmän uppfattning 

han själv fick på utbildningen samt ytterligare en bild som han möttes av i arbetslivet, 

vilket kan anses som aningen problematiskt om skillnaderna blir allt för stora, vilket var 

tydligt i detta fall. Gustav talar även han en del om sin uppfattning angående utbild-

ningen, han tycker dock att utbildningen är väldigt bred, vilket han tycker är positivt 

men kan tycka att det blir problematiskt att hitta en gemensam plattform för alla biblio-

tekarier att stå på, med tanke på att arbetet inom de olika bibliotekstyperna varierar i 

stor utsträckning. Han säger följande: 

Här funkar ju det med, med ganska mycket egentligen, om man ska säga, om man ska vara 

ärlig då va.  Men nu har vi ju valt att ha bibliotek- och informationsvetare, men det hade ju 

passat jättebra till exempel att ha nån litteraturvetare här bara, det spelar ingen roll om man 

har läst bibliotek och information på sätt och vis, det kanske hade passat bättre, om vi ska 

anställa nån sen då tycker jag att man skulle kunna anställa nån som kallas litteraturpeda-

gog, finns det nån sån där, då kanske man har läst pedagogik och litteraturvetenskap, jag 

vet inte… så att det är ju väldigt svårt att hitta en utbildning som passar för bibliotek, dels 

att forskningsbibliotek och folkbibliotek är jätteolika naturligtvis, så att det man får nog 
istället pussla ihop med lite olika typer av människor. (Gustav) 

Diskussionen angående litteraturens plats, kan vi se, återkommer även i detta tema, som 

återknyter till frågan om vilka kunskaper en bibliotekarie skall ha, vilket speglar i sin tur 

hur man betraktar sin yrkesroll och hur man upplever den. Men lite av problematiken 

ligger i som Gustav framhäver att de olika bibliotekstyperna ser väldigt olika ut och 

efterfrågar olika typer av kompetenser och det blir därmed svårt att få utbildningen till 

att vara allomfattande. Synpunkter och åsikter om utbildningens utformning kommer 

även upp bland Kappelin Rääf och Lundgrens informanter, det visade sig att informan-

terna som tog examen på 70- och 80-talet, även där ogillade det faktumet att praktiken 

under utbildningen hade tagits bort, eftersom denna bidrog till att det blev en smidig 

övergång och att de fick en klarare insikt i vilka sysslor som förekommer. Någon tyckte 
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dock att man lär sig det mesta praktiska när man är på plats, så det är inte nödvändigt 

med praktik (Kappelin Rääf & Lundgren 2004, s. 48-53). Vår informant Måns menade 

att även om han tycker att han lärt sig det mesta på plats, så hade praktik dels varit bra, 

eftersom han då inte hade blivit totalt överraskad, men även dels för att få in en fot, då 

det är väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden, därför hade praktik varit nödvän-

digt för att få insyn i arbetet och en referens för framtida arbetsgivare. De som tog exa-

men under 90-talet nämner inget i studien om att de saknade praktiska inslag i utbild-

ningen, kanske den efterlysningen kommit tillbaka nu bland dem som tagit examen på 

2000-talet? (Kappelin Rääf & Lundgren 2004, s. 50). Även i Jonasson och Lindbergs 

studie framhålls det att praktiken varit det mest värdefulla inslaget i utbildningen, detta 

trodde de kunde bottna i att en viss osäkerhet finns kring yrket om vilka konkreta upp-

gifter som en bibliotekarie har och många olika uppfattningar finns, och det är dessa 

olika bilder som även våra informanter talar en del kring (Jonasson & Lindberg 1999,   

s. 62). 

6.1.4 Det mångfacetterade folkbiblioteksarbetet  

Vi har kunnat se att alla våra informanter talar om hur det är att arbeta på folkbibliotek 

och hur de bedriver sin verksamhet, de talar mycket om det särskilda och speciella med 

att arbeta på ett mindre folkbibliotek och talar om de kontraster som finns till arbete på 

ett större bibliotek. Några röster från våra informanter angående detta är följande: 

Något av det som är charmen att jobba på ett mindre ställe är att man får göra så många oli-

ka uppgifter, alltså man blir ju inte uttråkad det kan man ju inte säga utan det är omväxling 

hela tiden och man får lära sig nytt hela tiden, nu har jag jobbat på samma ställe i tio år näs-

tan och känner fortfarande att det är kul, det är nytt hela tiden, och det känns inte som att, 

jag har inte nåt behov av att byta jobb så utan, utmaningar och omväxling hela tiden… i ett 

folkbibliotek till skillnad mot kanske högskolebibliotek, vänder vi ju oss till alla, alltså från 

den minsta lilla, nästan innan dom är födda tills man blir så gammal så att man bor på äld-

reboende. Så det är en väldigt bred grupp. (Carola) 

Ja, så är det ju, alltså på ett litet bibliotek, man har ju koll på precis allting känner man, allt-

så allt från verksamhetsplanering till bokuppsättning och så där, är man i stan så klart att då 

är det inte så, och det är kul på sätt och vis kan jag tycka här också på det sättet att man kan 

påverka mycket mer. (Gustav) 

Sen är det ju så på ett litet bibliotek så här att man får göra väldigt mycket smått och gott så 

att säga, alla möjliga grejer i och med att man inte, det finns inte så många att fördela arbe-

tet på.  (Maria) 

De nämner återkommande det varierande arbetet, som alla talar gott om och något som 

de upplever som positivt och trivs med. Informanterna verkar även uppskatta inte bara 

mängden utan även bredden på de arbetsuppgifter och sådant som de har insyn och kän-

nedom i, vilket bland annat Gustav påvisar. Ser man också till resultatet så kan vi se att 

alla våra informanter beskriver väldigt många olika arbetsuppgifter som de utför. Vi 

tolkar det även som att informanterna kan påverka sin arbetssituation och ser detta som 

en klar tillgång och att detta är något som till viss del präglar arbetet på ett mindre bibli-

otek. I Jonasson och Lindbergs studie visade det sig att många även där vittnade om det 

breda spektrum vad gäller arbetsuppgifter som förekommer i arbete på folkbibliotek och 

att informanterna hade koll på och insyn i många olika delar av verksamheten som de 

ansåg på många sätt karaktäriserar folkbiblioteksarbete (Jonasson & Lindberg 1999, s. 
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64f). Maria ventilerar dock en synpunkt rörande arbetets karaktär, som kan bli lite pro-

blematiskt på biblioteket där hon arbetar: 

Delvis är det ju rätt mycket att man kan styra ganska mycket själv inriktningen på arbetet, 

på ett sätt kan jag tycka det samtidigt som man ju också kan vara rätt låst, att det är mycket 

som, ja vi har ju öppet, vi måste ju finnas här ute och man måste ta hand om medier och 

såna saker, men inom de ramarna så har vi ju en ganska stor frihet kan jag tycka, på både 

gott och ont… för lite det kan jag känna att jag inte har tid med det här med omvärldsbe-

vakning man är fast i det här detaljarbetet här på plats, jag saknar lite grann den här tiden att 

liksom söka sig lite utåt kan jag tycka, det kan bli lite begränsat när vi är ett sådant litet bib-

liotek. (Maria) 

Vi tolkar det som att även om det finns stora möjligheter att påverka och styra sitt ar-

bete, så kan detaljarbetet ta väldigt mycket tid. En lite frustration kan vi märka på Maria 

att hon inte riktigt känner att hon har den möjlighet till omvärldsbevakning som hon 

hade velat, såsom att delta i konferenser och liknande, där kan hon se lite av en nackdel 

med ett mindre bibliotek, som inte är lika resursstarka som ett större bibliotek.  

6.2 Yrkesidentiteter 

Vi har kunnat urskilja tendenser till många av de identiteter som Ørom beskriver, dock 

har inte alla förekommit som vi ser det, av Klassons roller kunde en urskiljas. Vi har 

byggt våra tolkningar på vilka arbetsuppgifter våra informanter har talat om och hur de 

beskrivit sina upplevelser av yrkesrollen. De identiteter utifrån Øroms modell vi kom-

mer att analysera nedan är: informationsförmedlare, informationsorganisatör, doku-

mentalist, socialarbetare och upplevelseförmedlare. Av Klassons modell återfanns sälj-

rollen, vi har även själva benämnt en som chefsrollen. 

6.2.1 Informationsförmedlare 

Vi kan återfinna tendenser till denna identitet hos många av våra informanter, men de 

informanter som framträdde tydligast var Måns och Gustav, de talar om sig själva i    

termer som informationsvetare vilket de beskriver innebär att deras arbetsuppgifter kret-

sar mycket kring arbete med informationstjänster och sociala medier såsom facebook 

och twitter som även är en del av informationsorganisatörens arbete, som vi återkommer 

till nedan. Måns uttrycker sig även som IT-bibliotekarie, då han till stor del arbetar med 

information i dessa olika sociala medier som biblioteket figurerar i. Måns arbetar även i 

lånedisken dit många gymnasieelever från en intilliggande gymnasieskola ofta söker sig 

till då de behöver hjälp och vägledning i sitt skolarbete, i och med detta är informa-

tionsvägledning en central del av hans roll som bibliotekarie. Måns ser till stor del sin 

uppgift som bibliotekarie gå ut på att kunna tillgängliggöra kulturupplevelser och vara 

en förvaltare av kulturen, vid vissa tillfällen kunde vi uppfatta det som att hans kultur-

engagemang kunde sammankopplas med Øroms kulturförmedlaridentitet eller Klassons 

förmyndarroll som vi betraktar som likartade, då han bland annat när han talar om kul-

tur säger följande: 

 Jag tyckte att ja det är en poäng i att ja du förvaltar kultur och du förmedlar till folk, fram-

förallt för att få folk att inse att kulturupplevelser bör ju vara ganska en väldigt förekom-
mande sak i din vardag helt enkelt det ska vara en del utav den, man ska försöka göra det 

till en del av din vardag… för det som lånas mest här är ju onekligen skönlitteratur, och då 
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gäller det ju att man har en god insikt i vad som är bra och intressant och har en kvalitets-

nivå som man måste uppnå.  (Måns) 

Men vi har ändå anledning att tolka det som att Måns inte innefattas av en traditionell 

kulturförmedlaridentitet, eftersom vi tolkar det som att han har en mer modern syn på 

kulturen och människors relation till den. Då han bland annat talar mycket om och 

framhäver under intervjun att biblioteken måste anpassa sig efter vad människor idag 

efterfrågar och vara lyhörda och förhålla sig gentemot vad som sker i samhället, ett citat 

som poängterar Måns inställning är följande: 

Nu när framförallt Internet har öppnat kan man ju få allting serverat till sig själv rakt ner i 

sin dator äää och då kanske liksom biblioteket ämmm måste göra någonting för att få folk 

att komma hit ändå och att uppleva att det finns saker här för en och ämm då måste vi börja 

anamma vårt utbud lite granna till vad folk konsumerar utanför bibliotekets ramar och då är 

ju exempelvis visuella medier har ju kommit på stark ingång i och med Internet framförallt, 

och då kan man ju liksom inse att böcker inte bara det som finns i ett bibliotek utan du har 

ju även en ganska stor avdelning film och spel för den delen och det är ju ett narrativt me-

dium de med berättelse precis som på samma sätt som böcker är skönlitteratur och även 
film är jaa berättelser, så det finns ju en slags koppling till det här berättandet… men man 

ska inte ta ifrån boken den ursprungliga textberättelsens helande kraft det är ändå berättel-

ser vi är ute efter, vilken konstform den tar spelar inte mig någon större roll… människors 

sociala beteende har förändrats då människor idag har möjlighet att konsumera kultur på ett 

annat sätt då det ser väldigt annorlunda ut idag än vad det gjorde bara för 10 år sedan.  

(Måns) 

För Måns handlar det alltså om att hjälpa folk att ta reda på vad de vill ha vare sig det är 

information eller kultur, därför tolkar vi det som att han inte passar in i den traditionella 

kulturförmedlaridentiteten då han inte ser relationen till låntagaren som en envägskom-

munikation utan ser sin roll som att kunna bistå med det som efterfrågas. Vi uppfattar 

det även som att han arbetar mycket för att biblioteket skall finnas representerat i olika 

former på webben såsom facebook och twitter, där främst ungdomar spenderar mycket 

tid, så att biblioteket följer med i utvecklingen.   

På biblioteket där Gustav arbetar är det många barn och ungdomsgrupper som vistas, 

vilket medför att en stor del av servicen är riktad mot dem, vilken rör sig om sökhjälp 

till skolarbeten. Gustavs erfarenhet säger honom även att han numera har kunnat se en 

tendens i att det sätts högre krav på honom att kunna finna det som efterfrågas, det räck-

er inte längre med att titta efter lokalt i katalogen utan han får söka sig utanför i allt stör-

re utsträckning för att få fram det som låntagaren är ute efter, detta är något som förut-

sätts på ett annat sätt idag. Detta i kombination med hans övriga informationsarbete i 

och med arbetet med utstick av nyhetsbrev med boktips och dylikt och även arbetet med 

bibliotekets facebook-sida, gör att vi får en tydlig bild av Gustav som en informations-

förmedlare. Vi har kunnat se ganska stora skillnader i förhållningssätt till information 

och kultur i våra informanters utsagor i förhållande till tidigare undersökningar i ämnet, 

bland annat i Akenines och Alvarados undersökning, där framkom det en osäkerhet 

bland informanterna inför webbhantering och att IT utvecklingen konkurrerar ut de mer 

traditionella arbetsuppgifterna och att datorer inte är till hjälp för litteraturen på något 

sätt. Dessa resultat skiljer sig åt från våra i detta avseende, då vi inte fann några som 

helst tendenser till osäkerhet inför mediet, snarare tvärtom talades det bland våra infor-

manter om bibliotekets möjligheter att vara närvarade och kunna nå ut till låntagare via 
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webben. Detta är för oss märkbart då undersökningen gjordes för inte mer än sex år se-

dan (Akenine & Alvarado 2004, s. 68-70). 

6.2.2 Informationsorganisatör 

Identiteten som informationsförmedlare är till viss del i vårt material sammankopplad 

med identiteten som informationsorganisatör, eftersom att exempelvis kunna behärska 

sökningar i systemet förutsätter en kunskap i hur tekniken fungerar i systemet. Måns, 

Beata, Gustav samt Carola uppvisar alla tydliga tendenser på att de omfattas av denna 

identitet, Måns titulerar sig själv som IT-bibliotekarie och har många uppdrag relaterat 

till webben, bland annat bibliotekets hemsida som han har ansvar för att hålla uppdate-

rad och även de sociala medier som nämndes ovan. Även Gustav har en del ansvar inom 

liknande områden, bland annat bibliotekets hemsida och arbetar även med kommunens 

evenemangswebb där han informerar om aktiviteter som kommunen anordnar. Gustav, 

Beata och Carola har alla även ett ansvar för biblioteksdatasystemet på deras respektive 

bibliotek, och dessa arbetsuppgifter tyder på att en teknisk kompetens är nödvändig, 

därför tolkar vi det som att dessa fyra informanter kan identifiera sig med rollen som in-

formationsorganisatör. I ansvaret och arbetet med biblioteksdatasystemet medföljer 

även kunskaper inom andra områden, Carola beskriver vilka kompetenskrav som till-

kommer i arbetet med de tekniska delarna i följande citat: 

Sen är det ju det här med katalogisering, jag är också systemansvarig för bibliotekssystemet 

så att jag behöver ju kunna egentligen alla bitar i bibliotekssystemet men jag jobbar inte 

med det dagligen… du måste ju ha redskap för att kunna klassifikationssystemet, hur det 
funkar, du behöver kunna katalogisera, även om inte alla gör det här, men man måste ju 

kunna, man måste veta poängen med varför det är uppställt som det är. (Carola) 

Kunskaper inom det tekniska området och inom klassificering återkommer även i      

Carolas arbete med bibliotekets katalog och inom det digitala biblioteket och även med 

annan media än böcker, följande citat påvisar detta: 

Sen jobbar jag också med det vi kallar för det digitala biblioteket, med e-böcker och e-

ljudböcker och musik som man då, som låntagare kan ladda ner hemifrån via nätet, jag ser 

till så att det fungerar och att det tillgängliggörs, där har vi ju musik alltså man kan ladda 
ner enskilda låtar eller hela album men där har vi inte gått in och lagt in det i katalogen för 

att det blir så mycket. Men det är ju också en uppgift jag har att se till att det funkar.  

(Carola) 

Vi uppfattar det som att Carola tycker att den tekniska delen av arbetet blir en allt vikti-

gare del att behärska, då sådant arbete bli allt mer förekommande i och med att bibliote-

ket skall finnas till i lika stor del i den virtuella miljön. Utbildning inom detta är en vik-

tig åtgärd för att hålla bibliotekspersonal uppdaterad och à jour med den tekniska ut-

vecklingen överhuvudtaget, annars riskerar biblioteket att halka efter, hon menar att 

datakunskaper i olika sammanhang är nyttigt då biblioteken är väldigt mycket beroende 

av IT. Hon ser sin uppgift med de tekniska delarna av hennes yrke som att arbeta för att 

biblioteket ska hänga med i den tekniska utvecklingen då det är viktigt att ny teknik 

implementeras i biblioteket, ett citat som tyder på detta är: 

Nåt som vi väntar på, vi har väntat på ganska länge är ju att läsplattorna ska bli mer till-

gängliga, dom har ju, det har ju inte funnits några på, med svenska menyer men det börjar 

ju komma nu, så vi tror ju att det släpper, så vi hoppade ju på det ganska tidigt, för vi tänkte 
vi vill vara med på utvecklingen så, så där är, har vi en leverantör som heter elib som vi be-
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talar då en summa pengar för och sen länkar vi dels via hemsidan och i katalogen så att via 

OPAC så kan man se att ja men den här finns som e-bok så då kan man klicka och länka sig 

vidare, och det måste man ju också katalogisera in i våran katalog. (Carola) 

Akenine och Alvardos informanter säger att arbete med hemsidan är något som har till-

kommit på senare tid och endast en informant säger att arbete med bibliotekets hemsida 

och hålla den uppdaterad är en av dennes arbetsuppgifter. Vilket är en stor skillnad från 

våra informanter, där alla utom en arbetar dagligen och aktivt med både de tekniska och 

informationsmässiga delarna av hemsidan och med andra delar utav webben. Akenine 

och Alvardo kunde urskilja en osäkerhet bland informanterna till arbete med IT och 

webbhantering av olika slag, några sådana tendenser kunde vi dock inte se vad gäller 

den tekniska delen, utan vi uppfattar det som att våra informanter känner sig trygga med 

arbetet (Akenine & Alvarado 2004, s. 69-70). Vad vi kan se är att identiteten som in-

formationsorganisatör kanske är mer vanligt förekommande på folkbibliotek än vad 

man kan tro. 

6.2.3 Dokumentalist 

Detta är en identitet som är starkt förknippad med kärnverksamheten, som Ørom kallar 

ett ”hantverksmässigt” (1993, s. 38f) arbete, i biblioteket och vi kan finna drag av denna 

identitet i alla våra informanter eftersom alla mer eller mindre har någon form av kon-

takt med bibliotekets kärnverksamhet som exempelvis pass i lånedisken och har då även 

i viss mån referenssamtal med sina besökare, vilket är en av uppgifterna som hör till 

denna identitet. Dock upplever vi att Maria framträder något tydligare i denna identitet 

då hon uttryckligen beskriver att hon till stor del har hand om inköp, registrering av 

böcker och en del gallring; det vill säga arbetsuppgifter som hör till bibliotekets kärn-

verksamhet. Detta berättar Maria om i följande citat:  

Jag jobbar mycket med mediahantering kan man säga, en stor del både inköp och rent prak-

tiskt att göra i ordning, registrera in böcker och så där… och sen ja, gallring, det gör jag ju 

också, det hjälps vi åt med lite grann. (Maria) 

Även Carola har till uppgift att sköta inköp av viss media och en del gallring när det 

hinns med, hon påpekar även att det är viktigt att ha kunskap i bibliotekets kärnverk-

samhet trots att hon inte utför alla arbetsuppgifter som kan sägas höra till denna identitet 

varje dag, som exempelvis katalogisering. 

Våra informanter understryker inte de traditionella arbetsuppgifter som utifrån sett van-

ligen kopplas ihop med bibliotekarieyrket, utan nämner dem bara i förbigående som en 

del av deras övriga arbetsuppgifter. Informanterna i Akenine och Alvarados (2004, s. 

68f) undersökning uppger att de upplever en krock mellan traditionella arbetsuppgifter 

och IT, vilket vi inte alls tolkar att våra informanter upplever. De verkar istället införliva 

de traditionella arbetsuppgifter de har, i den mån de har några, med IT, vilket får oss att 

tänka på Järv och Enmark som nämndes i kapitel 2.1. Järv beskriver bibliotekarierollen 

och arbetsuppgifterna, vilka är att lagra kunskap och ställa den till förfogande, som 

oföränderliga under årtusendena och menar på att det enda som ändrats är redskapen för 

hur arbetsuppgifterna ska utföras (Järv 1991, s. 32). Enmark håller till viss del med Järv 

vad gäller yrkets kärnverksamhet och understryker att biblioteken anpassat sig till sam-

hällets utveckling, en slags balans mellan tradition och förändring (Enmark 1991, s. 

156f). Även om dessa texter har några år på nacken, stämmer de förvånansvärt bra med 
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de uppgifter vi fått från några av våra informanter där de traditionella arbetsuppgifterna 

på ett naturligt och avslappnat sätt sköts med hjälp av modern teknik.  

6.2.4 Socialarbetare  

Denna identitet vänder sig, enligt Ørom (1993, s. 39), till användargruppers enskilda 

behov med bland annat uppsökande verksamhet för att uppmärksamma användare på 

bibliotekets kapacitet, och är liksom dokumentalistidentiteten tämligen osynlig hos våra 

informanter. I Akenine och Alvarados uppsats (2004, s. 66) finner vi att även deras in-

formanter anser denna identitet vara på tillbakagång. 

Eftersom socialarbetaridentiteten har sina rötter från 70-talets omorganisation för att 

locka exempelvis kvinnor, barn och arbetarklass till biblioteket känns den för oss inte 

helt aktuell. Visst vänder sig biblioteket än idag till grupper med enskilda behov (vilket 

vi dock anser vara en självklarhet) som möjligen skulle kunna härröra från 70-talets 

omorganisation med avsikt att fokusera på andra grupper i samhället. Men som Månsby 

diskuterar i sin artikel, formas identiteterna av samhället och i takt med samhällets för-

ändringar skulle vissa identiteter möjligen komma att försvagas eller omformas (Måns-

by 1997, s. 132-135). Eftersom den här artikeln har några år på nacken kan vi nu kon-

statera att det faktiskt förekommit förändringar, dels då i denna identitet som vi menar 

nu bytt inriktning till andra grupper i samhället, som exempelvis äldre, funktions-

hindrade eller invandrare. 

På så vis kan vi tolka in Carola i denna identitet då hon i sitt arbete ser mycket till en-

skilda gruppers behov, det vill säga de äldre och funktionshindrade. Genom uppsökande 

verksamhet till olika äldreboenden och inköp av specialanpassad media till funktions-

hindrade, tillgodoser hon på så sätt dessa gruppers behov av olika medier, som exem-

pelvis dvd-skivor, blädderverk, talböcker med mera. Carola beskriver således sitt arbete 

med social verksamhet, som hon kallar det, i följande två citat: 

Det handlar om service till funktionshindrade kan det vara, det kan vara äldre, när man blir 

äldre så, ja man klarar inte att läsa vanliga böcker om man kallar dom så, utan man kan be-

höva böcker med extra stor stil. (Carola) 

Dels så köper jag in då material, de specialanpassade medierna för funktionshindrade och 

äldre och sen besöker jag också äldreboenden med, dels dom här böckerna med extra stor 

stil och sen kan det också vara talböcker, och talböcker är ju inte samma sak som ljudböck-

er, för det är ingen kommersiell produkt och man behöver inte fråga författaren om lov för 

att spela in den boken utan det är för synskadade eller om man har dyslexi kan man ha, det 
kan ju vara så att man också behöver lyssna på texten. Och sen på äldreboenden så har de 

också mycket det vi kallar för blädderverk. (Carola) 

6.2.5 Upplevelseförmedlare 

Alla våra informanter berättar att de har en del olika kulturevenemang av olika stora 

mått på biblioteken, men oftast är det så att de endast tillhandahåller lokaler för tillställ-

ningen och att bibliotekarierna själva, om de är delaktiga i just denna uppgift, endast 

håller kontakt med exempelvis kulturföreningar och upprätthåller praktiska göromål 

kring arrangemangen. 

Måns utmärker sig på ett annat sätt än de övriga informanterna angående denna identitet 

som upplevelseförmedlare eftersom han under olika ställen i intervjun återkommer till 
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vikten av att förmedla kulturupplevelser till allmänheten, vilket kan innefatta allt från 

skönlitteratur till olika evenemang som hålls på biblioteket, som exempelvis författar-

träffar, filmföreläsningar eller viskvällar. Även Carola och Maria berättar att de har 

evenemang på sina respektive bibliotek, men att de mer hjälper till att praktiskt arran-

gera dessa, som kan vara till exempel konstutställningar eller författarkvällar. Dock    

tolkar inte vi deras utsagor till att helt passa in i identiteten som upplevelseförmedlare 

på samma sätt som Måns, då vi menar att de inte talar om sig själva i termer av att för-

medla upplevelser på samma sätt som han gör. Då vi ställde en av våra slutfrågor till 

Måns som handlade om varför han valde att bli bibliotekarie svarade han att det finns en 

poäng i att förvalta och förmedla kultur, han önskar hjälpa allmänheten att få en uppfatt-

ning om de alternativ som finns och göra kultur till en del av människors vardag. 

Han talar även om skönlitteratur i relation till upplevelser då vi frågade honom vilka 

delar han anser vara viktiga inom yrket och han menar på att folk som besöker folkbib-

liotek mer är ute efter att få en upplevelse än renodlad information, vilket beskrivs i 

följande citat där han jämför folkbibliotek med högskolebibliotek:  

… det skiljer sig åt ganska radikalt om man jämför med ett högskolebibliotek där man i för-

sta hand ska leta reda på information till låntagare, däremot folkbiblioteksanvändare kom-

mer ju hit mer för att få en upplevelse, en slags kulturupplevelse. (Måns) 

Alla våra informanter talade som sagt mer eller mindre om de kulturevenemang som 

anordnas på deras bibliotek och en av dem, Måns, utmärkte sig tydligt i sin syn på för-

medling av upplevelser då det betyder väldigt mycket för honom att hjälpa människor ta 

in kulturen i sin vardag. Akenine och Alvarados (2004, s. 62f) informanter talade om 

dessa typer av arrangemang i samband med att marknadsföra biblioteket, att synliggöra 

det för allmänheten och det var inget som diskuterades i stor utsträckning. Vi upplevde 

dock inte att våra informanter talade om kulturevenemang som en marknadsföring av 

biblioteket, utan vi tolkar våra informanters utsagor om kulturupplevelser som att de vill 

ge uttryck för att olika kulturella evenemang kan ge besökarna ännu en dimension av 

folkbiblioteket. 

6.2.6 Säljroll 

I och med den allt hårdare konkurrensen från andra medier, då främst internet med allt 

vad detta medium har att erbjuda, måste biblioteken utmärka sig allt mer för att locka 

besökare. Bibliotekarierna måste då visa för allmänheten vad biblioteket har att erbjuda, 

vilket görs genom marknadsföring i större eller mindre skala. Maj Klasson diskuterar 

detta i sin studie som vi behandlat i vårt teoriavsnitt som, trots att den har några år på 

nacken, visar att biblioteken mer går i en riktning mot en marknadsmodell där informa-

tionsutbudet mer betraktas som en vara (Klasson 1997, s. 13-17). Det blir på så sätt allt 

viktigare att försöka sälja in biblioteket hos allmänheten, vilket beskrivs i det här utdra-

get ur vår intervju med Måns: 

Intervjuare: Jag tänkte lite på det här du sa med att fånga upp låntagare, vad gör ni för att 

locka till er fler användare? 

Informant: Jaa biblioteket måste ju på något sätt kunna marknadsföra sig själva, många tar 

för givet att, jaa biblioteket finns alltid där liksom, och det är ju klart att man liksom kan gå 

och besöka biblioteket, men vi har ju märkt genom undersökningar och rapporter att biblio-
tekets besökare minskar, ääämm, och hur gör man då för att locka till sig folk att komma 
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hit? Joo, helt enkelt göra dem uppmärksam på att, jaa vad vi har här, vad vi kan erbjuda så 

det gäller att vara väldigt tydlig och det har ju jag valt att vara ganska mycket på just hem-

sidan betraktat för där är ju en enda stor portal med all information vad vi har att erbjuda 

och det ska liksom va så lättillängligt för dem att förstå vad vi har och att det finns ett värde 

i det här… (Måns) 

Han beskriver vidare att människor idag har ett annat socialt beteende och att det finns 

så mycket mer att välja på i dagens kulturkonsumtion är för bara tio år sedan och att 

människor via Internet kan få det mesta serverat i sin egen dator. Han menar med detta 

att folkbiblioteken måste anpassa sig efter vad allmänheten använder sig av utanför bib-

lioteksverksamheten och även göra dem uppmärksamma på att det finns andra upplevel-

ser än böcker på folkbiblioteken och därmed tillmötesgå det användarna efterfrågar, 

vilket visar sig i detta citat:  

… visuella medier har ju kommit på stark ingång i och med Internet framförallt, och då kan 

man ju liksom inse att böcker inte bara är det som finns i ett bibliotek utan du har ju även 

en ganska stor avdelning film och spel för den delen, och det är ju ett narrativt medium de 

med, berättelse precis som på samma sätt som böcker är skönlitteratur och även film är, jaa, 

berättelser, så det finns ju en slags koppling till det här berättandet. Och jaa, för jag menar 

att om vi tittar idag på vad som går bra, alltså vad som lånas ut, det är ju mycket film, film 

går väldigt bra, och spel går också bra, mycket för att det är dyra produkter att köpa för den 

gemena svensken och att kunna få låna dom här gratis eller till en väldigt låg kostnad så 

finns det ju en ide att kunna besöka biblioteket, men det är ju framförallt för att få folk att 

inse att kulturupplevelser bör ju vara ganska en väldigt förekommande sak i din vardag helt 

enkelt, det ska vara en del utav den, man ska försöka göra det till en del av din vardag… 
(Måns)  

Önskan att tillmötesgå användarna så mycket som möjligt är tydlig hos alla våra infor-

manter, ytterligare ett citat som tydliggör detta kommer från intervjun med Gustav: 

… det har blivit mer och mer så nu att, alltså när jag började här för några år sen då kom 

folk och frågade ’har ni den boken’ men nu kommer det mer att ’jag är intresserad av den 

här boken’ liksom att, och då vill dom att, då ska vi fixa den på nåt sätt, så man får, alltså 

vi, det räcker inte att kolla lokalt i katalogen och i biblioteket om vi har den här utan då kan 

man, vi kanske har den som e-bok eller vi, annars får vi låna in den från ett annat bibliotek. 

… folk kräver mer på det sättet, och det krävs mer av personalen att det kanske är en fakta-

bok ja då får man kolla på i Libris och vi kollar i andra bibliotek, det räcker inte att kolla 

här i katalogen så man får ändå bli bättre på det här och så kan man söka ut, det är ju lite 

kul ändå. (Gustav) 

Det går som sagt att finna drag av säljroll hos alla våra informanter då de säger att de 

gärna köper in eller verkligen försöker på andra sätt, genom exempelvis fjärrlån, få tag 

på det deras besökare vill ha. I Kerstin Carlssons uppsats behandlas också denna roll i 

form av användaranpassning och hon fann att en av hennes informanter ger uttryck åt, 

liksom de vi intervjuat, att anpassa sig efter vad låntagarna vill ha. En annan av hennes 

informanter hade en helt annan åsikt som innebar att är viktigare att som bibliotekarie 

vägleda låntagarna fram till information de kanske inte visste de ville ha, vilket kan    

tolkas in i Maj Klassons idé om en förmyndarroll eller Øroms kulturförmedlaridentitet. 

En roll som vi inte såg alls hos någon av våra informanter (Carlsson 2007, s. 37, s. 44; 

Klasson 1997, s. 9-13). 

Främst Måns, men även Gustav i viss mån, har så smått även börjat marknadsföra sina 

bibliotek via de nya sociala medierna, som facebook och twitter, tankarna åt dessa nya 
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medier finns även hos Carola, men där är frågan om tid och om det är lämpligt att ta på 

sig ännu fler arbetsuppgifter en faktor hon uppmärksammar. Dessa är ju medier som 

måste uppdateras än mer kontinuerligt än en hemsida för att de ska uppmärksammas, 

vilket vi är benägna att hålla med om. Vi hade för övrigt ingen aning om att det fanns 

bibliotek som utnyttjade dessa nya sociala medier innan intervjuerna vi hade med Måns 

och Gustav. Visst är det bra att biblioteken följer med i utvecklingen, men det blir ändå, 

som Carola säger, ännu en arbetsuppgift som ska tas omhand upptill alla de övriga som 

kräver sin tid och sitt engagemang. 

Akenine och Alvarado (2004, s. 67f) benämner denna roll som marknadsförare och    

deras informanter talar om, som även nämndes i föregående identitet, marknadsföring i 

samband med olika kulturarrangemang för att synliggöra biblioteket för allmänheten, de 

nämner även bibliotekets webbsida som en möjlighet till att marknadsföra sig. Vidare 

anser de att marknadsföring är viktigt, men att de varken har pengar eller tillräcklig 

kompetens för att synliggöra biblioteket och de verkar rådvilla till hur det skulle gå till 

att marknadsföra sina bibliotek. Här såg vi en total motsats vad gäller våra informanter, 

det var självklart för dem alla att marknadsföra biblioteket genom många olika medier, 

de nämnde bland annat bibliotekens hemsida, lokaltidningen, med hjälp av nya sociala 

medier som twitter och facebook, affischer runt om i staden, broschyrer med mera. 

6.2.7 Chefsroll  

Då vi valt små bibliotek med ganska liten personalstyrka och vi även valt att även inter-

vjua två personer, Maria och Beata, som utöver sina vanliga biblioteksgöromål även 

innehar chefsposition, kände vi att det var på sin plats att utanför de modeller som Ørom 

och Klasson utarbetat även beskriva en av oss egenkomponerad roll i egenskap av upp-

levelsen av att vara chef.  

På det bibliotek Maria arbetar finns en styrelseform som kallas för intraprenad, som 

varat i ungefär ett och ett halvt år, dock ska det upphöra så småningom och styrelsefor-

men kommer då att återgå till hur det var innan. Då hade de en biblioteks- och kultur-

chef som inte ersattes då denne slutade, det har därför varit lite olika typer av chefskap 

på just det biblioteket. Bland annat har kommunchefen varit ansvarig, vilket inte var 

optimalt, personalen på biblioteket kände under den tiden att de styrde ganska mycket 

själva och var ganska självständiga, därför valdes den här intraprenadformen. Så för 

tillfället är Maria så kallad intraprenadchef och har främst ansvar för praktiska administ-

rativa göromål angående personalen, som att göra scheman, lägga semestrar med mera. 

Hon har även ekonomiskt ansvar för hela biblioteket utom barnsidan som en barnkultur-

samordnare ansvarar för. 

Eftersom Maria är både chef och bibliotekarie saknar hon en del tid till att styra upp 

arbetet som en renodlad biblioteks- och kulturchef kan göra, som kanske har större      

visioner som hon känner att tiden inte räcker till för då hon, som hon säger, är fast i    

detaljarbetet på plats. Maria uttrycker även en önskan om att ha mer tid för att gå på 

konferenser och hålla sig uppdaterad med omvärlden, om vad som är på gång med ny 

teknik och nya medier: 

… vi har mycket ny media och så där men jag saknar lite grann den tiden och orken att lik-

som att söka sig lite utåt kan jag tycka, att det blir lite begränsat när vi är ett sånt, vi är ett 

litet bibliotek utan ja, någon riktig chef då om man får säga så. (Maria) 
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Beata har även hon ansvar för personal och budget och berättar att chefsrollen skiljer sig 

från bibliotekarierollen mycket i form av att chefen inte hinner vara med på bokmöten 

och dylikt, nu när de är så lite personal är hon med på dessa möten ändå, men i normala 

fall är det mycket andra möten man som chef ska hinna med, som exempelvis plane-

ringsmöten, budgetmöten, kulturplanering med mera, vilket tar tid. Så här säger Beata i 

ett citat när vi ställer frågan om hur hon identifierar sig i sin yrkesroll: 

Om man säger i grund och botten så är jag ju bibliotekarie, men det är väl något mellanting, 

det är ju så här att det här är ju inte det första chefsjobbet jag har jag har ju varit chef under 

större delen av min yrkeskarriär, så jag är nog ganska identifierad med chefsrollen. (Beata) 

Såhär beskriver hon vidare vad hon tycker om sin chefsroll: 

… men jag tycker det är roligt, på något vis tycker jag, dels så tycker jag det är roligt att 
sätta en prägel på biblioteket man är på men också det här att få personalen att växa peppa 

dem och låta de få utvecklas av de, det tycker jag är otroligt viktigt, att de får fortbildning 

som de behöver och så, och tittar man på assistenterna så får de aldrig någonting aldrig, så 

där är det ju lite snett för som jag vet vill ju biblioteken eftersträva efter att när assistenter 

slutar att man anställer bibliotekarier, men har man assistenter så får man ju se till att de 

också får sin beskärda del. (Beata) 

När vi valde att intervjua dessa två personer som har tydligt uppdelade arbetsuppgifter 

som chefer och bibliotekarier funderade vi på om de kanske kände sig splittrade i sin 

upplevelse av sin yrkesroll. Men faktum är att det vi kunde uttolka var att dessa två    

personer verkar vara säkra på sina dubbla identiteter inom sitt yrke, Beata något mer än 

Maria. Dock nämner de att tiden inte riktigt räcker till för alla de arbetsuppgifter som 

ska utföras. 
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7.  Slutsatser 

I detta avsnitt skall vi diskutera och konkludera vad som tidigare tagits upp i analys-    

avsnittet, vi kommer även att utvärdera vår teori och metod. 

7.1 Slutsatser av analys och teoretisk utgångspunkt 

Vårt syfte med uppsatsen har varit att ta reda på hur folkbibliotekarier i mindre svenska 

kommuner upplever sin yrkesroll och som ett led i att ta reda på detta ville vi även      

undersöka vilka arbetsuppgifter som folkbibliotekarier beskriver att de utför. Därmed 

har vår avsikt varit att använda de beskrivna arbetsuppgifterna som ett stöd i att få fram 

upplevelser av yrkesrollen. Vår frågeställning lyder därmed:  

 Hur upplever de intervjuade folkbibliotekarierna, utifrån de arbetsuppgifter de 

beskriver att de utför, sin yrkesroll?  

Det vi kommit fram till är att många av de identiteter som Ørom beskriver uppkom i 

vårt material, några med en viss modifikation, vi tycks även kunna tolka det som att 

informanterna uppvisar tendenser till fler än enbart en identitet, vilket vi ser som ett 

tecken på att deras arbete är mångsidigt. Svårigheten i att helt dela upp våra informanter 

i separata identiteter ligger även i att både arbetsuppgifter och upplevelse av yrkesroll 

(som vi tolkat utifrån våra informanters subjektiva perspektiv) vävs samman och samma 

uttryck om arbetsuppgifter och upplevelser av yrkesrollen kan på så sätt tolkas in i olika 

identiteter. Återkommer närmare till detta längre fram i detta ansnitt. 

I kapitel fyra beskrev vi våra egna föreställningar som vi hade innan intervjuerna, med 

avseende på vilka identiteter vi trodde skulle förekomma. Vi kan konstatera att en klar 

skillnad uppvisade sig. Vår föreställning var främst att tendenser till kulturförmed-

laridentiteten eller förmyndarrollen skulle vara mer tydliga än vad de har varit, vi har 

inte funnit några tecken som tyder på att någon informant skulle kunna identifiera sig 

med den rollen. Då alla informanter ville ha en kommunikation med låntagare och hjäl-

pa denne utifrån dennes behov och inte på något sätt försöka vägleda i någon riktning 

och vad gäller litteratur så är alla öppna för allmänhetens efterfråga och köper in den 

litteratur som låntagare vill ha. Vi blev förvånade över att det visade sig att kulturför-

medlaridentiteten i tidigare forskning fortfarande var så pass utbredd och att många an-

såg litteraturkunskaper var av större vikt än informationsförmedling, något som inte 

framkom bland våra informanter. I en av de tidigare undersökningarna framkom det 

också en osäkerhet bland informanterna inför webbhantering och IT, vi fann i vår studie 

dock inget som tydde på någon osäkerhet inför användningen av dessa medier och bistå 

med information via dem utan snarare tvärtom. Vilket även var intressant kunskap ut-

ifrån det faktum att denna tidigare undersökning gjordes för bara sex år sedan, vilket vi 

kan tolka som att det har skett många förändringar på området under en relativt kort 

period. 

Vidare trodde vi att då våra informanter arbetar på mindre bibliotek, skulle biblioteket 

till större del vara ett centrum för kulturella aktiviteter, och ha en egen verksamhet kring 

detta för att på så vis dra till sig fler besökare, och till följd av detta uppleva sig själva 

som upplevelseförmedlare. Men det vi kunnat utläsa är att de kulturella aktiviteter som 

förekommer ofta är någon annan organisation som står för och biblioteket står bara för 
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det administrativa samt utlåning av lokaler. Socialarbetaridentiteten var bland våra      

informanter inte en utbredd identitet men förekommer tydligt hos en av våra informan-

ter då denne arbetar med uppsökande verksamhet, en skillnad vi såg var dock att de 

grupper som är föremål för uppsökande verksamhet har bytts ut, det är inte längre kvin-

nor, barn och arbetarklass, dessa är inte de resurssvaga i samhället på samma sätt som 

förut utan nu talar man mer om äldre, funktionshindrade och invandrargrupper, som står 

i centrum för denna verksamhet.  

Dokumentalistidentiteten är en identitet som, utifrån vår tolkning, det inte talas mycket 

om bland våra informanter, vilket förvånade oss något då vi utifrån vår förförståelse 

trodde att detta skulle vara en vanligt förekommande identitet på mindre bibliotek. 

Dock, tror vi, att det möjligtvis kan vara så att detta är en identitet som måste omvärde-

ras med dagens biblioteksarbete då en stor del av arbetet med att lagra och sprida infor-

mation hanteras digitalt – vilket kanske idag måste ses som en kärnverksamhet i biblio-

teksarbetet. I en av de tidigare undersökningarna uppgavs det att informanterna upp-

levde en krock mellan traditionella arbetsuppgifter och IT, vilket vi inte alls kan påstå 

att våra informanter gjorde, då de istället verkade införliva de traditionella arbetsuppgif-

ter de hade, i den mån de hade några, med IT. 

Våra informanter talade helt naturligt och obesvärat om användningen och kunskapen 

om de bibliotekssystem som finns att tillgå på deras arbetsplatser. Detta för oss in på 

identiteten som informationsorganisatör, som är en identitet som vi inte trodde skulle 

vara så framträdande som den varit, mest på grund av att vår undersökning belyst folk-

bibliotek utanför storstäderna, vi hade en föreställning om att denna identitet skulle vara 

mer utpräglad på exempelvis universitetsbiblioteken. Men arbete med hemsidor och 

webben och även de aktuella sociala medierna som twitter och facebook har varit åter-

kommande bland våra informanter, då dessa arbetar med detta dagligen på ett eller an-

nat sätt. Som också visade på en klar skillnad från andra undersökningars resultat bland 

annat i Akenine och Alvardos studie, där informanterna sa att arbete med hemsidan är 

något som har tillkommit på senare tid och endast en informant uppgav att arbete med 

bibliotekets hemsida och hålla den uppdaterad är en av dennes arbetsuppgifter. 

Det faktum att informanterna arbetar mycket med webbtjänster och sociala medier är 

också en del i att marknadsföra biblioteket, flera av våra informanter vittnar om detta 

och vi tror även att service och samarbeten som våra informanter talat mycket om,      

exempelvis i och med fjärrlån, kommer att bli en allt viktigare del i yrket, och säljrollen 

som Klasson beskriver tror vi också kommer att utgöra en allt större del av yrkesrollen 

framöver. I de tidigare undersökningarna kunde vi se att det framkom en tveksamhet på 

hur marknadsföringen skulle gå till på biblioteken, då de i vissa fall saknade både kom-

petens och resurser för att göra detta på ett bra sätt, men också här såg vi en total mot-

sats i relation till våra informanter, då dessa talade om marknadsföringsarbetet som en 

självklar del av deras arbete. 

Vi kan även se från vår analys att exempelvis de sociala medierna och arbete med hem-

sida återkommer i informationsförmedlareidentiteten, informationsorganisatörsidentite-

ten samt i säljrollen, detta är för oss inget konstigt, då arbetet med detta rymmer fler 

aspekter. I informationsförmedlaridentiteten handlar främst arbetet i dessa medier om 

informationsuppdateringar och dylikt, i identiteten som informationsorganisatör handlar 

det däremot om den tekniska biten med uppdateringarna, och i säljrollen syftar vi på 
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själva marknadsföringsdelen med att finnas och verka i virtuella miljöer där många 

människor vistas. Av den anledningen har det varit problematiskt i viss mån att tolka de 

informanter som arbetar med detta, då vi inte kan hänföra dem till enbart en av identi-

teterna då arbetet innehåller flera delar.  

Chefsrollen, som innehas av två av våra informanter, kan vi uppfatta som delvis pro-

blematisk tidsmässigt, då det i sammanhanget talas om att vara chef över personalen 

och samtidigt vara en medarbetare, då det är svårt att hinna med alla arbetsuppgifter 

som omfattar de båda befattningarna, dock verkar de identitetsmässigt känna sig trygga 

i sina separata yrkesroller. 

Våra teoretiska modeller som vi använt oss av, anser vi har fungerat bra för dess syfte. 

Det vi dock har tänkt på om vi ser till Øroms identiteter, är att vi upplevt att det stund-

tals varit svårt att dra tydliga gränser mellan vissa av dem, särskilt i vår applicering av 

dem utifrån våra informanters utsagor, som vi varit inne på ovan. Även om Øroms iden-

titeter varit mer utförliga till skillnad från Klassons, så anser vi ändå att dessa varit bra 

att ha med, då en motsvarighet till exempelvis säljrollen inte kunde återfinnas i Øroms 

modell. 

Vi kan också konstatera vad vår studie inte visade på för identiteter/roller, vilka är 

Øroms kulturförmedlaridentiteten, ämnesreferensidentiteten och Klassons dialogroll. 

Dialogrollen som syftar på att bibliotekarien inte står högre i rang än användaren som 

antas inhämta kunskap av egen kraft i en dialog med bibliotekarien. Klasson menar på 

att denna relation mellan bibliotekarie och användare förändras och att dialogrollen då 

går mer åt en säljroll i form av en marknadsmodell, och så som vi tolkat våra informan-

ters utsagor ser vi att de mer passar in i säljrollen då viljan att tillmötesgå användarnas 

önskningar är stor. Ämnesreferensidentiteten kunde vi heller inte urskilja några spår av 

utifrån vår empiri, detta tror vi kan bero på att ämnesreferensidentiteten, som fokuserar 

på fackkunskaper och ämnesspecialisering, ligger väldigt nära kulturförmedlaridentite-

ten, som inte heller den fanns representerad bland våra informanter. 

Då våra resultat skiljde sig i stor utsträckning från den tidigare forskning vi använt,    

anser vi att vi bidragit med ny kunskap inom ämnesområdet vilket gjort denna uppsats 

användbar för andra som gör liknande undersökningar. Vad gäller pålitlighet och tro-

värdighet anser vi att det skulle behöva utföras en liknande undersökning i större      

omfattning för att helt och hållet kunna säkerställa kunskapens giltighet i ett större 

sammanhang. 

7.2 Utvärdering av metodval 

Vi upplever att valet av att samla in vårt material med hjälp av semi-strukturerade inter-

vjuer fungerat bra. Dock var det svårt att få fram exakt hur våra informanter upplever 

sin yrkesroll eftersom känslor och upplevelser är för komplexa att fånga i ett enda svar. 

Vi valde nämligen att fråga detta rakt ut alldeles i slutet av intervjun, men genomgående 

hade våra informanter inget klart svar på den frågan. Detta misstänkte vi redan skulle 

ske när vi skapade vår intervjuguide och det var därför vi även valde att undersöka vad 

de uttryckte om sina arbetsuppgifter eftersom vi då hade en möjlighet att kunna tolka 

våra informanters utsagor utifrån just deras arbetsuppgifter. Hade vi enbart koncentrerat 
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oss kring frågor rörande yrkesroll hade det troligen blivit för abstrakt och vi hade inte 

haft något material att utgå från. 

Intervjuguiden ändrade vi inte skriftligen på efter vår pilotintervju, dock ändrade vi upp-

lägg angående hur vi använde den under intervjuerna. Under de två första intervjuerna 

delade vi upp intervjun och därmed även intervjuguiden i två delar. Först började vi 

prata om arbetsuppgifter för att sedan övergå till att tala om yrkesrollen. Men vi upp-

täckte ganska snart att detta var en opraktisk uppdelning då uttryck om arbetsuppgifter 

och upplevelser av yrkesroll gled in i varandra, vilket gjorde det svårt för oss eftersom 

vi kände oss låsta till att spinna vidare på frågor kring de separata delarna istället för att 

plocka lite här och var från intervjuguiden allteftersom samtalet fortskred. Så resterande 

intervjuer behandlade vi utifrån hela vår intervjuguide beroende på vad vår informant 

talade om och vi märkte då att själva intervjun flöt på mycket bättre på detta sätt, och vi 

upprepade oss heller inte, vilket kunde hända i de två första intervjuerna. Vi valde också 

som sagt att fråga rakt ut det allra sista hur de upplever sin yrkesroll för att se hur de 

uttryckte sig kring den frågan. Vi vill även understryka att vi inte använt oss av alla frå-

gor i intervjuguiden, utan dessa skulle enbart fungera som underlag ifall vi skulle behö-

va få igång intervjun om våra informanter inte visste vad de skulle säga. Vi kunde på 

detta sätt även känna oss själva lite mer förberedda på eventuella frågor vi skulle kunna 

ta upp om det var något vi skulle vilja fördjupa oss i om det vår informant talade om.  

Vi är medvetna om att vår intervjuguide kan verka lite rörig för den som tittar igenom 

den, men för oss har den varit en värdefull hjälp i vår undersökning. Den skulle med all 

säkerhet kunna förbättras dock vet vi själva inte riktigt hur, eftersom den fyllde sitt syfte 

för oss och vår undersökning. Vi kände för övrigt att en semi-strukturerad intervjuguide 

var helt rätt verktyg för oss att använda eftersom den består av konkreta frågor som varit 

till god hjälp men att den även varit flexibel och vi har kunnat hoppa till olika delar i 

den beroende på vad våra informanter pratat om. De flesta av våra informanter talade 

väldigt fritt och bra kring våra frågor, en del ställde vi knappt några frågor till då dessa 

själva berörde det vi ville ha reda på. Vi trodde från början att intervjuerna skulle ta 

längre tid än de gjorde, därför ville vi begränsa oss till en timme, som vi skrivit i infor-

mationsbrevet till våra informanter, för att inte ta för mycket tid i anspråk från dem. Det 

visade sig dock att de flesta endast tog cirka en halvtimme, varav den längsta cirka fyr-

tiofem minuter, vi stoppade när vi kände att vi fått svar på det vi ville. 

Vi upplevde inte att vår förförståelse utgjorde ett hinder för vår undersökning då vi gick 

in i intervjusituationerna med öppna sinnen. Dock var det intressant att efteråt jämföra 

skillnaderna i vår förförståelse med de resultat vi fick fram, som beskrivits ovan. Under 

intervjuerna försökte vi att inte påverka våra informanter att tala om något de inte själva 

skulle tagit upp och vi försökte även att inte ställa ledande frågor, vilket vi upplevde var 

ganska svårt, vi fick aktivt tänka på dessa saker under intervjuerna. 

På grund av att vi ville besöka våra informanter och intervjua dem på deras arbetsplatser 

blev det ganska få intervjuer, troligen skulle vi fått fler om vi valt en annan form för 

insamlandet av material, som exempelvis telefonintervjuer eller intervju via chatt. Vi 

önskade dock att få den personliga kontakten med de personer vi skulle intervjua vilken 

inte varit möjlig genom de andra två alternativen. Vi var väldigt klara från början med 

att vi ville intervjua, så att säga, ansikte mot ansikte och känner även såhär efteråt att vi 

valt rätt. Vi fick mycket god och djup information från våra informanter, tyvärr rymdes 
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inte allt inom ramarna för den undersökning vi gjort då de ibland hamnade på sidospår 

under intervjuns gång. Då vi valde att inte avbryta när de kom in på andra aspekter 

märkte vi att det till slut kom fram värdefull information som vi haft nytta av i vår ana-

lys, vilket kanske inte kommit fram om vi avbrutit och lett dem in på ”rätt” spår. 

Det vi önskar vi gjort annorlunda från början var att inte välja att intervjua biblioteks-

personal som även innehar chefsbefattning eftersom arbetsuppgifter som hör till detta 

till en del tar överhanden från ordinarie biblioteksarbete. Vi hade det i tankarna redan 

från början när vi tagit kontakt med personer att intervjua. Trots att vi från början över-

vägde att inte intervjua dessa två personer valde vi till slut att göra det ändå, eftersom vi 

var nyfikna på även deras roll på biblioteket. Dock inser vi såhär i efterhand att vi kan-

ske skulle följt vår första känsla och inte valt att intervjua bibliotekspersonal med chefs-

befattning då vi känner att denna roll inte riktigt passar in i just denna undersökning. Vi 

vill dock understryka att dessa två personer även har kunnat tolkas in i ett antal identi-

teter eftersom de till hälften har arbetsuppgifter som folkbibliotekarier, så intervjuerna 

med dessa två informanter har absolut inte varit förgäves, utan snarare kastat ett nytt 

ljus, för oss, över vad rollen som bibliotekarie innebär om man har ett arbete som 

sträcker sig över flera nivåer.  

Man kan förstås även ifrågasätta varför vi begränsat oss så till folkbibliotek i mindre 

svenska kommuner, vilket gjort det svårt för oss att dels få tag på ett större antal perso-

ner att intervjua, och dels att välja bibliotek inom besöksavstånd då vi önskade intervjua 

dem på plats. Men vi är väldigt intresserade av just landsbygd där det bor mindre folk 

och hur det ser ut på bibliotek där. Folkbibliotekarier som arbetar på mindre bibliotek i 

små orter får sällan en röst utåt, upplever vi. Den litteratur vi fann behandlade antingen 

folkbibliotekariers yrkesroll i större kommuner än vi valt, eller folkbibliotekets roll i 

glesbygd, dock fann vi ingen litteratur som fokuserar på folkbibliotekariers yrkesroll i 

mindre kommuner. Därför önskade vi ge några få folkbibliotekarier i mindre svenska 

kommuner en röst, och det faktum att vi fick fram ett resultat som inte alls stämde över-

ens med vår förförståelse och med den tidigare forskningen på området, rörande hur 

dessa folkbibliotekarier skulle uppleva sin yrkesroll och vad de faktiskt arbetar med på 

mindre folkbibliotek, var i sig mycket intressant.  

Då våra resultat skiljer sig från tidigare forskning skulle vi tycka det vore intressant att 

få en större bild av hur folkbibliotekarier i mindre svenska kommuner upplever sin    

yrkesroll. Därför skulle vi vilja föreslå att vidare studier görs inom detta område då vi 

anser att det är viktigt att även bibliotekariernas roll på mindre folkbibliotek synliggörs 

då den kan upplevas något diffus av allmänheten, vilket vi märkt både genom våra   

informanters utsagor och utifrån vad vi själva upplevt.  
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8. Sammanfattning 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur folkbibliotekarier i mindre svenska 

kommuner upplever sin yrkesroll och som ett led i att ta reda på detta vill vi även under-

söka vilka arbetsuppgifter som folkbibliotekarier beskriver att de utför. Och vår avsikt 

blir då att använda de beskrivna arbetsuppgifterna som ett stöd i att få fram upplevelser 

av yrkesrollen. Utifrån detta har vi arbetat fram denna frågeställning: 

 Hur upplever de intervjuade folkbibliotekarierna, utifrån de arbetsuppgifter de 

beskriver att de utför, sin yrkesroll? 

För detta ändamål har vår teoretiska utgångspunkt varit bibliotekarieidentiteter utarbe-

tade av Anders Ørom samt yrkesroller framtagna av Maj Klasson. Bibliotekarieidenti-

teterna som Ørom tagit fram är kulturförmedlaridentiteten, ämnesreferensidentiteten, 

dokumentalistidentiteten, socialarbetaridentiteten, informationsorganisatörsidentiteten, 

informationsförmedlaridentiteten samt upplevelseförmedlare. Klassons framtagna        

yrkesroller är förmyndarrollen, dialogrollen samt säljrollen. Vi ville utgå ifrån dessa 

identiteter/roller och undersöka vilka typer av roller som framkommer hos folkbibliote-

karier i mindre kommuner. För detta ändamål har vårt analytiska tillvägagångssätt     

bestått av både ett teorinära och ett empirinära förhållningssätt. 

För vår undersökning har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ ansats, då vi inte varit ute 

efter att göra en undersökning som ska ge en generaliserbar bild över ett stort antal 

folkbibliotekarier, utan velat få en inblick i hur ett fåtal bibliotekarier som arbetar på 

folkbibliotek i mindre kommuner upplever sin yrkesroll. Vi valde att genomföra semi-

strukturerade intervjuer då vi ville fokusera på subjektivitet och värderingar. Vårt urval 

består av folkbibliotek som ingår i gruppen övriga kommuner, mindre än 12 500 invå-

nare eftersom vi ville söka oss till landsbygd och mindre folkbibliotek då vi tänkte att 

ett mindre invånarantal möjligen kunde spela roll rörande biblioteket och i sin tur bibli-

otekariernas syn på sin yrkesroll. 

Utifrån vårt insamlade material har vi i analysen dels kunnat utröna fyra olika teman 

som har varit vårt empirinära förhållningssätt och dels utgått ifrån identiteterna/rollerna 

som har stått för det teorinära förhållningssättet. De teman vi funnit har varit, fjärrlån 

och service, litteraturkännedom, utbildningen samt det mångfacetterade folkbiblioteks-

arbetet. Dessa är teman som mer eller mindre alla våra informanter talat om. Vi har 

även kunnat urskilja de olika identiteterna bland våra informanter, det vi kunnat se är att 

identiteten som informationsförmedlare och identiteten som informationsorganisatör har 

förekommit ofta bland informanterna, då de återkommande nämner arbetet med hem-

sida, webben samt sociala medier. Dokumentalistidentiteten var även den återkom-

mande då alla våra informanter sysslade med traditionella arbetsuppgifter såsom inköp 

och gallring, socialarbetaridentiteten kunde vi återfinna tydligt hos en av våra infor-

manter, då denne arbetade i stor utsträckning med uppsökande verksamhet. En av våra 

informanter utmärkte sig mer än de övriga informanterna angående identiteten som upp-

levelseförmedlare eftersom han under olika tillfällen i intervjun återkom till vikten av 

att förmedla kulturupplevelser till allmänheten. Säljrollen tyckte vi oss kunna urskilja 

starkt hos tre av våra informanter, då dessa arbetar med marknadsföring och aktiviteter 

för att uppmärksamma biblioteket. Vi har även kunnat lägga märke till en chefsroll, då 

två av våra informanter har ytterligare ansvar på biblioteket, och vi tolkar informanter-
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nas utsagor som att det kan upplevas en aning splittrat då tiden inte räcker till att ägna 

sig åt alla uppgifter, som båda rollerna innebär, med lika mycket engagemang. Våra 

slutsatser är bland annat att de flesta av identiteterna i modellen framkom, vissa mer 

andra mindre, vi har stött på svårigheter med att placera in våra informanter i enbart en 

renodlad identitet, då vi har sett tendenser till flera stycken. Samma uttryck om arbets-

uppgifter och upplevelser av yrkesrollen kan tolkas in i flera olika identiteter. Vi ser 

detta som ett tecken på att deras arbete är väldigt mångsidigt.  

 

 

  



44 

 

9. Källförteckning 

9.1 Otryckta källor 

Intervju med Maria (2010-03-23) 

Intervju med Gustav (2010-03-26) 

Intervju med Måns (2010-03-30) 

Intervju med Carola (2010-04-07) 

Intervju med Beata (2010-04-08) 

 

SCB. Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2009 och befolkningsföränd-

ringar 2009 (korrigerad 2010-03-26).  

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____287608.aspx [2010-02-01] 

SKL. Kommungruppsindelning. Sveriges Kommuner och Landsting. 

http://www.skl.se/web/Kommungruppsindelning.aspx [2010-02-01] 

9.2 Tryckta källor 

Akenine, Ewa och Alvarado, Nadine (2004). ”Jag försöker vara i alla hyllor”: Fokus-

gruppsintervjuer på en webbchatt om bibliotekariers roller. Borås: Högskolan i Borås, 

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblio-

teks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informations-

vetenskap, 2004:81). 

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Carlsson, Kerstin (2007). ”Allt det där ska samsas i ett och samma yrke”. En studie om 

folkbibliotekariers yrkesidentiteter. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögsko-

lan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informa-

tionsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 

2007:81). 

Enmark, Romulo. (1991). Yrkesidentiteten och det splittrade biblioteksväsendet. Ingår i 

Järv, Harry (red.). Bibliotekarieyrket: Tradition och förändring, s. 148-169. Stockholm: 

Carlsson i samarbete med Statens kulturråd och Forskningsrådsnämnden (FRN). (Kon-

ferens, Hässelby slott, 28-29 september 1989). 

Eslon, Marie och Ljungdahl, Maria (2006). Vad gör de egentligen?: en undersökning av 

Bibliotekariers arbetsuppgifter. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögsko-

lan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informa-

tionsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 

2006:85). 

Jonasson, Anneli och Lindberg, Lillemor (1999). ”Yrket bibliotekarie, för mig växer det 

hela tiden”. Folkbibliotekariers uppfattningar om och upplevelser av sitt yrke – en kva-

litativ studie med drag av life history. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögsko-

lan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informa-

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____287608.aspx
http://www.skl.se/web/Kommungruppsindelning.aspx


45 

 

tionsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 

1999:27). 

Järv, Harry (1991). Bibliotekarierollen är sig evigt lik. Ingår i Järv, Harry (red.). Biblio-

tekarieyrket: Tradition och förändring, s. 28-69. Stockholm: Carlsson i samarbete med 

Statens kulturråd och Forskningsrådsnämnden (FRN). (Konferens, Hässelby slott, 28-29 

september 1989). 

Kappelin Rääf, Anne och Lundgren, Martina (2004). Folkbibliotekariens yrkesidentitet. 

Vad den består av och hur den formas. Lund: Lunds Universitet, Institutionen Biblio-

teks- och informationsvetenskap (Magisteruppsats 2004:12). 

Klasson, Maj (1997). Temat folkbibliotek, folkbildning och livslångt lärande. Ingår i 

Folkbildning och bibliotek?: På spaning efter spår av folkbildning och livslångt lärande 

i biblioteksvärlden. Göteborg: Valfrid. 

Kåring Wagman, Anna (2008). Bibliotekarien och professionen: En forskningsöversikt. 

Svensk Biblioteksförening. 

Månsby, Susanna (1997). Den nya tekniken och bibliotekarierollen. Ingår i Svensk bib-

lioteksforskning, 1997:1-2, s. 127-138. 

 

Repstad, Pål (1999). Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 3., 

[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur.  

Ørom, Anders (1993). Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og arbejdsorgani-

sering. Biblioteksarbejde, nr 39, s. 37-43. 

  



46 

 

Bilaga 1 – Informationsbrev till informant 

Hej!  

Jag heter Xxx och ringde till er på biblioteket i Xxx idag xxx angående intervju, då jag 

och min kurskamrat Xxx nu skriver vår magisteruppsats i Biblioteks- och informations-

vetenskap på Högskolan i Borås.  

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur folkbibliotekarier i mindre kommuner 

upplever sin yrkesroll. Vi vill därför ställa lite frågor kring dina arbetsuppgifter och hur 

du ser på din nuvarande yrkesroll. Vi kommer även att vilja ha lite grundläggande in-

formation om dig själv (t.ex. åldersgrupp, utbildningsbakgrund m.m.).  

Intervjun beräknas ta max en timme och med din tillåtelse önskar vi spela in intervjun 

på band. Du kommer att vara helt anonym i vår uppsats. Det inspelade materialet kom-

mer att transkriberas och analyseras i vår uppsats och kommer att förvaras så att ingen 

annan kommer åt det.  

Vi vill gärna att du mailar oss på adress xxx och talar om att du samtycker till att delta i 

en intervju då det är önskvärt att även få det skriftligt bekräftat.  

Om du har några frågor får du gärna ringa mig, Xxx, på telefon xxx, eller maila på 

ovanstående adress.  

Vänliga hälsningar,  

Anna Andersson och Susanne Andstén   
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Bakgrund 
Namn? 

Hur länge har du arbetat inom biblioteksverksamheter? 

Hur länge har du arbetat på det här biblioteket? 

Vilken utbildningsbakgrund har du? 

Vilket år tog du din examen? 

 

Arbetsuppgifter 

Berätta om dina arbetsuppgifter. 

 

Har du alltid haft samma arbetsuppgifter som du har idag? 

Vad ställer dina arbetsuppgifter för kunskapskrav på dig? 

Hur mycket tid ägnar du åt inre (det som inte involverar kontakt med användarna) resp. 

yttre tjänster (kontakten med användarna)? 

Har du arbetat på något annat bibliotek/hur skiljer arbetsuppgifterna sig åt? 

Vilken kompetens anser du behövs för att kunna utföra dem? 

 

Exempel på arbetsuppgifter om samtalet stannar upp: 

– Referenssamtal – hur ofta förekommer trad. resp. digitala referenssamtal? 

– Katalogisering – hur ofta förekommer detta? Hylluppställning? 

– Utlån – hur ofta/mycket lånas ut? 

– Inköp/gallring – hur ofta förekommer detta? Vad gallras/köps in, vad behöver man 

tänka på? Har du valt detta själv eller blev du tilldelad denna arbetsuppgift, trivs du med 

denna arbetsuppgift? 

– Användarundervisning/lärande/bokprat/släktforskning mm – vad tar du upp i under-

visningen, för vem/vilka, varför, har du valt detta själv eller blev du tilldelad denna ar-

betsuppgift, trivs du med denna arbetsuppgift? 

– Övrigt – exempelvis konstutställning, kulturevenemang och andra aktiviteter? Mäng-

den arbetsuppgifter – för mycket/för lite att göra? 

 

(Kulturförmedlare, intellektuellt)  

Tycker du att du kan bidra till användarnas kunskapsinhämtning? På vilket sätt? 

Hur tänker du om du ska leta litteratur åt en användare? (Tar du hänsyn till bakgrunds-

faktorer såsom tex ålder, kön etc) 

Hur förhåller du dig till så kallad finlitteratur kontra populärlitteratur? 

 

(Ämnesreferensidentitet, intellektuellt) 

Tycker du det är viktigt att vara väldigt kunnig (ha specialkompetens) inom ett visst 

område/ämne? Varför? 

Tycker du att du har någon specialkompetens inom ett visst område? Inom vilket områ-

de och varför?  

(Dokumentalistidentitet, praktiskt, serviceinriktat – traditionellt biblioteksarbete)  

Till hur stor del anser du att ditt yrke är ett serviceyrke? 

Tycker du det är viktigt med service med tanke på vilka arbetsuppgifter du utför?  
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(Socialarbetaridentitet, behovsuppfyllelse, socialt och kulturellt betingade behov)  

Vad gör ni på biblioteket för att nå ut till fler användare?  

Marknadsför ni er på något sätt?  

Har ni gjort/gör/kommer ni att göra något för att nå ut? 

 

(Informationsorganisatör, designa/bygga upp ett bra datasystem och kunna hantera dem) 

Hur fungerar det med er hemsida, vem designar/uppdaterar den? Till hur stor del inver-

kar ni på innehåll och design? 

 

(Informationsförmedlaridentiteten, ska kunna använda datasystemen – de elektroniska 

informationssystemen såsom databaser)  

Använder du dig ofta av databaser när du söker information till en användare, vid ex ett 

referenssamtal? 

Hur ofta använder du dig av informationssökning i ditt arbete? 

Tycker du att du kan hantera de elektroniska resurser som finns till hands på ett bra sätt? 

Finns det andra än era vanliga besökare som anlitar er, tex någon organisa-

tion/verksamhet som ni hjälper söka/tillhandahålla information på olika sätt? 

 

(Upplevelseförmedlaridentitet, förhållandet till nya medier)  

Vad gör ni för att locka till sig användare – har ni några speciella projekt (film/musik) 

på gång som skiljer sig från det traditionella?  

 

Yrkesroll 

Hur ser du på din yrkesroll? Vad tycker du är viktiga delar inom ditt yrke? Känner du 

dig säker på din identitet som bibliotekarie? 

 

Avslutande frågor:  

Varför valde du bibliotekarieyrket? 

Vad är det som driver dig i ditt yrke? (tex. träffa folk, ge service, visioner osv.) 

Är det något ytterligare du skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun? 

Vill du läsa den färdigställda uppsatsen? 

Är det ok om vi kontaktar dig via mail om vi har någon ytterligare fråga?   

 

 

 

 

 

 


