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Abstract: The purpose of this Master thesis is to  illustrate the  public librarian. People in
general, including library users and leading personalities in the field of culture in the
communities do not know the tasks of the public librarian. We presume that the
vague picture of duties of the public librarian might cause problems. In this
dissertation we mean to examine only public librarians, hereby we exclude for
example, university- and company librarians.

���������������������������������������������The sentences of this thesis are: How are the public librarians viewed, in meaning of,
tasks,  role/-s, comptetence/-s , status and image? And can we call it a ”profession”
in the classical sense?

                                             We answer this questions by using relevant literature, interviews and conference
paper. Our method is of qualitative species. The base for our discussions are the
sociological professional theories. Our empirical study contains interviews with
librarians, assistent librarians, politicians in the field of culture and library users. The
conference material we are using is occupationally oriented.

                                              In the analysis we have come to the following conclusions: The tasks and the roles
of the librarian are many and invisible to the users, the competence is seen as high
among our respondents, the status are low in comparison with other university
educations and the image seems to be changing; from an introverted image to a more
service oriented image. At last, we interpret the librarianwork as a ”profession”.
Finally we discusses some proposals to improve the situation. One proposal, among
several, is to market the librarian profession.
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1. Inledning

Bibliotekarierollens ”vara eller icke vara – ja, det är frågan”? Vissa har hävdat att den nya
informations- och kommunikationsteknologin skulle göra bibliotekarien onödig, på grund av
att den breda tillgången till information via datorer skulle göra biblioteken överflödiga att
besöka. I efterhand har man kunnat se att denna profetia inte slagit in - bibliotekarien verkar
ännu i allra högsta grad i biblioteket. Däremot har bibliotekarien i högre utsträckning kunnat
söka sig utanför biblioteket till andra arbeten eftersom den nya tekniken vidgat yrkesrollen.

Beklämmande nog vet många idag inte vad en bibliotekarie sysslar med och man blandar ofta
ihop denne med biblioteksassistenten på folkbiblioteket, eftersom deras sysslor ofta går in i
varandra. Dessutom har också yrkets arbetsuppgifter förändrats i och med datoriseringen och
ett ökat informationsutbud. Detta tror vi kan påverka användares, biblioteksassistenters,
bibliotekspolitikers syn på bibliotekarierollen och därmed bidra till en mer diffus syn på
bibliotekariens yrkesroll. Vidare antar vi att bibliotekarier, utifrån allmänheten sett, har en
image som kanske inte alltid är så positiv för yrkeskåren. Vem ser inte bibliotekarien som en
grå, småtråkig, glasögonprydd och sträng kvinna?

Bibliotekariekåren inom folkbiblioteken är kvinnodominerad samt lågavlönad. Således är ej
heller statusen särskilt hög. Men kraven och kompetensen som ställs på motsvarande
yrkesgrupp är synnerligen höga. En bibliotekarie i ett folkbibliotek ska ha kunskaper inom
många områden. Det innebär till exempel att de bland annat ska kunna: dokumentera och
tillhandahålla information, erbjuda möjligheter att kommunicera via Internet och att söka i
databaser, göra urval och inköp av litteratur och andra medier, behärska ekonomi och statistik,
ta kontakt med externa institutioner med flera, förmedla läslust till barn, ge råd till föräldrar
om läsning och uppmuntra andra grupper i samhället till läsning. Följaktligen måste
bibliotekarien ha ett vitt och brett register av kunnande. Med detta resonemang i åtanke, är det
inte så svårt att förstå, att det är svårt att fastställa yrkesidentiteten.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning

Vi  – som är författare till denna uppsats – har olika bakgrunder och erfarenheter av
folkbibliotek och dess personal. Den ena av oss –A. arbetar på ett filialbibliotek och den andra
– M. har ingen arbetslivserfarenhet ifrån denna sektor. Dock har M. bl a studerat
Internationella Arbetslivsstudier vid Göteborgs Universitet. Man kan säga att vi både har en
arbetslivs- och en utbildningsmässig erfarenhet inom vårt valda uppsatsområde. Likväl har
båda en stor erfarenhet av att vara användare på olika folkbibliotek. Den av oss som har
arbetat under flera år och som fortfarande arbetar extra under studietiden, måste sägas ha en
viss inblick i bibliotekarieyrket – inifrån biblioteket.

På ett medelstort folkbibliotek arbetar man ofta ensam eller ibland två personer. I A:s fall
arbetar två biblioteksassistenter tillsammans, varav A. är filialföreståndare. A. utför ett arbete
som i hög grad kan jämföras med en bibliotekarietjänst, eftersom hon förväntas både kunna
söka efter information i till exempel databaser, bokprata, ge lästips, göra inköp, ta emot
skolklasser med mera. Alltså, arbetsuppgifter som stämmer väl in på en bibliotekaries! Ofta
händer det att A blir förväxlad med en bibliotekarie, av till exempel användare eller vid
tidningsintervjuer. Detta anser vi kan upplevas som ett dilemma för synen kring
bibliotekariers arbetsuppgifter samt deras status. Trots detta har arbetsgivaren - i detta fallet
kommunen - beslutat att detta bibliotek ska inneha två biblioteksassistenttjänster, utan krav på



bibliotekarieutbildning. Vi vet att det ser ut så här i många andra kommuner, medan några
kommuner har inrättat bibliotekarietjänster även på filialbiblioteken. Men med dagens
besparingspolitik som råder inom de flesta kommuner, är det fortfarande många mindre
bibliotek som drivs utan bibliotekarieutbildad personal. En strävan är, tror vi, att från
bibliotekshåll i framtiden besätta dessa filialer med bibliotekarietjänster. Det är en lång och i
många fall arbetskrävande procedur�som får ha en naturlig utveckling i form av pensionering
eller liknande. Arbetskrävande i den bemärkelsen att göra kommunpolitiker uppmärksamma
på vikten av att anställa bibliotekarier på mindre bibliotek.

Vi har båda erfarenheter av att vara biblioteksanvändare på folk- och filialbibliotek. Vi har
båda erfarit en osäkerhet över vem som varit bibliotekarie och vem som varit
biblioteksassistent på biblioteket, och på så vis kanske gått miste om bibliotekariens
kompetens. Detta innebär inte att vi förringar en biblioteksassistents kompetens, denne kan
vara utomordentligt skicklig i sitt yrkesutövande. Men trots allt har bibliotekarien en lång
utbildning - på universitetsnivå - och bör då förhoppningsvis sitta inne med särskilda
kunskaper och färdigheter. Vidare har vi kunnat iaktta att det kan finnas en viss spänning
mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter. Där var och en verkar hålla hårt på sina
arbetsuppgifter. ”Nåde den biblioteksassistent som kommer för nära informationsdisken!” Det
verkar med andra ord existera en viss hierarki bland bibliotekspersonalen� Om detta verkligen
stämmer överens med verkligheten är vår hypotes att detta måste bottna i en osäkerhet över
bibliotekarierollen.

Dessutom tror vi att många användare och kulturpolitiker inte riktigt är medvetna över den
kompetens en bibliotekarie innehar. Många vet kanske inte om att bibliotekarieutbildningen
bedrivs på universitetsnivå och som ett särskilt akademiskt ämne – ”Biblioteks- och
informationsvetenskap”, och att alla som utbildas nuförtiden har en magister- eller
kandidatexamen. Ytterligare förs det i samhället diskussioner om bibliotekarieyrket ska ses
som en profession eller inte. Dessa ovannämnda faktorer förmodar vi också kan påverka
bibliotekariers yrkesutövande, status samt löneersättning.

Ja - många funderingar och frågor har väckt vårt intresse att studera ovanstående fenomen
närmare. Vi hoppas kunna få svar på dessa tankegångar dels genom litteraturstudier och dels
genom egna fältstudier.

Följande text och citat, som säger en del om uppfattningen om bibliotekarieyrket, får avsluta
denna del.

En seriestrip skildrar två män i en intervjusituation. Mannen bakom skrivbordet säger följande
till den arbetssökande: ”You claim to be experienced in psychology, counseling, teaching, and
arbitration. But it says here that you are just a librarian.” (Delacroix, 1994, s.32).

1.2 Problemformulering och syfte

Som flitiga biblioteksanvändare och även med viss insikt i bibliotekariens livsvärld vet vi att
det kan uppstå problem när inte användare, biblioteksassistenter och i viss mån
bibliotekspolitiker, ej har bibliotekariens arbetsuppgifter klara för sig. Det förefaller som att
användarna inte vet vad för slags hjälp de kan få av bibliotekarier i biblioteket, därför
förmodar vi att de kan gå miste om värdefull hjälp, eftersom de inte har yrkesrollen klar för
sig. Dessutom är vi intresserade av att undersöka bibliotekariers image. Vad har man



egentligen för bild av yrkeskåren idag? Biblioteksassistenter förmodar vi också har en oklar
bild över bibliotekariens yrkesroll samt att bibliotekspolitiker inte är medvetna om
bibliotekariers faktiska yrkeskunskaper och kompetenser. Därmed tror vi att de ej heller
prioriterar bibliotekarier - varken löne- eller statusmässigt. Slutligen är det intressant att ta
reda på vad bibliotekarierna själva anser om ovanstående resonemang. Hur upplever de våra
problemformuleringar? Genom att klarlägga dessa olika uppfattningar hoppas vi i vår uppsats
slutskede kunna presentera en mer tydlig och klar bild av vårt problemområde, sett utifrån alla
ovannämnda aktörers perspektiv och därmed hoppas vi att vi kan ge en helhetssyn på
bibliotekarieyrket. Vi vill också tillägga att vi inte helt förutsättningslöst kan gå in i
problemet, eftersom våra egna erfarenheter är färgade av våra egna förföreställningar. Detta är
något vi måste ta hänsyn till när vi gör våra undersökningar.

Vårt syfte är att belysa folkbibliotekariers arbetsuppgifter, yrkesroller, status, kompetenser
och image. I syfte att få en mer klar och tydlig bild av olika sätt att uppfatta bibliotekariers
arbete, dessutom i ett statushöjande syfte vill vi undersöka om bibliotekarieyrket kan ses som
en profession. Anledningen till att vi valt olika aspekter kring bibliotekarieyrket är att vi vill
ha en helhetssyn kring ämnets problematik. Slutligen hoppas vi att våra resultat kommer att
leda fram till förslag till åtgärder och förbättringar, samt att vi förhoppningsvis kan tillföra ny
kunskap – inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Vi hoppas därmed att denna uppsats skall kunna tydliggöra olika sätt att se på
folkbibliotekarieyrket, och tydliggöra folkbibliotekariers arbetsuppgifter, yrkesroll/-er, image;
ge inblick i yrkets status samt lyfta fram yrkeskårens förhoppningsvis unika kompetens, samt
få klarhet över om bibliotekarieyrket räknas som en profession.

Hur ser bibliotekarier, biblioteksassistenter, användare samt kulturpolitiker på
folkbibliotekarien gällande ovannämnda aspekter?

1.3 Frågeställningar

Våra frågeställningar är följande:

• Hur ser folkbibliotekariers: arbetsuppgifter, yrkesroll/-er, status, kompetens/-er och image
ut – sett utifrån våra litteraturstudier, våra respondenters intervjusvar samt vårt
konferensmaterial?

• Kan folkbibliotekarieyrket  - utifrån våra litteraturstudier, våra intervjuer och vårt
konferensmaterial – ses som en profession?

1.4 Avgränsningar

Vi avser att studera folkbibliotekarier; därmed utesluter vi till exempel: högskole-, forsknings-
och företagsbibliotekarier. Det hade varit intressant att även undersöka till exempel
företagsbibliotekarier, eftersom vi hypotetiskt tror att bibliotekarier på ett företag har högre
status och mer annorlunda yrkesuppgifter än de som arbetar på ett folkbibliotek. Men
eftersom tiden är knapp anser vi att det är tillräckligt att fördjupa oss kring våra valda



frågeställningar. Vi kommer inte heller jämföra och fördjupa oss i olika slags bibliotekarier
såsom: barn-, musik- och skönlitteraturbibliotekarier inom folkbiblioteket. Vi avser inte heller
att jämföra lönestatistik med bibliotekariers lön utan den informationen är avsedd för att ge en
bakgrund till läsaren. Vi ämnar inte heller att jämföra löner mellan folkbibliotekarier och
andra likvärdiga yrkesgrupper med lika lång akademisk utbildning.

Vi är också medvetna om att flera av ämnesrubrikerna går in i varandra, då det kan vara svårt
att avgränsa och särskilja innehållet. Ytterligare har stycken under vissa rubriker fått mer text
än andra, då tillgången till material varit större.

1.5 Definitioner

För att definiera följande termer och begrepp har vi mestadels använt oss av uppslagsverket,
Nationalencyklopedin (NE). Men även andra källor förekommer.

Allokering: fördelning av resurser till olika områden (Bd 1, 1989, s. 233).
Bibliotekarie: titel för tjänsteman vid bibliotek, uppgiften att förvara och tillhandahålla texter.
Tillkom med skrivkonsten (Bd 2, 1990, s. 526).

Dikotomier: variabel eller egenskap som är delad i två varandra ömsesidigt uteslutande
kategorier. Variabeln kön är ett exempel på en sträng eller naturlig dikotomi, det vill säga den
kan endast anta två värden. Andra variabler konstrueras som dikotomier för att underlätta
bearbetning och analys, till exempel indelning av variabeln ålder i kategorierna yngre och
äldre, eller inkomst i högre och lägre (Bd 4, 1990, s. 585).

Etik: som har att göra med karaktären, moralisk, sedlig, studiet av moraliska fenomen och
föreställningar. Etik och moral uppfattas ibland som synonymer, men här avses med moral
människors praktiska handlande och därmed förbundna , inte alltid klart uttryckta värderingar.
En persons eller grupps moral visar sig i vad den gör eller underlåter att göra. Med etik avses
den teoretiska reflextionen över mänskliga värderingar och deras grund (Bd 5, 1991, s. 627).

Folkbibliotek: för allmänheten tillgängligt bibliotek som tillhandahåller medier för förströelse,
bildning och utbildning (Bd 6, 1991, s. 461).

Image: den bild av sig själv som en person, ett företag ger eller försöker ge omgivningen
(Györki & Sjögren, 1990, s. 226).

Kompetens: kunnighet, skicklighet; formell kompetens: utbildning eller erfarenhet som krävs
för viss tjänst eller befattning (Bd 11, 1993, s. 219).

Profession: offentligt anmält yrke; i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i
samhällsvetenskaplig terminologi ofta snävare definierat som yrke vars auktoritet och status
bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad (Bd 15, 1994, s. 291).

Status: anseende; inom sociologin benämning på en persons ställning i en grupp eller
gruppens ställning i samhället; status kan vara förvärvad d v s ett resultat av utbildning, yrke
eller talang (Bd 17, 1995, s. 216).



Stratifiering: skiktning av en företeelse i ett antal nivåer; social stratifiering: det är att
samhället är uppdelat i olika skift eller strata. Skiktningen kan avse till exempel inkomst,
levnadsstandard, prestige eller utbildning (Bd 17, 1995, s. 327).
Sub(system): system som är ställföreträdande, i underkant eller otillräcklig (Bd 17, 1995, s.
389).

Trans(historiska): förled med betydelser som ”på andra sidan”, ”över”, ”till andra sidan”,
”genom”, ”fram igenom”(Bd 18, 1995, s. 379).

Universal(ism): universal är en förled som betyder ”allomfattande”, ”som gäller utan
inskränkningar”(Bd 19, 1996, s. 58).

(Värde)konsensus:  Inom samhällsvetenskaperna hävdar så kallade konsensusteorier att en
grundläggande värdegemenskap är en konfliktbegränsande, nödvändig förutsättning för ett
samhälles fortbestånd (Bd 11, 1993, s. 255).

Yrkesroll: yrkesrollen ger en identitet i samhället, hur den kommer att gestalta
sig beror på till stor del på dessa faktorer; den egna rolluppfattningen, egna
behov som kan vara attityder och förhoppningar, andras förväntningar och krav
och hur den yttre situationen ter sig (Olsson & Gullberg, 1986, s. 30f.)

När vi i vår presentation av intervjuerna benämner användare, är detta synonymt med
bibliotekslåntagare och biblioteksbesökare.

1.6 Disposition

Efter detta inledande avsnitt innehållande bland annat inledning, problem- och
syftesformulering följer kapitel två, som omfattar tidigare forskning och litteraturgenomgång
gällande bibliotekarieyrket. Vi har valt att beskriva flera olika aspekter kring yrket i syfte att
ge en uttömmande helhetsbeskrivning.

I kapitel tre redogör vi för sociologiska professionsteorier. Vi vill påpeka att både kapitel två
och tre är relevanta för våra frågeställningar samt vår undersökning.

I kapitel fyra redogör vi för våra metoder gällande vår empiriska undersökning, såsom bland
annat urval och genomförande.

I kapitel fem presenterar vi våra intervjuer samt vårt konferensmaterial.  Vi har valt att
redogöra intervjumaterialet med bibliotekarierna, biblioteksassistenterna samt
kulturpolitikerna var för sig. Intervjuerna med användarna har vi valt att slå ihop till en
sammanhängande text.

I kapitel sex kommer vi att analysera våra intervjusvar samt föra en diskussion utifrån vårt
litteratur- och konferensmaterial. Dessutom redogör vi för våra slutsatser kring materialet och
ger förslag till förbättringar.

Kapitel sju knyter ihop uppsatsen i en sammanfattning.



2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång

Efter andra världskriget växte ämnet biblioteks- och informationsvetenskap fram i
västvärlden och expanderade på 1960-talet. Emellertid har det inte funnits så länge som
akademiskt ämne i Sverige (Höglund, 1995, s. 38), till exempel tillsattes den första
professuren i biblioteksvetenskap vid Lunds universitet, inte förrän 1990 (NE, 1990, Bd 2, s.
526). Höglund säger vidare att studier av bibliotek och dess förhållanden har funnits länge,
men att vår situation idag är annorlunda och vi står inför något nytt; eftersom bland annat de
samhällsförändringar som skett fordrar ett större behov av hjälpmedel för information och
kommunikation. Utvecklingen i samhället ger upphov till mer komplexa krav av information,
därigenom behövs kunskaper för informationshantering samt mänsklig kommunikation. Det
som utmärker detta ämnets perspektiv är synen på information som resurs. Ytterligare har
förutsättningarna för forskning förnyats på grund av en koppling mellan grundutbildning och
forskarutbildning, som tidigare har saknats. När det gäller forskning och utbildning inom
ämnesområdet är Sverige i snabb utveckling. Dock har forskningen i biblioteks- och
informationsvetenskap varit måttlig, om man jämför med andra ämnen (Höglund, 1995,
s.38ff.). Vidare är ämnet biblioteks- och informationsvetenskap ett mångvetenskapligt ämne;
således med många olika teorier, enligt Klasson (2001-04-26).

Ämnet beskrivs oftast som tvärvetenskapligt med tonvikt på humaniora och
samhällsvetenskap och beskrivs på följande sätt:

… ämnet har sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller
kultur som är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras den process,
som beroende på syfte och innehåll kan benämnas informationsförsörjning eller
kulturförmedling samt bibliotek och andra institutioner med en likartad funktion
som medverkar i denna process. Ämnet har anknytningar till en rad andra discipliner
inom såväl samhällsvetenskap, humaniora som teknik.

   (Höglund, 1995, s. 38ff.)

Maj Klasson har i en artikel 1990 presenterat hur svensk biblioteksforskning sett ut, fram till
1988. I artikeln kan vi läsa att det gjorts få undersökningar gällande bibliotekarieyrket. Vi
nämner här några av de undersökningar som gjorts inom biblioteksämnet.

Klasson (1969) forskade på 1960-talet om barnbibliotekariens roll, i barns och ungdomars
sociala fostran. Under 1970-talet studerade Jeppson (1981) både lärarhögskolebibliotekarien
och bibliotekarien, i det kommersiella biblioteket. Vidare har Antonsson (1984);  Klasson
(1984); Burius (1987) i slutet av 1970- och början på 1980-talet forskat om dokumentalisten
och högskolebibliotekarien. Åberg (1988) studerade folkhögskolans och
studiecirkelbibliotekets bibliotekarie samt folkbibliotekarien under 1980-talet. Efter 1988
påbörjades, enligt Klasson, en del forskningsprojekt som ej finns med i denna redovisning.
Klasson påpekar dock att dessa studier oftast skildras utifrån och mer sällan inifrån
bibliotekariens egen upplevelse av professionen (Klasson, 1990, s. 38, 43).

Joacim Hansson och Angela Zetterlund (1997) skriver att det nuförtiden finns en större
medvetenhet i kretsen av forskare och forskningsfinansiärer, om att biblioteksforskning anses
mer betydelsefull idag, än vad den ansågs tidigare; dels ur ett vetenskapligt perspektiv, och
dels ur ett samhälleligt perspektiv. ”Relevansen för studier om bibliotek har även ökat i takt
med att information, kunskap och kultur alltmer anses vara avgörande för samhällets och
individers utveckling.”(Hansson & Zetterlund, 1997, s. 27)



Vi kommer under följande rubriker att redogöra för olika undersökningar, kopplat till
bibliotekarieyrket. Dessa fakta kommer att ligga till grund vid besvarande av våra
frågeställningar.�Eftersom det inte gjorts så många svenska undersökningar kring detta ämne,
har vi även använt oss av utländska undersökningar. Vi vill också påpeka att vissa
undersökningar gäller för bibliotekarier i allmänhet.

2.1 Historisk bakgrund – bibliotekarieyrket

I detta avsnitt presenterar vi en historisk tillbakablick gällande biblioteksarbetet.

Bibliotekarieyrket är ett yrke med anor långt bak i tiden. Det har funnits nästan lika länge som
man utövat juridik och religion och sägs vara äldre än yrken inom bl a medicin, bokföring och
ingenjörskonst. Men skillnaden mellan dessa yrken och bibliotekarieyrket är att det senare,
när det gäller statusen inte är tryggad på samma sätt som ovanstående yrken. Varför anses då
statusen så låg? Enligt Russel Bowden (1994) kanske det har att göra med att yrken inom
medicin, juridik och religion är professioner som befattar sig med ”liv och död”. Det finns
ingenting i samhället som är viktigare än dessa aspekter. Vidare anses också deras status
tryggad på grund av att allmänheten ser deras arbete som utförda av så kallade professionella.
Det gör däremot inte alltid biblioteksyrket. Fortfarande förs diskussioner om
bibliotekarieyrket ska ses som en profession eller inte.  De så kallade professionella som till
exempel läkare och jurister ses dessutom som mer tydliga i sin yrkesroll och i sitt
yrkesutövande. Men det är många fler orsaker som bibliotekariekåren upplever påverkar
yrkets status. Ofta erfar de i sitt yrkesutövande att allmänheten har en mycket liten förståelse
för vad bibliotekarier och informationsvetare sysslar med; och som vet vilket ansvar de
faktiskt innehar. Flera upplever också att de känner sig mer eller mindre osynliga i sin
yrkesroll (Bowden & Wijasuriya, 1994, s. 28f.).

Under historiens gång anses två huvudsakliga uppfinningar har orsakat förändringar och
innovationer inom bibliotekarieyrket. Den första utvecklingen var uppkomsten av
tryckkonsten och utvecklingen till den bokproduktion som vi känner till idag. Den andra
förändringen som skett och som fortfarande existerar är den anpassning som sker inom
bibliotekskåren till den nya informationsteknologin (Bowden & Wijasuriya, 1994, s. 28f.).
Harry Järv (1991) anser att en bibliotekaries arbetsuppgifter inte har förändrats sedan ca 4 500
år tillbaka. Han menar att en bibliotekarie bakåt i tiden har samma uppgifter som man har på
ett bibliotek idag, således att samla dokument och behandla dem för dagligt bruk. Det är
endast de yttre delarna som har förändrats de senaste 2 000 åren, såsom vid övergången från
handskrift till tryck och genom utökandet av det vetenskapliga mönstret. Men i huvudsak är
den stora horisontlinjen densamma och med den bibliotekariens intellektuellt vittfamnande
kunskapsbehov (Järv, 1991, s. 28f.). För 4 500 år sedan var ett biblioteks uppgifter bland
annat att översätta texter från främmande språk, klassificera, katalogisera och kunna lokalisera
i hyllorna; biblioteket fungerade som centrum för utbildning och vetenskapliga studier (Järv,
1991, s. 35).

När vi blickar bakåt i tiden är det intressant att läsa biblioteksforskaren Magnus Torstenssons
(1991) artikel där han relaterar till tidigare forskning utförd i USA och jämför den med svensk
forskning. I artikeln )RONELEOLRWHNDULH\UNHW:�IUDPYl[W��XWELOGQLQJ��IRUVNQLQJ�kan man läsa
vilka krav man hade på bibliotekariens egenskaper och kunskaper år 1748:



Han måste ha ett ädelt och generöst hjärta som övervinner sin girighet, ett som är i
stånd att sätta bibliotekets användande högre än egenintresset. Han skall ha en
älskvärd attityd till låntagarna och en beredskap att ge dem en god service. Han skall
också ha en känsla för skönhet, noggrannhet och renlighet. Han måste behärska
latin, grekiska, franska, italienska, engelska, spanska samt de övriga bibliska
språken. Han måste kunna förstå de nordiska språken och kunna ta sig fram i skrifter
på tyska dialekter, medeltidslatin och de slaviska språken. Viktigast är dock
lärdomshistoriska kunskaper. Bibliotekarien skall inte blott kunna författarnamn och
titlar på representativa verk och känna till vilka editioner som är bäst. Han skall
också kunna visa att han har kunskaper inom alla grenar av vetenskapsteori.
(Torstensson, 1991, s. 93)

Vi (uppsatsförfattarna) uppfattar att kraven på en bibliotekarie vid ett bibliotek förr i tiden
kunde vara utomordentligt höga.

Torstensson skriver att bibliotekarier varit lågavlönade i ett historiskt perspektiv. Detta ledde
till att man fick problem med att rekrytera folk till yrket. På artonhundratalet började
kvinnorna alltmer söka sig till bibliotekarieyrket och följaktligen accepterade de det dåliga
lönerna. Männen sökte sig oftast till chefstjänsterna där lön och status var bättre. Detta
mönster i Sverige är liktydigt med förhållandena i USA under samma tid. Biblioteken var
beroende av lågavlönad och högutbildad arbetskraft. Därmed anställdes kvinnor, som ansåg
att arbetet utanför hemmet var viktigare än ersättningen. Valfrid Palmgren, som verkade i
1900-talets början, hade en ny syn på bibliotekarieyrket som gick ut på att bibliotekarien mer
aktivt skulle engagera sig i arbetet att föra ut boken till ett större område i samhället. Efter en
studieresa till USA blev hon den person som utvecklade de svenska folkbiblioteken. Hon var
mån om att utbilda bibliotekarier, och därför anordnades kurser i samarbete med Kungliga
biblioteket (KB) (Torstensson, 1991, s. 106).

Vidare skriver Torstensson i sin artikel att bibliotekariens betydelse för utvecklingen av
folkbiblioteken kom att framträda allt mer. Därför kom det ett påbud om att bibliotekarierna
skulle ha en godkänd utbildning och lön. Detta gällde om biblioteken skulle få statsbidrag
över 2 000 kronor per år och det berodde på den nya folkbiblioteksförfattningen från 1930,
som höjde statsbidrag och andra anslag kraftigt, och på så sätt gjorde att man kunde börja
anställa akademiskt utbildad personal på heltid (Torstensson 1991, s.106).

Anders Burius (1991) skriver att under 1940- och en bit inpå 1950-talet fördes ett lönekrig på
biblioteksfronten. Lönerna var fortfarande små och arbetetsuppgifterna var desto fler. Dessa
arbetsuppgifter kunde bestå i: expeditionstjänst fem kvällar i veckan, inköp, katalogisering,
sekreterarjobb, postärenden och bokuppsättning (Burius, 1991, s. 87f.).

Under denna period kom en utredning RU 60 (rationaliseringsutredning)�(1960) som blev
viktig för bibliotekarierna och verksamheten – ”Organisation och arbetsmetoder vid
kommunala bibliotek” – den medförde riktlinjer för bibliotekariearbetet som blev
betydelsefulla under 1960-talet. Detta betänkande låg som grund för en
rationaliseringsundersökning som gjordes 1958, där en kommitté bestående av bland annat
stads- och chefsbibliotekarier samt specialister medverkade. Det gjordes undersökningar om
till exempel utlåningsmetoder och katalogiseringsarbete, i syfte att rationalisera
biblioteksarbetet (RU 60, 1960, s 7ff.).

Efter ovanstående undersökning hade utvecklingen kommit så långt att det behövdes en
översyn av RU:s riktlinjer och 1969 diskuterade skolöverstyrelsen, Sveriges allmänna
biblioteksförening och Svenska kommunförbundet om tillsättande av en ny utredning.



Uppgiften blev att revidera och komplettera de riktlinjer som rekommenderades år 1958. I
första hand tittade kommittén på de föreskrifter som avsåg personalbehovet, eftersom nya
arbetsuppgifter tillkommit under åren som till exempel: ökad information, social
biblioteksverksamhet och allmänkulturell verksamhet. Kommitténs resurser var små och
därmed blev översynen ej fullständig, men den nya rationaliseringsutredningen (NRU) (1972)
behandlade ingående i likhet med RU arbetsfördelningsfrågorna. Sju folkbibliotek av
varierande storlek ingick i undersökningen och det framkom bland annat att arbetsrutinerna
inom förberedelsearbetet kontinuerligt skulle ses över i förenklingssyfte, och att de personer
som ansvarade för urvalet skulle ges tillräcklig tid för en bevakning av urvalskällorna, samt
att allt arbete med de löpande inköpsrutinerna, utom vissa arbetsledande uppgifter, skulle
utföras av annan personal än bibliotekarier (NRU, 1972, s. 5f., 79).

Vidare menar Lars-Erik Sanner (1991) att bibliotekariearbetet förändrades starkt när
bibliotekarier började ta hjälp av datorer för informationssökning och informationsspridning.
LIBRIS-datoriseringen [den svenska, nationella bibliotekskatalogen; vår anmärkning] var en
orsak som förändrade bibliotekariens arbetsuppgifter under 1970-talet, men även införandet
av lokala biblioteksdatasystem som installerades under 1980-talet, gjorde att arbetet
förändrades (Sanner, 1991, s. 126f.).

Vi gör ett inlägg och menar att det förefaller som om några av bibliotekariens arbetsuppgifter
är det samma som för tusentals år sedan; således att samla dokument och behandla dem för
dagligt bruk. Emellertid verkar det som om yrket starkt påverkats av tekniska innovationer,
såsom till exempel boktryckarkonsten och datoriseringen. Ytterligare kan vi i ett historiskt
perspektiv se att kraven på bibliotekarier har varit höga. Trots det har lönen varit låg.

2.2 Allmänt om bibliotekarier

I följande stycken redogör vi för olika uppfattningar gällande yrkeskåren i allmänhet.

Barbro Thomas (1991) anser att något som ligger bibliotekarieyrket i fatet, är att det tidigare
betraktades som ett ”kall”. Det har också ansetts under en lång tid som en ”bisyssletradition”,
där man ända fram till 1980-talet hade en utbildning till deltidsbibliotekarier.
”Bibliotekarieyrket har varit och är ett deltidsyrke.” Detta påverkar i sin tur yrkets status och
lönesättning. Bibliotekarien har under historiens gång varit lågavlönad. Detta kan, enligt
Thomas, påverka yrkesgruppens brist på uppskattning i sin yrkesroll, samtidigt som det kan
leda till att yrkesidentiteten minskas. Men andra faktorer förutom den låga lönen påverkar
också bibliotekarieyrkets status. Det kan ytterligare bero på att det är svårt att tydliggöra
verksamheten, att målformuleringarna oftast är ogripbara och att det är svårt att se graden av
måluppfyllelse. Ofta återfinns bibliotekarierna inom den offentliga sektorn. Vidare menar
Thomas att det är svårt att förmedla innehållet i bibliotekariens yrke till allmänheten.
Eftersom mycket av arbetet inte syns utåt är det oftast de rutinmässiga uppgifterna som syns,
till exempel utlåning av böcker. Motsättningar mellan bibliotekarier och kanslister är också
vanliga, eftersom många av deras uppgifter går in i varandra. Konflikterna bottnar
förmodligen i bibliotekariernas osäkerhet kring yrkesrollen, anser Thomas (Thomas, 1991, s.
141ff.).

Enligt Gunilla Wiklund (1998) kan den tekniska utvecklingen som skett under de senaste
decennierna uppfattas som ett hot för de som arbetar med förmedling av information,
framförallt bibliotekarier. Det har funnits en oro över att biblioteken och således



bibliotekarierna inte behövs, när data och dokument finns till elektroniskt förfogande, från
den egna arbetsplatsen eller hemmet. Men samtidigt menar många att yrket kommer att finnas
kvar, men att arbetsuppgifterna och rollerna kommer att ändra skepnad. Därför, menar
Wiklund, kommer bibliotekarierna i större utsträckning att behöva vara specialister och
utbildare inom olika ämnesområden för att kunna vara ledsagare bland den mängd källor som
finns. Därtill kommer kunskap om informationsteknik, till exempel mjukvara, att behövas för
att kunna köpa in och underhålla relevanta källor (Wiklund, 1998, s. 66).

Vidare frågar sig bibliotekarien Liselotte Stöby-Ingvarsson (1995) om den nya teknologin gör
bibliotekarien överflödig, och om andra tar över hennes arbetsuppgifter. Nej, svarar hon,
bibliotekariens uppgifter blir fler och fler. Enligt henne behövs yrkesgruppen mer än
någonsin, eftersom det gigantiska informationsutbudet gör att många är i behov av
vägledning. Dessutom menar Stöby-Ingvarsson att de pedagogiska uppgifterna blir allt
viktigare. Ytterligare en uppgift för bibliotekarierna är att kritiskt kunna granska och sålla all
den information som erbjuds, eftersom viss informationen är mer tillförlitlig än annan (Stöby-
Ingvarsson, 1995, s. 21).

Följande studie som gjorts om bibliotekarier, i de nordiska länderna: Finland, Island, Norge
och Sverige, anser vi generellt bör kunna appliceras till vår egen undersökning.

Enligt Peter Almeruds, (2000) undersökning, där 550 nordiska bibliotekarier intervjuats, har
de beskrivit sig själva som t ex: yrkesskickliga, utåtriktade och genuint intresserade av
människor, böcker och samhällsfrågor. Dessutom trivs de flesta med sitt arbete men känner
sig dock alltmer stressade på grund av bland annat besparingar och breddade arbetsuppgifter;
en känsla av uppgivenhet infinner sig alltmer hos många enligt studien. Många beskriver att
de ofta tänker på omgivningens nedvärdering av yrket och förnimmer en känsla av osynlighet.
Man anser att biblioteket inte är tillräckligt känt och värderat och upplever således en
avsaknad av respekt och förståelse för bibliotekariens kompetens (Almerud, 2000, s. 10).

Av de 95 svenska intervjuade bibliotekarierna kommer de flesta från en medelklass- och
akademikermiljö. En av fyra kommer från arbetar- eller småbrukarmiljö. Medelåldern är
relativt hög och två av tre är kring de femtio eller över, blott en av sju är under 40 år. En av
fem har en annan akademisk utbildning i bagaget förutom bibliotekarieutbildningen. Många
har således en mycket lång utbildning. Åtskilliga av bibliotekarierna upplever att de i sitt yrke
mer eller mindre ska kunna ”allt”, såsom informationssökning, läsvägledning, vara belästa
och kunniga om litteratur och uppdatera sig ständigt med mera. Flera av bibliotekarierna
påpekar dessutom att de tror att många människor, däribland beslutsfattare inte har någon
kännedom om bibliotekariernas arbetsuppgifter och kompetenser. De intervjuade
bibliotekarierna tror, att genom att marknadsföra bibliotekarien, skulle dennes status öka och
därmed skulle detta bidra till att yrkeskåren skulle få en högre lön (Almerud, 2000, s. 40ff.).

När det gäller åldersfördelningen beträffande dagens bibliotekarier är den generellt ganska
hög – många är fyrtiotalister. Enligt Bo Westas (2000), DIK-förbundets medarbetare, finns
det en risk kring att man allt mer väntar med att nyrekrytera personal till folkbiblioteken, på
grund av ekonomiska besparingar. Detta kan, menar han orsaka att den tysta kompetens som
finns hos de äldre bibliotekarierna inte ges möjlighet att överföras till de nytillkommande; då
det finns en stor del samlad kunskap hos de äldre yrkesverksamma  (Westas, 2000, s. 6f.).

Bibliotekarieyrket är kvinnodominerat. I dagens läge är fler än fyra av fem bibliotekarier
kvinnor. Kvinnodominerade yrken är kända för att vara låglöneyrken, så även



bibliotekarieyrket. Ingångslönen 1998 var 16 000 kronor per månad. Detta är enligt Westas
alldeles för lågt efter en akademisk utbildning av den omfattning bibliotekarier har. Då det
gäller arbetslöshet bland bibliotekarier har den minskat drastiskt. I juni 2000 låg den på 4,2%
jämfört med 1997, då den låg på 8,9% (Westas, 2000, s. 6f.).

Vår uppfattning i ett nutida perspektiv, är att bibliotekariekåren fortfarande är efterfrågade på
arbetsmarknaden, dessutom kan vi se att många av de anställda är äldre och kvinnor. Vidare
verkar de uppleva att de har höga krav på sig samtidigt som de anser att lönen inte motsvarar
deras arbetsprestationer. Dessutom känner de sig i sin yrkesutövning, osynliga gentemot
allmänheten.

2.3 Kulturplanen – riktlinjer för bibliotekariers arbetsuppgifter

Nedan ger vi en beskrivning över vem det är som fastställer målen för bibliotekens
verksamheter och bibliotekariers arbetsuppgifter.

För att kunna redogöra för en bibliotekaries arbetsuppgifter vill vi i detta stycke
presentera ett exempel på hur en kulturplan kan se ut i en kommun. Denna plan
(2000) är utgiven av Ängelholms kommuns kulturnämnd och avser åren 1999-
2002. I ett litet häfte förklarar nämnden hur de definierar ordet ”kultur” – och
hur vi som människor ställer oss till detta. Sista meningen lyder så här:
”Kulturpolitiken skall värna om demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet, gemenskap
och en god livsmiljö.” Denna kommuns övergripande mål är att inom ramen för
definitionen vidmakthålla och utveckla den kvalitativa nivån och inom dess
gränser också den kvantitativa nivån för samtliga målgrupper inom följande
sektorer: Allmänkultur (dans, musik, film, teater med mera), bibliotek och
litteratur, bildkonst, folkbildning, kulturmiljövård och museer och kulturturism.

Målgrupper som prioriteras är barn, ungdomar och kulturella föreningar, men
målen riktas även givetvis till alla invånare i kommunen. Kulturnämndens
uppgift i delmålen är att – bedriva, stödja, uppmuntra, utveckla, informera – i
syfte att uppnå de kulturpolitiska målen. Denna plan ligger till grund för hur en
bibliotekarie planerar och utför sitt arbete.  Vi är därför intresserade av sektorn -
bibliotek och litteratur – eftersom den har relevans för vår uppsats och där ser
målen ut så här: ”Att erbjuda information och kunskap, konstnärliga upplevelser
och förströelse, stimulans till en fri och aktiv opinionsbildning och skapa
förutsättningar för ett ökat samhällsengagemang och en meningsfull fritid.”
Medel för dessa mål är: Bibliotek, uppsökande verksamhet, Internet,
läsfrämjande åtgärder och litterära program. Kulturnämnden vill med detta mål
uppnå ett förbättrat medieanslag, datorisering av samtliga filialer, ny bokbil samt
ökad samverkan med andra förvaltningar. Detta utvärderas årligen för att se om
kulturnämnden har uppfyllt sina mål (Ängelholms Kulturförvaltning, 2000).



2.4 Bibliotekariers yrkesroller och yrkesidentiteter

I följande stycken redogör vi för vad ordet roll egentligen innebär samt hur bibliotekarierollen
sett ut under 1900-talet.

Ordet roll kommer ursprungligen från antikens Grekland, där det var namnet på den
pappersrulle som skådespelare använde för att lära in sina repliker. Själva ordet härstammar
följaktligen från teaterns värld. Författaren Catharina Nasenius (1998) beskriver rollens två
sidor: dels den sociodramatiska och den psykodramatiska. Den förstnämnda rollen betyder att
det finns kollektiva förväntningar på ett visst uppträdande. Dessa förväntningar är inte knutna
till en person. Däremot är den psykodramatiska rollen knuten till den enskilda personen, som
förfogar över vissa speciella resurser, egenskaper och sin egen speciella personlighet. Rollen
påverkas av personens högst individuella sätt att fungera. När vi antar en roll använder vi
alltså olika sidor hos oss själva för att utforma denna roll (Nasenius, 1998, s. 53f.).

Vi konstaterar härmed att det är den sociodramatiska rollen som kännetecknar bibliotekariers
yrkesroller och yrkesidentiteter.

Folkbibliotekarierollen växte fram under den tidsepok då folkbildningsidealet stod i centrum.
Viktiga uppgifter för bibliotekarien var att bidra till utbildning och fostran. Bibliotekariens
yrkesroll var inte så tydlig, i början av 1900-talet och fram till 40-talet, eftersom arbetet sågs
mer som ett kall än som ett yrke�(Torstensson, 1996, s. 111ff.). Enligt Peter Enström (1995)
har rollen som bibliotekarie, utvecklats under 1950- och 1960-talet, till en mer central roll i
samhället på grund av folkbildningsidealet – det som skulle medverka till att ge fostran och
utbildning av de stora massorna. På 1950-talet kom också debatten ordentligt igång om
utbildningen (som vi kommer att berätta om under stycke 2.9). Under 1960- och 1970-talet
var den ekonomiska tillväxten god och samhället var inne i ett växande skede. I hela landet
byggdes biblioteksverksamheten ut, både i byggnader och verksamheter (Enström, 1995, s.
209ff.).

Bibliotekariers yrkesidentiteter har förändrats, och en förskjutning av bibliotekarierollen har
under 1960-talet till 1990-talet ägt rum, enligt Anders Ørom (1993). Detta beror enligt honom
på att olika utvecklingstendenser har skett i samhället under de senaste årtiondena.
Informationssamhället har förändrat bibliotekens världsbild och det har skett en förändring
från en ptolemaisk världsbild mot en kopernikansk världsbild. Den förstnämnda världsbilden
innebar att biblioteken var centrum för förmedling av kultur, kunskap och information medan
den sistnämnda innebär att biblioteket är en del i samhället i förhållande till konkurrenter,
informationsformer och nya medietyper (Ørom, 1993, s. 229).

Kulturförmedlaridentiteten: Under 1960-talet påverkades många bibliotekarier att identifiera
sig med kulturförmedlaridentiteten; och som kan refereras till den institutionella konst- och
litteraturvärlden. Det som räknas som betydelsefullt i denna identitet är att ha en förmåga att
kvalificerat värdera litteratur samt andra kulturella yttringar (Ørom, 1993, s. 229).

Ämnesreferensidentiteten: Denna identitet uppstod också under sextiotalet och hör till
fackområden och vetenskaper. Professionell kunskap som grund för kvalificerad
kunskapsförmedling är den axel som värdena är centrerade kring. Både kulturförmedlar- och
ämnesreferensidentiteten har sitt ursprung i folkbildningstraditionen och för båda dessa
identiteter är den viktigaste aspekten av arbetet den intellektuella och kommunikativa sidan;
där bibliotekariens verktygsskicklighet har status som hjälpmedel (Ørom, 1993, s. 229).



Dokumentalistidentiteten: Denna identitet refereras till bibliotekarieuppgifter såsom:
klassifikation, katalogisering, referensarbete samt bibliografi. Denna typ av biblioteksarbete
ses mer som hantverksmässigt än intellektuellt. Denna typ av identitet fokuserar mer mot
systematiska färdigheter och behärskande av de metoder, system och regler som används i
referens- och registreringsarbetet. På 70-talet kom det att bli alltmer viktigt att uppfylla
sociala behov i samhället (Ørom, 1993, s. 229).
Socialarbetaridentiteten: Denna identitet ser inte förmedlingen av medier som det mest
primära i sitt yrkesutövande utan ser istället uppfyllandet av behov för olika sociala grupper
som det viktigaste. Informationssamhällets tillkomst och utveckling skapade nya krav och
fram växte två nya identiteter. Informationsorganisatörsidentiteten: Här ses de mest värdefulla
egenskaperna att bland annat kunna organisera information, analysera informationsbehov och
organisera informationsförmedling. Informationsförmedlaridentiteten är den som Ørom anser
handhar de viktigaste uppgifterna och det är att göra informationen tillgänglig på ett snabbt
och effektivt sätt (Ørom, 1993, s. 229).

Enström (1995) namnger olika identiteter och roller som växte fram i senare delen av 1900-
talets stora samhällsförändringar. De liknar i stort de som Ørom beskriver här ovan. Vi som
författarpar drar slutsatsen att Enström inspirerats av Ørom. Enström härleder identiteterna till
olika tidsperspektiv och han kallar rollerna för följande: folkbildningsidentiteten,
kulturförmedlaridentiteten, fackkunskapsförmedlare, katalogidentiteten och
socialarbetaridentiteten. I dagens samhällsutveckling kommer bibliotekariens roll att ändras
ytterligare och identiteter byts ut eller försvinner, enligt Enström. Han menar att följande två
identiteter kommer att existera i vårt informationssamhälle: informationsorganiseraren och
kunskapsmäklaren. Informationsorganiseraren - är den som har förmågan att analysera,
organisera samt förmedla information i olika system och kunskapsmäklaren - är den i
samhället som kan erbjuda kompetenser när det kräver ny kunskapstillväxt för utvecklingens
skull (Enström, 1995, s. 210ff.).

Enligt Lena Olsson (1992) ställer de nya bibliotekarierollerna andra krav, när det gäller att
hantera information. Eftersom arbetsvillkoren förändras kan bibliotekarier erfara ett hot mot
den egna invanda identiteten. Därför menar Olsson att varje individ bör starta en egen
förändringsprocess. I början av processen erfor många bibliotekarier den nya tekniken som
hotfull. Men under de sista åren har de blivit mer och mer optimistiska inför
informationstekniken. Det finns en förhoppning att bibliotekarierollen kan utvecklas och bli
mer professionell med hjälp av den nya informationsteknologin (Olsson, 1992, s. 56ff.).

Bibliotekarien ansågs och anses fortfarande representera kunskap och bokförtrogenhet - både i
ett historiskt och nutida perspektiv. Sanner (1991) menar att bibliotekarierollens skiftande
innehåll beror på bibliotekariens vetenskapsområde, samlingarnas karaktär och
biblioteksanvändarnas krav (Sanner, 1991, s. 120f.).

Vi kan alltså se att det har skett förändringar under de senaste decennierna när det gäller olika
bibliotekarieroller och identiteter. Vi antar dessutom att alla dessa identiteter kan råda på
folkbiblioteken - i dagens läge. Sålunda menar vi att det finns fler roller och arbetsuppgifter
för en bibliotekarie att ”utöva” än vad det till exempel fanns på sextiotalet.



2.5 Bibliotekariers status

I detta stycke ger vi en beskrivning över bibliotekariers status under 1900-talet. Eftersom
status och lön ibland påverkar varandra, väljer vi att presentera dessa båda begrepp under
denna rubrik.

Enligt Dr. R.A.C Bruijns (1992) är ett samhälle ett nätverk mellan människor. Detta nätverk
av inbördes relationer styrs av de värderingar, den standard och de förväntningar som härskar
i samhället. Det finns tre viktiga dimensioner i ett samhälle och dessa är: ekonomiska, sociala
och politiska dimensioner. Invånarna skiljer sig åt från varandra genom den position de har
inom dessa strukturer; många faktorer kan påverka den position man innehar. Det kan till
exempel vara familj, bakgrund, utbildning, yrke, inkomst med mera. Vilka faktorer som är
viktigast och mest dominerande i ett samhälle beror på den kultur som råder och detta är
anledningen till att statusen kan variera mellan olika kulturer, men också förändras med tidens
gång. Emedan det tidigare var familjebakgrund som var den viktigaste statusfaktorn i ett
samhälle, är det idag i nästan alla samhällen yrket som är den viktigaste faktorn. Den status en
individ har i ett samhälle baseras alltså oftast på yrket; vad hon eller han arbetar med, har
arbetat med eller kommer att arbeta med. Den sociala status en person har beroende på sitt
yrke, kan därefter bedömas efter det inflytande personen har över kunskap, expertis och högt
uppskattade förmågor. Yrke och den kunskap som är nödvändig för att kunna utöva yrket kan
inte ses som separata från varandra. Om ett samhälle anser att det är viktigt att prioritera hög
kunskapsnivå för vissa yrken, kommer också en högre status att tillskrivas dessa yrken
(Bruijns, 1992, s.1).

Det har inte gjorts så många undersökningar när det gäller bibliotekariers status jämfört med
andra yrkens status. Dock visar en studie författad i IFLA-journalen av Billédi på 1980-talet
(enl. Bruijns, 1992) att faktorer såsom bland annat: sociala förmåner på den institution
bibliotekarien arbetar, i den utsträckning biblioteksutbildningen ses som forskningsinriktad,
de intellektuella förmågor bibliotekarien anses ha för att kunna  utöva sitt yrke, samhällets syn
på bibliotekariers image, lönegrad samt den prestige bibliotekarierna själva anser yrket
innehar – påverkar yrkets status. Det finns skillnader i fråga om yrkets prestige. Forskning har
visat att universitetsbibliotekarier anses ha högre anseende än bibliotekarier som arbetar i ett
folkbibliotek. De viktigaste faktorerna med hänvisning till Billédi´s artikel, när det gäller ett
arbetes status är följande; utbildning, samt den grad av ansvar ett yrke har. En tredje faktor,
dock inte lika betydande som de förstnämnda, är arbetets sociala betydelse (Bruijns, 1992, s.
3f.).

Arbeten som erfordrar en högre universitetsutbildning har den högsta statusen i alla länder
som deltagit i Bruijns undersökning. Trots detta betraktas bibliotekariernas status som lägre
jämfört med många andra utbildningar på universitetsnivå. Missnöjet över den låga statusen
har att göra med att bibliotekarierna jämförs med yrken med en lägre utbildningsnivå, trots det
kunskapsdjup som krävs för att kunna utöva bibliotekarieyrket. Uppenbarligen vet inte heller
allmänheten om den breda och djupa kunskap en bibliotekarie måste ha för att kunna
praktisera sitt yrke. Men om inte allmänheten associerade yrket med böcker, kultur och
utbildning så skulle statusen vara ännu lägre, än den redan är (Bruijns, 1992 s. 44).

I IFLA:s världsomspännande undersökning om bibliotekarier, presenterad av Hans Prins
(1995), kan man läsa om flera möjliga orsaker som kan ha betydelse för yrkets status och
negativa image/profil. Detta har framkommit genom litteraturstudier kring ämnet och genom
intervjuer med experter på området. Men det ska sägas att man inte vet vad som är orsak eller



effekt. Till exempel kan bibliotekariers låga lön vara en effekt av deras låga status, men det är
likaså tänkbart att låg lön ger låg status (Prins, 1995, s. 21ff.).

För allmänheten är bibliotekariens sysselsättning relativt osynlig. För den vanlige användaren
är bibliotekarien så gott som omöjlig att särskilja från övrig bibliotekspersonal. Allmänheten
har liten kännedom om vad en bibliotekarie arbetar med när de är utom synhåll för dem. De
förstår inte att bibliotek många gånger är stora organisationer med budget- och
personalansvar. Bibliotekets sociala funktion är inte heller värdesatt av allmänheten. Men
bibliotek har en viktig roll i den fortsatta utvecklingen när det till exempel gäller utbildning
och i olika organisationer. I en mer allmän mening är biblioteken viktiga för fri tillgång till
information och följaktligen till en demokratisk funktion i samhället. Praktiskt taget ingen av
dessa biblioteksåtaganden ingår i den allmänna yrkesuppfattningen gällande bibliotekarier
(Prins, 1995, s. 21ff.).

Den ekonomiska funktionen av biblioteket är vanligen sedd som obetydlig av allmänheten.
Många människors åsikter är att bibliotek bidrar med lite eller ingenting alls till landets
ekonomiska tillväxt. De styrande som drar in på biblioteksverksamheter skulle likaledes ha en
negativ effekt på bilden av bibliotek, som någon som tömmer biblioteken på tillgångarna. En
ständigt antagande orsak till låg status är den kvalitet av tjänster som biblioteken erbjuder.
Användarna har vanligtvis ingen uppfattning vilken typ av tjänst ett bibliotek bör erbjuda. De
vet generellt sett inte heller om kvaliteten på dessa tjänster. Där det finns ett säkert mönster av
förväntan angående kvaliteten på bibliotekets tjänster är den vanligtvis låg. Med hänvisning
till detta är bibliotekarier anklagade för att faktiskt nonchalera sina användare och
koncentrerar sig för mycket på samlingarna. De är overksamma med hänseende till
användarna. Det förefaller som om det finns attityder till biblioteksanvändarna som betraktas
som ”ett nödvändigt ont”. Många anser att denna typ av attityd är oerhört skadlig för yrkets
image (Prins, 1995, s. 21ff.).

Bibliotekarieutbildningen, förekommer ofta, som en tänkbar förklaring till yrkets låga status.
Två problem nämns: Det ena är att kvaliteten på utbildningen lämnar mycket att önska;
människor är kritiska till kvaliteten på lärarkåren och på kursplanen. Med hänvisning till
kritiken, koncentreras studiegången för mycket på traditionellt bibliotekskunnande som
till exempel katalogisering. Man anser att utbildningen skulle ägna mycket mer
uppmärksamhet på kvaliteten på tjänsterna. Det andra problemet som ofta åberopas är
kvaliteten på studenterna. Studenter som väljer en bibliotekarieutbildning, gör det ofta i ett
andrahandsval och många väljer yrket av felaktiga orsaker såsom att de associerar yrket med
en kärlek till böcker och läsning. I många människors ögon är detta inte de rätta motiven för
val av yrke (Prins, 1995, s. 21 ff.).

Bibliotekarie är en benämning som täcker en mycket omfattande räcka av arbetsuppgifter.
Vidare är alla som arbetar på ett bibliotek inte bibliotekarier, och de som är bibliotekarier
utför inte alltid samma arbete. Olikheterna är ofta vanligare än likheterna – chefen för
nationalbiblioteket är en bibliotekarie som samtidigt är huvudansvarig för
katalogavdelningen. Det finns inte många moment av likheter i den här bibliotekariens
arbetsbeskrivning av tjänsterna. Mångfalden i arbetet som utförs av bibliotekarier utgör
problemen i beskrivningen av yrkets egenskaper. Det verkar som om det praktiskt taget inte
finns någon samstämmighet i denna fråga vad gäller bibliotekariearbetet (Prins, 1995, s.
21ff.).



Den professionella statusen för bibliotekarier diskuteras regelbundet med den egna
yrkeskåren. Enligt en undersökning gjord av IFLA (enl. Prins, 1995) anser sig flera
bibliotekarier inte sig själva som professionella. De tror inte att bibliotekarieyrket kan
jämställas med andra professioner som till exempel läkare och advokater. Många
bibliotekariers arbetsbeskrivningar består till en betydande del av arbete som också kan
utföras av icke-bibliotekarier. Med hänseende till detta kommer bibliotekarier vid sidan av i
jämförelsen med andra professioner. Den sista aspekten som ständigt kommer fram som den
möjliga förklaringen till bibliotekariers låga status är den feminina bilden av yrket. I många
länder är en kvinnas status lägre än en mans och konsekvent har kvinnliga yrken likaså en
lägre status. Det är fastställt inom andra områden att en feminin bild har en negativ effekt på
ett yrkes status. Sjuksköterskeyrket är exempel på ett sådant fall (Prins, 1995, s. 21ff.).

Följaktligen noterar vi att det finns många olika aspekter att ta hänsyn till när det gäller
bibliotekariers status, såsom bland annat: utbildning, ansvarsgrad, könstillhörighet samt social
betydelse. Vi frågar oss om Prins resonemang kring bibliotekarieutbildningen stämmer
överens med svenska förhållande? Enligt Christina Persson (2001-05-04), ställföreträdande
enhetschef vid Borås Högskola, finns det ny statistik som talar om höga ansökningssiffror till
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Fler söker nuförtiden till utbildningen och
således nekas flera plats. Antalet heltidsstuderande var ht 2000, 643 förstahandssökande till
200 platser. Distansutbildningen som startade vt 2001, lockade 395 förstahandssökande till 80
platser. Detta kan jämföras med 1999 års sökande till heltidsstudier – som var 455 stycken
förstahandssökande till 200 platser. Och distansutbildningen vt 2000 som noterade 271
förstahandssökande till 80 platser. (Eftersom statistiken gällande heltidsstuderande ht 2001 ej
är klart i skrivande stund jämför vi 1999 med 2000.)

När vi talade med Christina Persson och Ewa Skelte (2001-05-04) om dessa höga siffror vad
gäller förstahandsval, trodde de att bibliotekarieyrket och bibliotekarieutbildningen blev
mycket uppmärksammat i media under år 2000 och således blev många intresserade att söka
sig till bibliotekarieutbildningen. Speciellt Dagens nyheter publicerade många artiklar om
bibliotekariyrket under sommaren 2000.
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I följande stycken ger vi bland annat en kort beskrivning över vad lön innebär samt
information om folkbibliotekariers löner under år 2000.

Enligt facktidningen DIK forum, nummer 6 (2001) är lön ersättning för utfört arbete. Det kan
också vara ett sätt att kommunicera, att visa uppskattning och få respons på det arbete du
utför. Då lönen är individuell och uppdelad medför det att lönen varierar mellan både
yrkeskategorier och individer. Lönen ska avspegla dina arbetsuppgifter, din kompetens, din
erfarenhet samt resultatet av ditt arbete. Dessutom påverkas lönen av olika faktorer såsom
bland annat: arbetets krav, svårighetsgrad, befattningens ansvarsnivå samt tillgång och
efterfrågan. Lönen influeras också av löneläget på arbetsplatsen. Det kan gälla löneläget för
hela kommunen såväl som den egna förvaltningen eller avdelningen (DIK forum, 2001, s. 3).

DIK forum (2001) presenterar med jämna mellanrum lönestatistik i form av kurvor och
tabeller. I nummer 3, i år, upplyste tidningen om löneläget som det såg ut i september 2000.
Lönestatistiken från i höstas kom sig av att DIK-förbundet gjorde en löneförfrågan till sina
medlemmar; där 76% svarade på enkäten. DIK rekommenderar nyexaminerade (2001)



bibliotekarier att begära 23 000 kronor i månadslön! Förbundet säger vidare att långt ifrån alla
medlemmar kommer att nå denna nivå och det kan till och med vara så att i vissa fall är det
för lågt begärd lön. Vi har sovrat bland materialet och funnit den statistik som gäller för
folkbibliotekarier anställda inom kommuner. Medellönen var för bibliotekarier år 2000,
19 380 kronor per månad. Övrig lönestatistik återfinns längst bak i uppsatsen som en bilaga
(Nicklasson, 2001, s. 16ff.).

Här följer en liten förklaring till tabellerna.
Lönerna presenteras i form av median-, kvartil- och medelvärden. 0HGLDQHQ�innebär att 50%
har högre lön och 50% har lägre lön. 25% har löner som överstiger |YUH�NYDUWLOHQ. 25% tjänar
mindre än XQGUH�NYDUWLOHQ. 0HGHOO|Q�är den totala lönesumman dividerad med antalet
individer. För att förklara 90:e och 10:e SHUFHQWLOHQ presenterar vi ett exempel: vi kan se att
90:e percentilen för bibliotekarier som är födda mellan 1960-1964 är 20 000 kronor/månad,
det betyder att 10% fick mer än 20 000. Och vid 10:e percentilen är det 10% som har lägre lön
än 16 900 kronor/månad (Nicklasson, 2001, s. 16 ff.).

2.6 Bibliotekarier och kompetens

I följande stycken redogör vi för begreppet kompetens, och kopplar det sedan till
bibliotekarieutbildningen samt bibliotekarieryrket.

När vi människor talar om någons kompetens, yrkeskunnande eller kvalifikationer så sker
detta alltid i relation till en viss arbetsuppgift, enligt Per-Erik Ellström (1992). Att vara
kompetent, yrkeskunnig eller kvalificerad innebär att man är kompetent för en speciell
arbetsuppgift. I enlighet med Ellström tas utgångspunkten för en precisering av
kompetensbegreppet i begreppen individ och arbete. Med arbete menas; de problem eller
uppgifter som en person eller grupper av personer planerar att utarbeta för att nå ett visst
resultat. Dessa problem eller uppgifter kan ha blivit fastställda eller givna av någon annan
eller av personen själv. Detta gäller även när personen väljer metod eller arbetssätt för hur
problemen eller uppgiften kommer att lösas och hur resultatets kriterier ser ut, det vill säga
vilka kriterier som gäller för ett acceptabelt resultat. Genom att individen bearbetar uppgiften
intellektuellt och/eller manuellt, med eller utan verktyg eller annan utrustning, utförs
arbetsuppgiften. Beroende på bland annat vilken teknik personen använder och hur arbetets
organisation ser ut, har personen större eller mindre svängrum vad gäller att själv tolka och
definiera arbetsuppgifterna och tolkningsutrymmena; att välja hur uppgifterna ska lösas med
avseende på metoder, tillgänglig tid, ordningsföljd  – handlingsutrymme; samt att värdera
arbetets resultat – värderingsutrymme. Härmed föreslås en allmän definition av begreppet
kompetens. Med kompetens avses här en persons möjliga förmåga till handlig i relation till en
viss uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt, enligt egna
eller andras kriterier, utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och om
möjligt, utvidga det tolknings-, handlings-, och värderingsutrymme som arbetet erbjuder. Den
förmåga som avses kan definieras i termer av:

- psykomotoriska faktorer, det vill säga olika typer av perceptuella och manuella
färdigheter (till exempel fingerfärdighet, ”handlag”);

- kognitiva faktorer, det vill säga olika typer av kunskaper och intellektuella
färdigheter (till exempel förmåga att lösa problem och fatta beslut);



- affektiva faktorer, det vill säga viljemässiga (motivationella) och känslomässiga
(emotionella) handlingsförutsättningar (till exempel engagemang, värderingar;

- personlighetsfaktorer, det vill säga handlingsförutsättningar relaterade till
personlighetsdrag (till exempel självförtroende, självuppfattning; och

- sociala faktorer, det vill säga sociala färdigheter (till exempel samarbets-, ledarskaps-
och kommunikationsförmåga) (Ellström, 1992, s. 20ff.).

Jay Hall (1990) definierar personlig kompetens på följande sätt: ”kompetens är ett tillstånd av
anpassningsförmåga och reaktionsberedskap som består i människors förblivande förmåga att
reagera engagerat och kreativt på de krav som omgivningen ställer.” Han menar att människor
har en förmåga att anpassa sig, de finns inte bara till – utan de växer och frodas också. Deras
individuella livserfarenhet har gjort dem rustade för att utföra uppgifter och lösa problem.
Detta är inte något som inträffar sporadiskt utan något som är en bestående kapacitet, en
förmåga att göra vad som måste göras – en grundläggande strävan efter kompetent agerande
(Hall, 1990, s. 38).

Romulo Enmark, (tidigare prorektor vid Borås högskola; vår anmärkning) (enl. Camilla
Alvhage, 1995), menar att det livslånga lärandet är ett begrepp som fått allt större betydelse,
och som kan kopplas till kompetensbegreppet. Han anser att det är viktigt att bibliotekarier
ständigt vidareutbildar sig, eftersom kompetensen förändras oerhört fort, jämfört med tidigare.
Vidare skriver Alvhage (1995) att det ställs nya krav på bibliotekarierna och biblioteken,
beroende på den snabba utvecklingen av informationsteknologi; samt samhällets behov av en
hög utbildningsnivå och ett livslångt lärande. Dessa krav har i sin tur påverkat
bibliotekarieutbildningarna i Sverige, som nuförtiden lägger stor vikt vid informationssystem,
informationsteknologi och kommunikationsprocesser. Vidare menar Enmark (enl. Alvhage,
1995) att det är viktigt att sörja för bibliotekariers fortbildning, eftersom man då gör en viktig
insats genom att erbjuda alla i samhället en möjlighet till ett livslångt lärande och
kunskapsförnyelse. Dessutom menar han att bibliotekarierollen är under ständig utveckling;
och det måste den vara, om bibliotekarierna inte skall fastna i informationsdisken (Alvhage,
1995, s. 20). Med hänvisning till Ellströms kompetenstermer (1992, s. 20ff.), menar vi att
utbildningen ger olika typer av kunskaper och intellektuella färdigheter; således kognitiva
faktorer.

När det gäller bibliotekariers utveckling av kompetens på biblioteket, menar Chris Batt (enl.
Elisabeth Lund-Gren-Nelson, 1994) att det är viktigt att bibliotekarier främst satsar på tre
nyckelfaktorer. De är följande: kvalitet, marknadsundersökningar och ett funktionellt
användande av informationsteknologin.  Angående ett kvalitetstänkande menar Batt att
bibliotekarier måste bestämma sig för en standard, gällande bibliotekstjänsterna, och sen
försöka nå dem. Bibliotekarierna bör fråga sig: ”Vad kan vi göra för kunderna
(låntagarna/besökarna) och vad kan de förvänta sig av oss?” Servicen på biblioteket ska vara
effektiv, snabb och anpassad till kundernas önskemål, anser Batt. Det är också viktigt att göra
marknadsundersökningar och ta reda på vad människors verkliga efterfrågan och behov är.
Batt menar att det finns två huvudgrupper som besöker biblioteket; det är de som dels söker
fakta och dels de som söker upplevelser. Därför bör bibliotekarierna vara medvetna om att
dessa båda grupper kräver olika slags service. Den tredje faktorn är att bibliotekarier måste
använda informationsteknologin på rätt sätt, anpassat till användarna. Batt har själv lyckats
med att göra sin egen arbetsplats ”Croyden Public Library” till ett mycket välbesökt och
populärt bibliotek (enl. Lund-Gren-Nelson, 1994, s. 17). Således uppfattar vi att Batts
bibliotek innehar kompetenta bibliotekarier. Vi menar att de i den praktiska verksamheten till
exempel innehar kompetenser såsom: psykomotoriska faktorer samt affektiva faktorer. Men,



tillägger vi, det är många andra faktorer som påverkar bibliotekariers kompetens, och pekar på
Ellströms övriga kompetenstermer (1992, s. 20ff.).

2.7 Bibliotekariers image och intresseprofil

I detta avsnitt förklarar vi vad image innebär samt ger en inblick kring bibliotekariers image
och intressen.

Med image menas, enligt Bruijns (1992), oftast den stereotypa bild allmänheten har av
någonting eller någon. Denna stereotypa opinion är dock skapad av enskilda individer.
Kategoriseringen har skapats utifrån generaliseringar gjorda på observationer, vilka inte
behöver vara sanna. En image kan tala om vad man förväntar sig utav olika typer av
människor i olika kontexter såsom: sociala och yrkesmässiga. Människor kategoriseras efter
till exempel: ålder, kön, nationalitet, ras, religion och yrke. Så fort någon har placerats in i en
kategori tillskrivs denna person olika karaktäristiska drag, som får den effekten att alla inom
den kategorin äger liknande karaktäristiska drag. Ett yrkes image bygger alltså på olika
stereotypa uppfattningar. Dessa kan förändras med tiden eftersom människorna och samhället
förändras. En viss image hos en yrkesgrupp kan ha en psykologisk effekt på själva
yrkeskåren. Därför kan imagen påverka val av utbildning. Speciellt yngre människor väljer ett
yrke och den utbildning som motsvarar deras egna personliga uppfattningar om egna
egenskaper anpassat efter yrkeskårens egenskaper (Bruijns, 1992, s 2.).

Det har inte gjorts så många undersökningar när det gäller bibliotekariers image. Men
undersökningar gjorda på 1960-talet av bland andra Slater (1973) och Sable (1984) (enl.
Bruijns) visar att bibliotekariearbetet förändrades stort på grund av den sociala, ekonomiska
och tekniska utvecklingen. Därmed började bibliotekarier alltmer att ifrågasätta sin egen
image. Innan dessa undersökningar gjorda på 1960-talet och framåt, ansågs bibliotekarier ha
en mer passiv attityd, där betoningen låg på en produkt avsedd för en viss grupp av
användare, i syfte att motsvara ett särskilt informationsbehov. Men de senaste årtiondena har
bibliotekarierna visat ett mer aktivt förhållningssätt gentemot marknaden samt försökt
tillfredsställa det informationsbehov som finns hos olika kategorier av användare. Detta beror
på att arbetet och utbildningen inom yrket har förändrats. Enligt dessa senare undersökningar
så har bibliotekarier en annorlunda personlighet jämfört med tidigare. Biblioteksarbete ses
numera i samhället som: ett välordnat, lugnt, serviceinriktat, omvårdande samt passivt arbete,
enligt Bruijns. Dessa påståenden överensstämmer med att bibliotekarier ofta karaktäriseras
som: välordnade, vänliga, tålmodiga, hjälpsamma, konservativa och lite inåtvända (Bruijns,
1992, s. 4 f.).

Enligt Bruijns egen undersökning sågs bibliotekarierna som välordnade personer som tycker
om att hjälpa andra människor. Undersökningarna som gjorts i 12 länder visar att 70% av
befolkningen såg bibliotekarierna såsom hjälpsamma och välordnade. Cirka 50% ansåg att de
är var vänliga och lugna och ca 40% upplevde dem som intelligenta. Endast 5-10% tyckte att
bibliotekarierna var långsamma, blyga, tystlåtna samt påträngande. De tyckte inte heller att de
verkade vara humoristiska eller sportintresserade. Undersökningen i de 12 länderna visar inte
några större skillnader i resultat gällande dessa uppfattningar. De verkar inte heller som om de
intervjuades kön eller utbildning skiljer sig åt i betraktelsen av en bibliotekaries image. Dock
kan åldern påverka synen på bibliotekarier. Personer över 55 år, karaktäriserade bibliotekarier
oftare som: välordnade, hjälpsamma, vänliga samt intelligenta jämfört med yngre personer.



De som var under 35 år upplevde i större omfattning bibliotekarien som tråkig (Bruijns, 1992,
s. 47ff.).

Newmyer 1976 (enl. Grimes, 1994) menar att före 1870-talet, då kvinnor fick tillträde till
bibliotekarieyrket, karaktäriserades den manlige bibliotekarien såsom: sträng, sur och
excentrisk. När sedan kvinnorna äntrade biblioteken i slutet av 1800-talet ändrades också
bibliotekariers image. De ofta ogifta kvinnliga bibliotekarierna fick tillskrivit sig både
positiva och negativa egenskaper. Men det var först på 1930-talet som man började forska
kring ett ämne såsom image. Undersökningar av kvinnliga bibliotekarier från den här tiden
utförda av Strong (1934) och Bryan (1948) visar att deras främsta intressen var
utomhusaktiviteter, författande/skrivande, musik och naturvetenskap. Aktiviteter såsom:
religiösa utövningar, undervisning och social service, ansåg bibliotekarierna vara mindre
intressant. En undersökning i USA bland 2 400 bibliotekarier, mestadels kvinnor, gjorda av
Bryan (1948) under början av 1940-talet, visar att bibliotekarierna ofta sågs som undergivna i
sociala situationer och visade få tecken till egenskaper såsom ledarskap. De hade dessutom
dåligt självförtroende och kände sig underlägsna. En annan studie gjord av Douglas (1947,
1948) visar att biblioteksstudenter ofta ansågs bland annat vara välordnade, samvetsgranna,
konservativa, själviakttagande och opersonliga. Ofta ansågs de lida brist på energi, ambition
och ett fantasifullt tänkande. De resultat  som framkommit från de tidigare studierna,
överensstämmer med den senare undersökningen, då yrkeskåren fortfarande hade ett svagt
självförtroende och dåliga ledaregenskaper (enl. Grimes, 1994, s. 3ff.).

Undersökningar utförda av Denis (1960, 1967) och Campbell (1967) visar att kvinnliga
bibliotekarier hade intressen såsom: författande, offentliga föredrag, musik, juridik samt
politik och minst intresse kring: sport och medicin. Studier gjorda av Schmidt (1970) uppvisar
stora likheter kring bibliotekariers personlighet och intressen, från tidigare undersökningar.
Dock börjar en förändring att synas. På sjuttiotalet börjar bibliotekariernas personlighet och
intresseprofil att skifta, enligt studier gjorda av Clift (1976). De ansågs enligt undersökningen
som allt mindre konservativa och stränga. Emellertid visade studier att de fortfarande hade ett
stort författarintresse samt mindre intresse kring sportaktiviteter. I början av 1980-talet visade
Yerkey (1981) i sin undersökning att bibliotekarierna såg sig själva med egenskaper såsom:
större självrespekt och visdom samt erfor känslor av harmoni och frihet. På 1990-talet skedde
ytterligare förändringar gällande bibliotekariers intressen. Enligt bibliotekschefen Deborah J.
Grimes (1994) visar dessa studier att bibliotekarierna blivit alltmer intresserade av social
service. De uppvisade också förändringar när det gäller personliga egenskaper såsom större:
fantasifullhet, beslutsamhet, självrespekt och ledaregenskaper (Grimes, 1994, s. 5ff.).

Vi tycker det är intressant att notera att förändringar skett under historiens gång, när det gäller
bibliotekariers image och intressen. Intressen såsom social service och egenskaper såsom
större fantasifullhet och självrespekt upplever vi som positiva egenskaper, och det tror vi
bådar gott för framtiden.

2.8 Bibliotekarier och etik

I detta avsnitt presenteras; vad etik innebär, samt några etiska riktlinjer avsedda för
bibliotekarier.

Richard Ohlsson (1998) menar att det i ett nutida perspektiv ses som minst lika naturligt för
bibliotekarier att diskutera etik i anslutning till sin yrkesutövning som för präster och läkare;



vilka är de professioner människor traditionellt tänker på i yrkesetiska sammanhang.
Dessutom anser han att det är en kvalificerad professionell uppgift att vara verksam inom
bibliotekarieyrket, eftersom kunderna befinner sig i ett tydligt beroendeförhållande till
yrkesutövarna. Det måste ses som en kvalificerad professionell uppgift som fordrar en mängd
yrkesmässiga ställningstaganden, som till exempel etiska avvägningar samt metodisk kunskap
om det egna yrket. En etisk allmän utgångspunkt är: ”Att ta det allvarliga på allvar.” Denna
definition kan ses som likvärdig med etik och moral. Yrkesetik verkar för ansvar och plikter i
yrkesutövningen och som för den enskilde yrkesutövaren agerande sätter gränser genom att
kunna avkrävas personligt ansvar för möjliga yrkesrelaterade misstag (Olsson, 1998, s. 24ff.).
Anna-Karin Augustsson (1996) berättar i sin magisteruppsats, att det är ett ganska nytt
fenomen att diskutera yrkesetik, inom biblioteksvärlden. Genom att hålla den etiska
diskussionen igång, samt formulera vissa etiska regler; professionaliseras hela yrkeskåren och
dess yrkesutövare stärks i rollen som bibliotekarier. Ofta, menar Augustsson, ställs
bibliotekarier inför val där etiska och professionella bedömningar krävs (Augustsson, 1996, s.
28f.).

Ohlsson (1998) skriver i sin artikel i %LEOLRWHNVEODGHW�att det finns två huvudsakliga
anledningar till att bibliotekariekåren bör ha en formulerad yrkesetik - dels att skydda
bibliotekets användare/allmänheten och se till att de står i centrum istället för verksamheten
och dels för att yrkesmässigt kunna avgränsa bibliotekarieyrket i syfte att höja dess status. Det
sistnämnda ska inte ses som ett försök till gruppegoism utan istället en strävan för att avgränsa
yrkesansvar samt skapa en yrkesstolthet. Etik i bibliotekarieyrket handlar om kompetens och
professionalism; att skapa goda villkor för goda bibliotekarier (Ohlsson, 1998, s. 24ff.).

En bibliotekarie gör dagligen bedömningar som baseras på professionella och etiska
överväganden. Etiska ställningstaganden kan sägas vara en förlängning av det professionella
ansvar en yrkeskår har genom sin yrkesutövning, såväl gentemot allmänheten/kunderna som
gentemot den egna verksamheten. Bibliotekarierna inom BF (Bibliotekarie Förbundet) för
kontinuerligt en diskussion om professionalism, yrkesroll och yrkesetik (www. dik.se).

På DIK:s hemsida fann vi följande yrkesetiska riktlinjer avsedda för bibliotekarier:

- Bibliotekarien skall utifrån det enskilda bibliotekets mål och dess användares behov
arbeta för att bibliotekets tjänster är mångsidiga, välorganiserade, av hög kvalitet och
lättillgängliga.

- Bibliotekarien skall värna om de demokratiska värdena.
- Bibliotekarien skall bemöta sina användare med respekt och omdöme, opartiskt och

jämlikt. Den enskildes rätt till integritet skall skyddas såväl vad gäller personliga
förhållanden och erhållen information som lånat material.

- Bibliotekarien skall verka för tillgång till det samlade kulturarvet och till information
oavsett medium.

- Bibliotekarien skall vara tydlig i sin professionella roll och vidmakthålla samt utveckla
sin yrkessicklighet.

- Bibliotekarien skall visa respekt för andra yrkesgruppers etiska regler och deras
professionella kompetens.

- Bibliotekarien skall på ett opartiskt sätt arbeta för att förverkliga verksamhetens mål
(www.dik.se).



2.9 Bibliotekarieutbildning - i ett historiskt perspektiv

I följande stycken kommer vi att redogöra för hur bibliotekarieutbildningen har sett ut i ett
historiskt perspektiv samt hur den ser ut idag.

Valfrid Palmgren var en kvinna som har spelat en stor roll för bibliotekets framväxt i början
på 1900-talet. Efter ett besök i USA tog hon med sig sina erfarenheter och spred kunskap om
deras biblioteksväsende här i Sverige. År 1908 drog hon igång en utbildning för
biblioteksarbetare i Sverige. Denna första kurs hölls på KB. Lokal och bokbestånd lånades ut
av överbibliotekarien. Flera av de första kursdeltagarna var senare med och startade Nordens
första barn- och ungdomsbibliotek. Den andra kursen, en uppdragskurs, hölls för
läroverkslärarna som också var skolbiblioteksföreståndare. Läroverksrådet Lagerstedt ansåg
att de behövde en utbildning för att kunna utöva sitt yrke. Kursen betalades av Överstyrelsen
för rikets läroverk och den efterföljdes av ytterligare en kurs för samma målgrupp, år 1910.
Valfrid Palmgren genomförde också 1909 en kurs för personer som valde att arbeta åt de
allmänna biblioteken (Wallin, 1996, s. 11).

Men inte förrän 1926 fick Sverige sin första biblioteksskola, en fyramånaders utbildning med
innehåll såsom: folkbibliotekens organisation och arbetsmetoder samt klassifikation och
katalogisering. Skolöverstyrelsen var den som arrangerade utbildningen och de 35 antagna,
varav 6 var män, hade annan utbildning i botten samt praktisk erfarenhet från bibliotek (SOU,
1969, s. 20).

Enligt Gunilla Borén (1980) skulle den blivande biblioteksstudenten ha en akademisk examen
samt ha praktiserat på bibliotek i sex månader, för att bli antagen till biblioteksskolan.
Senare - närmare bestämt 1948 ökades utbildningstiden till sex månader och samtidigt
startades bibliotekarieutbildning i Stockholms stadsbiblioteks regi. De båda utbildningarna
bedrevs sida vid sida fram till 1977. Den statliga utbildningen erbjöd utbildningsplatser varje
år från och med 1952 och utbildningen förlängdes till sju månader, 1963. Ytterligare en
månad kom till 1969. Kritik mot utbildningen förekom tidigt - redan på 1940-talet.
Utredningar gjordes, och 1971 kom ett förslag till en ny bibliotekarieutbildning. Det förslaget
låg till grund för att inrätta en bibliotekshögskola, som förlades till Borås och som omfattade
fyra terminer. Varav tre terminer var en sammanhållen utbildning, och en termin innebar
enskilt arbete i form av speciell inriktning och praktik. Men upplägget i utbildningen blev
ifrågasatt och därför tillsattes en arbetsgrupp 1975, som skulle se över undervisningen
(Borén, 1980, s. 6).

År 1977 genomfördes högskolereformen, som kom att påverka bibliotekarieutbildningen, då
den blev en akademisk utbildning. Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) klargjorde de
övergripande utbildningsplanerna, och den lokala nämnden beslutade om upplägget, mer i
detalj. Den akademiska utbildningen innebar två terminers grundutbildning. Den tredje
terminen, kunde studenterna välja en inriktning samt praktik, och den fjärde terminen hade
man möjlighet att studera, en av fem 20-poängskurser (Ducander, 1997, s. 13).

Under hela 1980-talet kritiserades utbildningen av elever och dess omvärld i tidskriftsartiklar
och idéskrifter. Bibliotekshögskolan (BHS) lyssnade och tog till sig av kritiken. Följden blev
att den sammanhållna grundutbildningen minskades till en termin, vilket gjorde att
folkbibliotekarierna kände sig åsidosatta. Men reformen genomfördes och fick då kritik från
Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB) som krävde en ny översyn av utbildningen.
Kritiken som yttrades var att folkbiblioteken kom i kläm, eftersom SAB menade att få ville bli



folkbibliotekarier, eftersom utbildningen riktades med fördel till forsknings- och
universitetsbiblioteksarbete. Vidare ansågs det att utbildningen inte gick hand i hand med
utvecklingen på biblioteket. Kravet på mer praktisk erfarenhet i utbildningen lades fram
(Ducander, 1997, s. 14).

Regeringen gav UHÄ i uppdrag att se över utbildningen och de presenterade 1991 ett resultat
i en rapport. Detta var tänkt att ligga som en grund för diskussion om en förbättrad utbildning.
Kortfattat var diskussionerna dessa: utbildningsnivån ansågs vara för låg och kunskapskrav,
kurslitteratur, kursinnehåll ansågs var för enkla. Få lärare hade forskarutbildning och därför
saknades förutsättningar för forskning. För många schemalagda lektioner gjorde att
självstudierna blev lidande. Sammantaget var resultatet av rapporten, att det saknades en
helhetssyn samt att utbildningens identitet och karaktär var oklar (Ducander, 1997, s.15).
Under följande rubrik presenterar vi hur förslaget till en ny utbildning såg ut, samt hur
bibliotekarieutbildningen ser ut idag.

2.10 Bibliotekarieutbildning – i ett nutida perspektiv

Det nya förslaget innebar att utbildningen skulle bli fyraårig och omfatta 160 poäng.
Grundutbildning på 80 poäng föreslogs innehålla ämnen av BDI-karaktär ( Bibliotek,
Dokumentation och Information) samt att studenterna skulle ges möjlighet att kunna
specialisera sig för olika typer av bibliotekarietjänster. Man föreslog också att förlägga
utbildningen till orter som kunde erbjuda en särskilt god miljö av akademisk och kulturell
atmosfär. Andra förslag som poängterades var att lärarna borde ha forskarutbildning; utländsk
kurslitteratur krävdes och mer självständigt arbete för studenterna. Vidareutbildning och
fortbildning var viktiga delar som efterfrågades. Utredarna ville också att utbildningen skulle
erbjudas på tre eller fyra ställen i Sverige. Föreslagna orter var Borås/Göteborg, Linköping,
Lund, Stockholm, Sundsvall/Härnösand, Umeå och Uppsala (Ducander, 1997, s. 18-19).

Utredarna föreslog att förlägga utbildningen till följande orter: Borås, Lund,
Umeå och Uppsala. Nedan ges en beskrivning kring de olika
utbildningsförslagen  (Ducander, 1997, s. 20).

Borås utgick från sitt förslag: som innebar att studenten skulle läsa 80 poäng
BDI-ämnen och 60 eller 80 poäng ämnesstudier. Det senare berodde på om det
självständiga arbetet på 20 poäng skulle ligga inom BDI-blocket, efter de 80
poängen, eller i ämnesstudierna. Detta kunde den studerande själv bestämma.
Borås var den enda utbildningsorten med det valet.
Lunds förslag såg ut så här: 80 poäng tidigare ämnesstudier skulle garantera plats till
bibliotekarieutbildningen. Därefter skulle man studera en: BDI-del, 20 poäng, Information
och kultur i samhället, 20 poäng gemensamt, 20 poäng specialisering och slutligen ett
examensarbete på 20 poäng.
Universitetet i Umeå hade följande förslag till sin utbildning: 80 poäng fristående kurser –
därefter 80 poäng BDI-ämnen, vilket innebar 8 olika 10-poängskurser där de sista två skulle
vikas för examensarbete och praktik Två kurser skulle vara specialiserat mot folk- och
skolbibliotek eller företags- och vetenskapliga bibliotek.



Uppsala universitets förslag: 80 akademiska poäng som inträdeskrav, BDI-ämnen gemensamt
två terminer och examensarbete som skulle anknyta till praktik. Uppsala förordade en
sammanhållande utbildning för alla bibliotekskategorier.

Den andra högskolereformen trädde i kraft 1993. Och den innebar i stort att Högskolor och
Universitet fick friare händer att besluta om utbildningsutbud, studieorganisation och
antagning av studenter. Bibliotekarieutbildningens yrkesexamen ersattes av magisterexamen.
Bibliotekshögskolan fick möjlighet till detta genom ett samarbete med Centrum för
Biblioteks- och Informationsvetenskap i Göteborg (Ducander, 1997, s. 17).

Från och med januari 1999 förenades institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap
vid Göteborgs universitet och Bibliotekshögskolan i Borås. Detta innebar att både grund- och
forskarutbildning kunde förstärka och berika ämnena. Från och med hösten 1999 genomförde
Bibliotekshögskolan en förändring i bibliotekarieutbildningen. Nu kan studenter välja mellan
fyra olika inriktningar för att forma sin egen utbildning. Varje inriktning representeras av ett
kollegium och ser ut så här:

1. Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv.
2. Kunskapsorganisationens grundläggande frågeställningar.
3. Individers och gruppers interaktion med biblioteket och informationssystemet.
4. Organisationen och dess informationsresursers användning och utveckling.

Efter utbildningen kan studenterna söka arbeten inom betydligt fler sektorer än bara inom
biblioteken. Nämnas kan till exempel: kunskapsintensiva företag, bokbranschen, mediaföretag
(www.hb.se/utbildning/insti/bhs.htm).

De andra utbildningarna ser idag ut på följande sätt:

Lunds bibliotekarieutbildning är en påbyggnadsutbildning i ett lokalt utbildningsprogram på
80 poäng, inklusive ett examensarbete om 20 poäng, som leder fram till magisterexamen (160
poäng). För tillträde till utbildningen krävs 80 poäng högskolestudier i fritt valda ämnen och
antagningen baseras på ett skriftligt lämplighetstest och efter ett första urval – intervjuer.
Utbildningens centrala innehåll är biblioteks- och informationsvetenskap, som är inriktat på
de processer och sammanhang där dokument i vid mening produceras, förmedlas och används
(www.lu.se/studinfo/utbesk/program/Bibliotekarieutb.html).

Umeås utbildning är också en påbyggnadsutbildning där man kräver förkunskaper såsom 80
poäng högskolestudier i avslutade kurser varav minst 40 poäng i ett ämne (A- eller B-nivå)
eller motsvarande fördjupning som leder till magisterexamen. Universitetet strävar efter en
spridning i ämnesinriktning och urvalet görs utifrån tre kategorier, 40% av platserna fördelas
till de som läst humaniora eller teologi, 40% till de som läst samhällsvetenskap, juridik, teknik
eller naturvetenskap och 20% till de som läst inom andra områden. Vid lika meritvärde görs
urvalet med tanke på totalt antal poäng i avslutade kurser
(www.info.umu.se/utbkat/Program.asp?programkod=PHBIPM&termin=).

Uppsala universitet erbjuder en magisterutbildning som förutom grundläggande behörighet
kräver att studenten har klarat av kurser omfattande minst 80 poäng varav minst 60 poäng i ett
huvudämne där en uppsats om 10 poäng ska ingå, ämnet spelar ingen roll men det är önskvärt
att studenter med medicinsk/farmaceutisk eller teknisk/naturvetenskaplig bakgrund söker till
utbildningen. Urval sker på grundval av antagningstest med intervju
(www.utbdatabas.uu.se/katalog/program.asp?kod=HBIBO).



2.11 Tillgång till forskarutbildning

Höglund (1995) menar att villkoren för forskarutbildning idag ser ut på ett helt annat sätt än
för bara några år sedan. Till exempel finns ämnet Biblioteks & Informationsvetenskap
tillgängligt att studera på flera olika orter, dessutom har hela grundutbildningen gjorts om.
Numera kan den leda fram till en magisterexamen. Antalet magisterexamina per år är stort i
Borås, Umeå, Uppsala och Lund, enligt Höglund. Den institutionaliseringsprocess som
påbörjats genom forskarutbildningsprogrammet vid Centrum för biblioteks- och
informationsvetenskap, innebär en naturlig väg för majoriteten av blivande
biblioteksmagistrar, som vill studera vidare inom ämnet. Vidare menar Höglund att denna
rörelse av unga forskarstuderande ställer krav och förväntningar på finansiellt stöd, resurser
och handledning. Som nämnts tidigare är ämnet på väg att bli institutionaliserat men det är för
tidigt att säga om det är klart i sin process. Höglund säger vidare att det är en lång väg kvar
innan ämnet stabiliserats (Höglund, 1995, s. 38-46). Vi måste ta i beaktande att ovanstående
resonemang diskuterades och skrevs ner 1994.

Vidare innefattar forskning och forskarutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap
frågeställningar som berör information och kultur i vid mening. Delområden inom ämnet är
till exempel: informationsåtervinning, informationssökning, kunskapsorganisation, studier av
bibliotek och andra informationstjänster (Höglund, 1997, s. 93).



3. Teori

Klasson (1994) anser att forskningen kring biblioteks- och informationstjänsternas
professioner är förbluffande liten. De flesta studier är gjorda ur förmedlarorganisationens
synvinkel. Hon anser vidare att i de fall bibliotekarieprofessionen beskrivs är perspektivet
oftare utifrån, och mera sällan inifrån. Dessutom är mycket av det som skrivits i debattartiklar,
enklare utredningar och konferensbidrag, utan någon större teoretisk förankring (Klasson,
1994, nr. 3-4, s. 80f.). Bibliotekariearbetet är ett område som är föga utvecklat. Få studier är
gjorda kring till exempel bibliotekariers grundsyn på pedagogik, kultur, etik samt hur
yrkesetiska regler tolkas i praktiken. Klasson nämner vidare att den professionella rollen
(semiprofessionella enligt vissa) nämns då och då i olika undersökningar. Hon frågar sig: ”Är
professionstänkandet intressant eller förlegat?” (Klasson, 1996, s. 16).���

Klasson menar att det under alla förhållanden är viktigt att vara medveten om riskerna för att
professionstänkande kan verka konserverande på utvecklandet av kompetenser för framtiden.
”Om det innebär, att den egna yrkesrollens behov av monopoliserad kunskap kolliderar med
en pedagogisk syn på kommunikationen med användaren, i vilken målet är, att varje
medborgare skall ha långtgående färdigheter i att söka sin egen kunskap.” En tendens, som nu
håller på att försvinna är den tidigare vanliga föreställningen att: bibliotekariearbetet var ett
yrke inom vilket man inte förväntades forska; samtidigt som det förväntades vara en resurs för
forskning. Inte heller förväntades yrket undervisa, samtidigt som det skulle vara en resurs för
undervisning. Inte heller förväntades bibliotekarieyrket skapa en teoretisk kunskap om den
egna verksamheten, istället tilläts forskare ”utifrån” ta hand om den vetenskapliga
kunskapsproduktionen (Klasson, 1996, s. 16).

3.1 Professionsteorier och teorier kring yrkesutbildning

Vi kommer i vår uppsats att redovisa samt använda oss av sociologiska professionsteorier.
Detta i syfte att besvara våra frågeställningar.
Thomas Brante (1987) anser att den traditionella professionsforskningen har som avsikt att
kategorisera, beskriva och analysera professionella yrkesgrupper. Till kategorin professioner
hör: vetenskapare, advokater, läkare, militärer, präster, ingenjörer, arkitekter, psykologer,
lärare, administratörer och ibland även socialarbetare. En av forskningens uppgifter har varit
att jämföra vad de har gemensamt och på vilket sätt yrkena skiljer sig från andra. Den vill
också förklara samspelet mellan teori, fakta och politik (Brante, 1987, s.124).

Enligt Staffan Selander (1989) brukar professionssociologer oftast utgå ifrån en kvalitativ
eller kvantitativ bestämning, när det gäller professionsbegreppet. Det som kännetecknar det
förstnämnda begreppet är att vissa yrken räknas som professioner och andra inte. Det
sistnämnda innebär att alla yrken ses som professionaliserade. Ofta används
professionsbegreppet för att analysera villkoren för utövande av vissa yrken samt för att
klarlägga vissa yrkesgruppers uppgifter inom den organisation de verkar. Antologin som vi
har hämtat nedanstående uppgifter ifrån är ett resultat av några svenska deltagares arbete med
professionaliseringsfrågan. Arbetet har inte lett fram till en ny teori utan snarare till en
precisering av ett antal olika teoretiska perspektiv och till några nya, empiriska
undersökningar. De olika deltagarna har kommit fram till likheter i utgångspunkterna som att
bland annat samhällsteorier ses som grundläggande för att man ska kunna förstå och förklara



professionalisering av yrken och professionaliseringstendenser i samhället (Selander, 1989, s.
7f.).

Bland forskare och olika yrkesgrupper har intresset för professionalisering ökat alltmer. Det
finns många olika sätt man kan närma sig definitionen av ”professionalisering” på, alternativt
av ett samhälle. För att kunna skilja professioner åt från andra yrken kan man använda sig av
ett antal kriterier samt kännetecken, som visar på hur processen går till när ett yrke skapas
eller försöker bli en profession. En del forskare ser på ”professionalisering” som ett viktigt
begrepp för att förstå samhället eller olika samhällen under olika historiska perioder. Men
viktigt att påpeka är att det även finns motsatta perspektiv där man istället lägger tonvikten
vid helt andra centrala begrepp i analysen av ett samhälle. Det kan då bland annat vara
sociala klasser eller social status som ligger till bakgrund för att förstå och förklara ett
fenomen som professionalisering (Selander, 1989, s. 11).

Det är viktigt att betänka att det inte behöver vara lika användbart och självklart att använda
sig av professionsbegreppet för att göra en analys av yrkespositioner i dagens samhälle, som
det varit för att analysera detta begrepp i en tidigare samhällsepok. Mycket har förändrats
under historiens gång. Varu- och arbetsmarknaden har till exempel under de senaste
årtiondena förändrats; en internationaliserad varu- och arbetsmarknad har under de sista
decennierna förändrat förutsättningarna för produktionen av varor och tjänster. Andra faktorer
som påverkat arbetsinnehåll samt arbetsuppgifter är informationsbehandling och
kommunikation, liksom statlig välfärdspolitik och byråkrati. Äldre yrken och yrkestraditioner
förändras, delvis eller helt och hållet, samtidigt som nya yrken skapas. Därtill har forskning,
utbildning och vetenskap alltmer en betydelsefull roll för många olika slags yrken.
Förutsättningarna för produktion, arbete och utbildning ser därmed annorlunda ut idag än vad
de gjorde i det samhällssystem då advokater och läkare inrättades som professioner, under
industrialismens och kapitalismens tidigare skeden. Villkoren kan dessutom skilja sig åt i
olika samhällssystem, de ser t ex olika ut i industrialiserade länder jämfört med
utvecklingsländer (Selander, 1989, s.11f.).

Varför är det då viktigt att studera professioner? Enligt Donald Broady�(1985)�finns det flera
goda skäl att studera professioner. Dessa skäl kan bland annat vara att;�professioner�ofta gör
anspråk på att själva bestämma över eller inverka på rekryteringen till och utbildningen inom
yrket. Professionsmedlemmarna hävdar att de är de bästa experterna att avgöra om vilka som
bör tas in i yrket och hur dessa bör utbildas. Arbetsmarknaden blir dessutom alltmer
specialiserad och därmed är det alltfler yrken som strävar efter professionell status. Slutligen
gör professioners starka koppling till staten eller till mäktiga kapitalintressen att de ofta
tjänstgör som ett legitimerande och maktförstärkande skikt. Därmed är det viktigt att hålla
diskussionen aktuell då det gäller frågan om vem eller vilka som skall ha makt och inflytande
i samhället. Professionaliseringen har en så kallad allmänpolitisk åsikt
(Broady, 1985, s. 20f.).

Vi har i vår uppsats tagit ovanstående resonemang i beaktning.

3.2 Två professionsinriktningar

Enligt Thomas Brante (1987) finns det två huvudsakliga teoribildningar gällande
professionsforskning inom ämnet sociologi. Dels den funktionalistiska eller ”naiva”
traditionen och dels den nyweberska  eller ”cyniska” alternativet (Brante, 1987, s. 124).



Härmed kommer vi att ge en liten presentation av dessa båda inriktningar, enligt Brante.

Naivismen: Den amerikanske sociologen Talcott Parson (Parson, 1964) brukar kallas för
professionsforskningens fader. Han och hans efterföljare har infört det så kallade
professionsforskningens paradigm och tradition, dels genom att understryka hur viktig
professionens betydelse är för industrisamhället, dels genom att formulera den
begreppsapparat där professioner utforskas, empiriskt och teoretiskt. Parsons sätt att se på
världen grundar sig i hans evolutionistiska historieteori, som innebär att samhällen utvecklas
från enklare till mer komplexa former. Detta leder till en ökad specialisering och
arbetsdelning. ”Evolution är detsamma som - ökad anpassning - (adaptive upgrading) av det
sociala systemet till sin omgivning. Differentiering hotar den sociala ordningen om det inte
samtidigt sker en integrering av samhällets olika subsystem.” Integrering innebär att det sprids
vissa allmänna värden bland medborgarna och där grundbulten i Parsons samhällsteori är
värdekonsensus. I det moderna rationella samhället är de viktigaste värdena: universalism,
specificitet och allokering av resurser efter prestation. Enligt Parson är de främsta bärarna och
förmedlarna av det rationella värdesystemet – professioner. Dessa driver ekonomin framåt
och har nyckelpositioner när det gäller modernisering av samhället. Dessa är framtidens
spjutspetsar. Följande kategorier: vetenskap, profession, industri och byråkrati, bildar en
samordnad rationell enhet och är följaktligen den kraft som driver ett samhälle framåt enligt
den naivistiska professionsforskningen (Brante, 1987, s.125ff.).

Cynismen: Max Weber (Parkin, 1979) som ägnat sig åt denna del av professionsforskningen
anser att makt är ett medel där individer och grupper kan understödja sina egna intressen på
bekostnad av andra. Termen ”stängning” används när man vill beteckna olika
samhällsgruppers monopolisering av möjligheter. Det centrala i teorin är att stängningar har
skett. Genom historien finns olika exempel på stängningar och legitimering av social
ojämnlikhet som skett. Det kan vara attribut som till exempel: inkomst, kunskap, kön, socialt
ursprung. Dessa attribut har använts för att rättfärdiga social ojämnlikhet. Gemensamma
attribut kan användas som avgränsande kriterium, eller vice versa för olika sociala grupper.
Man kan se sociala strukturer och positioner som kvarlevor av tidigare stängningar och
kamper (Brante, 1987, s. 134ff.).

3.3 Professioners mönstervariabler och kriterier

Det som kännetecknar och kategoriserar professionella genom sina mönstervariabler, enligt
Parson är följande indelningar:

1. Affektivitet – affektiv neutralitet: i den utsträckning man engagerar sig
känslomässigt i en social företeelse eller en annan människa.

2. Universalism – partikularism: i vilken mån man verkar i enlighet med vissa
allmänna regler, oberoende av mot vem agerandet är riktat.

3. Jagorientering – kollektiv orientering: att använda givna möjligheter efter egna
intressen, eller att i första hand ta hänsyn till intressen inom ett större kollektiv.

4. Tillskrivet – förvärvat: att bemöta en människa i ljuset av vad denna är i sig
själv eller i ljuset av dennes prestationer.

5. Specificietet – diffushet: att ha en snäv eller vittomfattande relation till ett
socialt objekt; hur många aspekter av en situation som skall tas i beaktande.
(Brante, 1989, s. 126)



Dessa ”Mönstervariabler är fem begreppsliga dikotomier som kan användas för att analysera
såväl individuella val som att skilja mellan olika normativa mönster i kulturella system”
(Brante, 1989, s. 126).

Vi vill gärna förtydliga ovanstående variabler med att exemplifiera dessa. Den första
mönstervariabeln: Affektivitet – affektiv neutralitet; kan vara att en läkare inte känslomässigt
är engagerad i sina patienter. Universalism – partikularism; är till exempel domaren som ska
behandla alla jämlikt, oberoende av deras status i samhället. Jagorientering – kollektiv
orientering; kan vara när professionella arbetar för mänsklighetens välfärd. De är med andra
ord serviceorienterade. Tillskrivet – förvärvat; att man inte beaktar tillskriven status, utan tar
hänsyn till att den professionelle har fått sitt yrke genom visade prestationer. Och till sist den
femte variabeln: Specificitet – diffushet; kan vara att man endast tar hänsyn till sjukdom eller
brott och inte bryr sig om andra aspekter (Brante, 1989, s. 126).

Vi kommer att använda oss av dessa mönstervariabler i analysen, i syfte att undersöka om
bibliotekarieyrket kan ses som en profession.

3.4  Profession eller semiprofession

När ett yrke inte uppfyller kriterierna för att kunna kallas profession, används ibland ordet
semiprofession. I följande stycken redogör vi för dessa två formuleringar.

Det är enligt Broady�(1985) framför allt tre kriterier som markerar en professions särställning.
Första kriteriet är att professionens medlemmar ska behärska en speciell teori – ofta utvecklad
under en lång tid. Det andra kriteriet är att medlemmarna ska godta vissa etiska normer när
det t ex gäller klienter eller kollegor. Dessa etiska normer kan bland annat vara att klä sig i
uniform, att fördöma eller avråda från viss annonsering av de egna tjänsterna. Slutligen är det
tredje kriteriet att professionen bör ha en tydlig kåranda. Detta uppnår man genom den
utbildning de uttagna genomgår samt att vissa kandidater sorteras bort vid en rekrytering.
Yrken som advokater, läkare och präster är de mest klassiska professionerna (Broady, 1985,
s.19f.).

Vidare kan man läsa att: ”En profession är en yrkesgrupp som genom ett institutionaliserat
strävande tillåts institutionalisera ett kunskaps- och yrkesmonopol. Kunskapen, framförallt
den systematiska vetenskapliga kunskapen, utgör kärnan i professionaliseringsprocessen”
(Broady, 1985, s. 24).

Andra kriterier av professionaliseringsgrad kan vara i vilken grad man inom yrket utvecklat
en egen teori, i vilken omfattning man anskaffat en professionell auktoritet i relation till
samhället och klienter, i vilken omfattning yrket har fått en officiell auktorisation genom
bland annat behörighetsbestämmelser och legitimation, och slutligen i vilken grad
yrkesgruppen utvecklat egna etiska bestämmelser, värdegemenskap och en egen kultur
(Broady, 1985, s.13).

Enligt Amitai Etzioni (1966) är organisationer som förmedlar kunskap istället för att
producera den, så kallade semiprofessionella organisationer. De karaktäriseras av ett högre
beroende av överordnade. Personalens personlighetsdrag och yrkeskunskaper är mer
överensstämmande med administrativa uppgifter. De egenskaper som krävs för
kunskapsförmedling liknar således mer de beskaffenheter som krävs för administration, än för



dem som fordras för skapande och i viss mån tillämpning av kunskap. Av den orsaken
hanteras dessa organisationer oftare av halvspecialiserade personer än av andra. Etzioni menar
dessutom att män oftare återfinns inom professioner och att kvinnor oftare arbetar inom
semiprofessioner (Etzioni, 1996, s. 139).

Den norske biblioteksforskaren Johan Olaisen (1988) menar att begreppet semiprofession
används då ett yrke inte uppfyller kriterierna för att kunna kallas profession. Denna
förstnämnda benämning används då ett yrke inte har någon tydlig och klar teoriförankring.
Det är följaktligen när tre kriterier såsom: teori, etiska principer och kåranda inte uppfylls,
som ett yrke kallas för semiprofession. Ytterligare kännetecknas en semiprofession av att de
yrkesarbetande inte utåt ses som en samlad kollegial enhet. De har inte heller ensamrätt på
sina kunskaper och färdigheter. Vidare menar Olaisen att bibliotekarier inte uppfyller dessa
ovannämnda kriterier, därför ska de ses som semiprofessionella (Olaisen, 1988,  s. 62ff.).

Vi kommer i vår analys utifrån dessa kriterier, att titta närmare på om bibliotekarieyrket ses
som en profession. Eller om det möjligen anses vara en semiprofession.

3.5 Professionsteorier enligt Abbott

För att kunna beskriva hur professionerna utvecklas har Andrew Abbott (1988) konstruerat en
modell; den visar hur professionerna är beroende av varandra och hur de skyddar sig från
inkräktare. Han ser professioner som enheter av ett system för uppdelning av expertarbete.
För att symbolisera förhållandet mellan en profession och det arbete som professionens
medlemmar utför, använder Abbott begreppet jurisdiktion. Med det menas att en profession
har ensamrätt att genomföra en viss typ av expertarbete. Professionellt arbete delas enligt
Abbott upp i tre delar. Dessa är: diagnostisering, inferens och behandling. Det förstnämnda
begreppet diagnostisering, innebär att den professionella utövaren igenkänner och
klassificerar kundens problem och därefter kommer med förslag till lämplig behandling. Den
professionelle anses därmed besitta en särskild kompetens som gör att hon eller han skall
avgöra vad som är problemet, och inte kunden. När ett problem inte kan klassificeras används
begreppet inferens. Det innebär att det utifrån en speciell professionell kunskap förs ett logiskt
resonemang kring problemet. När man använder sig av dessa begrepp kan en profession
förstärka sitt arbetsfält. Grunden i professionens arbete är alltså att definiera problem,
resonera om dem och behandla dem (Abbott, 1988, s. 33ff.).

I modellen konkurrerar olika yrkesgrupper i ett interaktivt system med varandra om makten.
Detta sker som vi tidigare nämnt i olika arbetsfält som består av olika uppgifter som ska lösas
av experter. När det till exempel gäller sjukdom ska den behandlas av experter inom
läkarkåren och när det gäller tillgång till information ska det handhas av bibliotekarier. Dessa
två, samt andra yrkesgrupper, får ständigt konkurrens från andra grupper som tror att de kan
lösa problemen på ett annat och bättre sätt. Abbott menar att skillnaden mellan en profession
och ett yrke är att det förstnämndas praktiska arbete kommer från en teoretisk kunskapsbas
och inte bara genom praktiskt träning. Det finns ett par variabler som påverkar professionens
olika styrka; ett exempel på detta kan vara hur mätbart yrkesresultaten är. Om det är svårt att
mäta dem blir angreppssättet på professionens problemområde svagt. Men om arbetsfältet är
stort kan de som agerar, specialisera sig inom professionen, menar Abbott. Då får till exempel
sjuksköterskor underordna sig den starkare läkarkåren -  trots att de i många fall utför en del
av läkarnas arbetsuppgifter. Abbott menar att motsatsen kan inträffa; till exempel kan



datatekniker och biblioteksassistenter utmana bibliotekarier om de inte har en stark ställning
inom sitt område. Men om professionen är väl organiserad kan detta scenario motverkas och
bibliotekarierna kan stå emot inkräktandet. Abbott menar också att: teknologi, politik,
forskning, organisationsförändringar och andra samhällsförändringar kan påverka
förändringar inom professionen (Abbott, 1988, s. 33ff.).

Vi har i föregående avsnitt redogjort för olika forskares syn på professionsteorier. Som vi kan
se innehåller alla liknande professionskriterier; en gemensam nämnare är bland annat den
teoretiska kunskapsbasen. Vi kommer att ta hänsyn till ovannämnda forskares
professionsteorier i analysen.

3.6 Kritisk reflektion

Här kommer vi att redogöra för kritiska förhållningssätt kopplat till professionsteori.

En del forskare har antagit ett kritiskt förhållningssätt till professionsbegreppet. De menar att
orsaken till professionsteorier är att dessa begrepp döljer ekonomiska, politiska, etniska,
könsmässiga eller andra intressen och motsättningar i samhället. Därmed ses inte
professionsbegreppet som ett neutralt begrepp som utpekar ett samhälleligt fenomen. Utan
istället ses det av dessa forskare som ett begrepp som ger uttryck för specifika samhälleliga
perspektiv och värderingar (Selander, 1989, s. 11ff.).

Professionsteorier kan ha också ha andra brister. Enligt Brante (1987) kan man bland annat
kritisera dem för att vara alltför generella genom att de avser definiera professioner i största
allmänhet, varvid skillnader mellan olika professioner eventuellt kan försummas. De så
kallade professionsteoretikerna kan också anklagas att vara för generella i sina anspråk att
fånga professioners sanna väsen utan att ta hänsyn till skiftande historiska omständigheter
(Brante, 1987, s. 151f.). Det är i det sociologiska perspektivet viktigt att påpeka att synbara
nödvändiga avskärmningar, såsom professionalisering, alltid är samankopplade till dominans
och makt. Med det menas att en grupp underordnas en annan. Där uteslutning medför
stratifiering och skapar dominerande klasser (Brante, 1987 s.137).

Dessa kritiska reflektioner, är för oss relevanta, i vår analys.



4. Metod

4.1 Val av metod

För att få fram litteratur avsedd för vår uppsats har vi sökt i olika databaser såsom till
exempel: Högskolans bibliotekskatalog - Voyager, Nordiskt BDI-index, Artikel-Sök, Libris,
LISA m fl. Våra sökord har bland annat varit: bibliotekarierollen, bibliotekarieidentitet, status,
kompetens, image, profession, yrkesetik samt yrkesidentitet. Vi har även sökt litteratur i
hyllorna på högskolebibliotek samt folk- och stadsbibliotek. Dessutom har vi fått tips till
litteratur från handledare samt från olika källförteckningar.

I vårt metodarbete använder vi oss av en kvalitativ metod, i form av litteraturstudier och
kvalitativa intervjuer. Vår målsättning är att undersöka hur bibliotekarier ser på sina
arbetsuppgifter, image, kompetens och status samt hur användare, biblioteksassistenter och
kulturpolitiker ser på detsamma – i syfte att lyfta fram och belysa problemet. Genom att vi har
använt oss av dessa metoder hoppas vi kunna få fram en så realistisk och rimlig bild av
verkligheten som det är möjligt, relaterat till vår problemframställning.

Kvalitativa metoder handlar om att beskriva egenskaper eller framträdande drag hos ett
fenomen. Texten är i huvudsak det väsentliga arbetsmaterialet. Man studerar en eller några
miljöer i sin helhet. I användandet av metoden anser Pål Repstad (1987), docent i
samhällskunskap,  att det är viktigt att forskaren har ett nära förhållande till den omgivning
som studeras, dessutom bör den undersökande vara flexibel i sitt arbete (Repstad, 1987, s.9f.).
Ytterligare kan man i Repstads bok läsa att man helst inte okritiskt ska forska i miljöer där
man har vänner och bekanta eller kollegor, eftersom det kan finnas lojalitetsband, konkurrens
och andra omständigheter som kan störa forskningen. Samtidigt menar författaren att det kan
finnas fördelar med att känna respondenterna, eftersom det eventuellt kan vara lättare att
anförtro sig för någon man känner (Repstad, 1987, s. 68f.).

När passar det då att använda sig av en kvalitativ metod? Jo – till exempel när man vill ha
inblick i det särpräglade eller grundläggande i en viss miljö, inte minst hur något faktiskt har
utvecklats över tid – utan att bry sig om hur YDQOLJW eller hur RIWD det förekommer. Det ger
forskaren ett bra utgångsläge för att förstå faktiska lokala skeenden (Repstad, 1987, s. 15).
”Målsättningen med en kvalitativ analys är (…) att identifiera ännu okända eller
otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder”(Starrin, 1994, s. 21).

Hur många informanter är då lämpliga att intervjua? Repstad (1987) menar att det finns en
gräns för vad en forskare orkar med när det gäller intervjuer. Han anser att 20-30 personer är
ett maxantal för att man ska kunna göra rättvisa av materialet i analysfasen. Ett annat problem
är; att om intervjuerna blir för många blir analysen lätt ytlig och då kan tanken med ett
kvalitativt forskningsprojekt falla. Ett annat sätt att bestämma antal kan vara när forskaren
känner sig mätt på information, då är det dags att sluta. Man kan också tänka praktiskt och
intervjua 6-8 personer i en första omgång och sen ta ställning till om man ska dubbla eller
tredubbla antalet (Repstad, 1987, s. 89f.).

När det gäller bandinspelningar menar Repstad att de flesta erfarna forskare och
metodförfattare förordar att man använder sig av bandspelare vid kvalitativa intervjuer.
Eftersom intervjuaren mer kan koncentrera sig på vad informanterna säger, och samtidigt
kanske kunna iaktta deras kroppsspråk. En nackdel med denna inspelningsmetod kan vara att



många respondenter starkt ogillar att bli inspelade. De kan då bli mycket osäkra och därmed
blir hela intervjusituationen spänd. Ytterligare är denna metod vid utskrivning av materialet,
ett högst tidskrävande arbete (Repstad, 1987, s. 70).

Vi har tagit del av ovanstående resonemang och valt att intervjua utan bandspelare. Vi ansåg
att intervjuerna skulle bli mer avslappnade, än om vi hade använt oss av tekniska apparater.
De kräver dessutom tillsyn och underhåll för att fungera till full belåtenhet.

Hur styrda bör då intervjuerna vara? Lektor Jan Krag Jacobsen (1993) anser att styrningen bör
vara balanserad. Å ena sidan vill man fråga en person i syfte att ta reda på något unikt om
denne. Å andra sidan vill man också styra intervjun i en viss riktning och på så sätt få höra
något speciellt. Därför är det viktigt att intervjuaren bestämmer sig för vilken kurs intervjun
ska ha. Därefter avgör den intervjuade vad som faktiskt kommer att sägas och framförallt hur
det ska sägas. Styrningen kan ske utifrån olika teman, intervjuvägledning eller en
intervjuguide. Vi har valt att utgå ifrån ett frågeformulär – se vår bilaga (Krag Jacobsen, 1993,
s. 133).

Valet av metod ska enligt Jan Trost�(1993) kopplas till det teoretiska perspektiv man valt samt
till den aktuella frågeställningen. Vidare ska intervjuaren ha som mål att få svar på frågan KXU
snarare än på frågan YDUI|U. Avsikten är att försöka förstå hur människan bland annat tänker,
resonerar, handlar och känner (Trost., 1993, s. 17, 33-43).

När intervjuerna är avklarade och resultaten är insamlade måste dessa data organiseras och
systematiseras enligt Jarl Backman (1998). Syftet är förstås att skapa en ordning i det
insamlade materialet för att ge överskådlighet och systematik. För att problemet ska kunna bli
besvarat bör vi gå vidare till nästkommande tolkningsfas. Detta kan vara ett komplicerat
förfarande enligt författaren, eftersom problemställningen korrekt ska kunna besvaras, måste
den motsvara den valda metodiken. Det är också viktigt att vara uppmärksam på att alla de
steg man tar i hela forskningsarbetet måste vara överensstämmande med problemställningen,
så att det blir rätt svar på rätt fråga (Backman, 1998, s. 29ff.).

4.2 Urvalskriterier

I vår undersökning har vi intervjuat både bibliotekarier, biblioteksassistenter, kulturpolitiker
och användare, i syfte att få ett helhetsperspektiv kopplat till våra frågeställningar.

Vi valde ut fem västsvenska kommuner och deras stadsbibliotek för vår studie. Två av
kommunerna är ungefär lika stora, med ett invånarantal på närmare 40 000. Ytterligare två
kommuner har över 100 000 invånare, och är av mer storstadskaraktär. Den femte kommunen
är mindre än de fyra förstnämnda, och har cirka 14 000 invånare. Anledningen till att vi valde
att genomföra våra intervjuer på flera bibliotek, runt om i olika kommuner, berodde på att vi
ville ha ett mer varierat intervjumaterial.

Vidare valde vi att intervjua fyra bibliotekarier, fyra biblioteksassistenter, två kulturpolitiker
och slutligen sexton användare. Sammanlagt genomförde vi tjugosex intervjuer. Ytterligare
har vi också försökt att ha en spridning när det gäller våra informanters ålder, kön, samt
nationaliteter. Allt för att vårt material ska representera en så sann bild av verkligheten som
det är möjligt. När vi intervjuade kulturpolitikerna valde vi en moderat och en socialdemokrat,
i syfte att låta båda sidor komma till tals.



Till bibliotekarierna utformade vi tjugofem intervjufrågor, som de sedan svarade på.
Biblioteksassistenterna fick besvara sexton frågor, kulturpolitikerna svarade på nio frågor och
användarna besvarade sju frågor. Således valde vi att mer ingående intervjua bibliotekarier.
Detta kändes också mest relevant eftersom vi ansåg att de borde vara mer insatta i ämnet; utan
att vi för den skull ringaktar de andra aktörernas kunskaper och svar. Den ena gruppen
utesluter alltså inte den andra, eftersom vi är ute efter en helhetsbild av problematiken.

4.3  Genomförande

I mitten av februari i år, 2001, började vi att dra upp riktlinjerna för våra intervjuformulär, och
i slutet av månaden genomförde vi några provintervjuer. Detta resulterade i att vi var tvungna
att omformulera vissa av våra frågor. Begreppet yrkesroll rörde till det för oss, då vi förstod
att många definierar ordet olika. Därför valde vi att ta bort detta begrepp i frågeformulären.
Den 3:e mars började vi med de så kallade ”riktiga” intervjuerna. Sammanlagt höll vi på att
intervjua till och med den 19:e mars. Vi valde att genomföra intervjuerna på egen hand. Dels
på grund av ett långt geografiskt avstånd mellan oss två författare, och dels för att vi inte ville
att respondenterna skulle känna sig i underläge, då vi skulle varit två som hade intervjuat.
Även vår handledare Maj Klasson (2001-03-01) föreslog att vi kunde utföra intervjuerna var
för sig. För att få kontakt med informanterna, beslöt vi oss för att ringa dem och fråga om de
ville ställa upp på en intervju, samt fråga när de hade tid och möjlighet att träffas för ett möte.
Detta gällde bibliotekarier, biblioteksassistenter och kulturpolitiker. Användarna tog vi
spontant kontakt med i biblioteken. Alla som vi frågade valde att ställa upp, förutom ett
bibliotek, där en bibliotekarie svarade att han ansåg att personalen inte hade tid att ställa upp
på några intervjuer.

När vi presenterade oss för bibliotekarier och biblioteksassistenter berättade vi att vi studerade
till bibliotekarier, eftersom vi ansåg att det inte skulle påverka våra intervjuresultat. Däremot
när vi samtalade med kulturpolitiker och användare berättade vi endast att vi studerade på
högskolan och skulle skriva en magisteruppsats. Detta för att inte förstöra våra intervjusvar.
Dock berättade vi i slutet av intervjun att vi läste biblioteks- och informationsvetenskap. Vi
vill också tillägga att ingen av oss kände någon av de som vi intervjuade.

Vi valde att använda oss av halvstrukturerade frågor. Informanterna fick ha ganska så fria
associationer och tankegångar; om de kom alldeles för långt ur spår, valde vi att försiktigt
leda dem tillbaka till den gällande frågan. Med hjälp av vårt intervjuformulär kunde vi ställa
frågor då och då under intervjuns gång så att inga frågor glömdes bort. Vi märkte under tidens
gång att vissa av våra respondenter var mer pratglada än andra. Därför fick vi ibland ställa
några följdfrågor till de mer tystlåtna, i syfte att få utförligare svar. Däremot var det ingen
självklarhet att de som pratade mer besvarade frågorna bättre, eftersom de många gånger kom
ur spår.

Ytterligare märkte vi att miljön påverkade intervjuerna, eftersom informanterna intervjuades i
”olika rum”. Vissa intervjuer genomfördes i enskilda rum och andra genomfördes i fikarum
och i själva biblioteket. Bibliotekarier och biblioteksassistenter hade möjligheten att självmant
välja rum. Vissa föredrog att ha samtalen enskilt och andra valde att sitta öppet i
personalmatsalen eller i själva biblioteket. Bibliotekspolitikerna intervjuades på deras egna
kontor, i enskildhet. Däremot hölls samtalen med användarna i det öppna biblioteksrummet.



Vi är medvetna om att dessa olika miljöer fick en del respondenter att prata mer och andra
mindre.
När det gäller själva frågorna – vet vi att en del av de intervjuade hade svårt för vissa begrepp,
såsom status, kompetens och image. Vi fick därför förklara lite närmare vad orden betydde.
Dessa problem uppstod mer tydligt när vi intervjuade några av användarna som var
invandrare. Med hjälp av lexikon försökte vi förklara begreppen. Dock lyckades vi vid ett fall
ändå inte förklara innebörden av status och image. Trots att vi visste att dessa begrepp kunde
ställa till problem, ville vi ändå att de intervjuade spontant skulle associera vad de tänkte på
när de hörde orden, kopplat till bibliotekarieyrket. Detta för att vi antar att de flesta ändå har
någon slags uppfattning om ordens innebörder.

Ytterligare påverkade också ”tiden” svaren. En del av de intervjuade hade gott om tid, andra
var mer stressade på grund av tidsbrist. Intervjuerna med bibliotekarier tog allt ifrån 40
minuter till uppemot 3 timmar. Biblioteksassistenternas frågor tog från 20 minuter upp till 1,5
timma. Intervjuerna med kulturpolitiker tog ungefär 30 minuter till 1 timma. Slutligen tog
samtalen med användarna cirka 10-15 minuter.

Andra faktorer som vi var medvetna om eller blev uppmärksammade på, och som kunde
påverka intervjuresultaten, var bland annat; hur vi själva agerade under intervjun. Det kändes
viktigt att hålla sig neutral till de ämnen som diskuterades samt behandla de olika
intervjupersonerna rättvist och opartiskt. Det kändes också angeläget att vara medveten om att
inte lägga svaren i munnen på informanterna, utan istället avvakta och låta svaren ta den tid
som behövdes. Enligt Seldén (2001-01-24) bör man låta den intervjuade ta tid på sig vid
besvaring av frågor. Han rekommenderade därför intervjuaren att vänta på informantens svar i
cirka 14 sekunder. Detta tips kändes bra att tänka på när vi ställde våra frågor. Dock lät vi
ibland informanterna vänta ännu längre med sina svar; så att de inte behövde känna sig
stressade av oss.

Vidare var det viktigt att upplysa de intervjuade att de själva fick avgöra om de ville svara på
alla frågor. Dessutom upplyste vi dem om att deras svar var anonyma. Av alla de vi
intervjuade svarade alla deltagare på samtliga ställda frågor. Tyvärr var det en fråga som inte
kunde ställas, gällande lön, till en bibliotekarie; eftersom intervjusituationen kändes känslig, i
och med att det satt biblioteksassistenter och andra bibliotekarier i närheten. Möjligen kunde
frågan om hur mycket bibliotekarier och biblioteksassistenter hade i lön, uppfattas som något
tabubelagd. Men utöver detta upplevde vi inte att någon av våra frågor var speciellt känsliga.
Må hända att vissa kanske tyckte det var lite känsligt att besvara frågan om bibliotekariers
status och image, då de intervjuade användarna och kulturpolitikerna förmodligen antog att vi
studerade till bibliotekarier.

Som vi nämnt tidigare valde vi att skriva ner intervjuerna direkt under intervjusituationen,
utan hjälp av till exempel en bandspelare. Om det var något vi inte hann skriva ned, frågade vi
omedelbart om vad de sagt. Vi anser att vi hann få med alla de svar som var relevanta för vår
studie. Vi uppfattade att samtliga intervjuer gick bra, utan några missöden. Visst kan det vara
en fördel att ta hjälp av bandspelare, videokamera eller att vara två vid intervjutillfället. Men
efter vad vi tidigare redogjort tycker vi att vår valda metod fungerade fint.

Direkt efter att intervjun var genomförd skrev vi in den i ett dokument i datorn. En
bibliotekarie ville efter renskrivning, läsa och godkänna svaren som denne givit. Att
dokumentera svaren direkt efter intervjutillfället gjorde att vi höll svaren aktuella och
minskade på så sätt risken att missa något. När alla intervjuer var inskrivna skrev vi ut dem



och började att läsa in oss på vårt skriftliga empiriska material; i syfte att kunna presentera
intervjuerna samt analysera dessa. Till sist valde vi att återge intervjusvaren i presens.
Slutligen är vår avsikt att vi med hjälp av den valda kvalitativa metoden, ska kunna uppnå en
hög giltighet och pålitlighet, gällande vår uppsats. Vi är medvetna om att vi bör förhålla oss
kritiska till vårt material: litteraturstudier, intervjuer samt vårt konferensmaterial.



5. Presentation av empiri och konferensmaterial

5.1 Bibliotekarier

I detta stycke presenteras intervjusvaren av de fyra bibliotekarierna. För att kunna skilja dem
åt samt behandla dem anonymt, har vi döpt de fyra bibliotekarierna till Barbro, Beata, Bosse
och Britt

Barbro

Barbro är en bibliotekarie runt de femtio. Hon arbetar på ett stadsbibliotek i en kommun med
närmare 40 000 invånare. Barbro har en fil. kand utbildning samt en bibliotekariexamen från
1977. Hon har sedan sin examen arbetat som bibliotekarie, och har under ett år varit
biträdande chef, men har nu gått tillbaka till ordinarie tjänst. Eftersom Barbro har bytt tjänst är
hon osäker på vilka hennes arbetsuppgifter egentligen är. Men hon tycker att hon gör lite av
varje. Hon upplever att det är ganska mycket att göra eftersom det är ont om personal. Själva
arbetssituationen upplever Barbro som utmärkt. Hon säger: ”Jag glädjer mig över det jag inte
behöver göra” [med hänvisning till den tidigare arbetskrävande chefstjänsten; min
anmärkning.]. Barbro anser att en stor del av arbetsuppgifterna, när hon arbetade som chef,
var att delta i möten. Det var mycket mer möten än vad hon trodde att det skulle vara. Barbro
skiner upp och säger ”jiiipiii, att jag slipper det”.

När det gäller folkbibliotekariers arbetsuppgifter rent allmänt upplever Barbro att
bibliotekarier är serviceorienterade, eftersom arbetet är riktat mot allmänheten. ”Det är ett
servicejobb, vi ska kunna hitta allt och kunna ta fram det.” Arbetsuppgifterna har enligt
Barbro ändrats mycket -  rent praktiskt, de senaste tio åren. ”Numera ligger allt på data och en
helt ny värld har öppnat sig med IT och databaser”, förklarar hon. ”Förr kunde man sitt
bestånd, numera ska man kunna allt”, menar Barbro. Hon fortsätter att säga: ”Innan datan
existerande, fanns det i folkbiblioteket kortkataloger; arbetet med dem tog hur lång tid som
helst”, enligt Barbro. ”Men i och med datoriseringen har vi kunnat spara in mycket arbete –
bara det tycker jag är en omvälvande grej”, anser Barbro. Beroende på att hon tycker att det är
lättare att söka fakta i databaser. Därigenom vet hon mycket mer om till exempel olika
böckers innehåll, eftersom det numera finns mycket mer information om dem i datorerna.
Därför menar Barbro att bibliotekarier nuförtiden kan svara mycket bättre på frågor och ge
mer precisa uppgifter till användarna: ”Ja – hela vida världen kommer närmre!”

På frågan om Barbro tror att användarna kan skilja på bibliotekarier och biblioteksassistenter
och deras arbetsuppgifter, svarar hon att hon förmodar att de flesta låntagarna inte kan se
någon skillnad. Dock påpekar hon att kanske de som ofta besöker biblioteket kan det. Hon
tillägger att det här problemet gäller många arbetsgrupper, som till exempel sjukhuspersonal.
Vidare säger Barbro att: ”Yrkesidentiteterna är något man känner igen mer internt.” När det
gäller skillnader i arbetsuppgifter mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter, anser hon att
de skiljer sig åt. ”Vi bibliotekarier”, säger hon, ”sitter ju i informationsdisken och gör andra
saker än biblioteksassistenterna. Vi kan också databaser, medan assistenterna är de som är i
huset. Bibliotekarierna är de som kan det andra, såsom inköp och policy”, menar Barbro. När
jag frågar om hon upplever att det existerar en hiearki mellan de båda yrkesgrupperna, svarar
hon att hon inte tycker att det gör det. Men hon tillägger att hon vet andra som upplever att det
finns en hierarkisk ordning i folkbiblioteket.



När det gäller hur kulturpolitiker ser på folkbibliotekariers arbete, tycker Barbro, ”att de
politiker som finns i den här kommunen har dålig kläm på biblioteket. De verkar tro att
biblioteket är självgående”. Barbro gestikulerar och tillägger: ”De säger att det här är en
kulturkommun, men här finns ju nästan ingenting att göra. De tror att det finns det som
behövs.” Barbro menar att man får ”akta sig för dem när man pratar om sina arbetsuppgifter,
så att de inte vill dra in på dem, och att de inte lägger ner fler filialer”. Därför anser hon att det
är viktigt att mer tydliggöra bibliotekariens arbetsuppgifter gentemot politikerna, eftersom
hon tror att de sällan utnyttjar biblioteket. Ytterligare förmodar Barbro att: ”Politikerna tror att
alla som arbetar på biblioteket är bibliotekarier, de ser nog ingen skillnad.” Barbro ler lite och
säger vidare: ”Ja – de blir nog förvånade om de skulle veta om vilken utbildning bibliotekarier
har.”

På frågan om yrkeskåren behärskar en speciell teori, anser Barbro att hon inte kan svara på
det. Hon vet inte! Men hon tycker att bibliotekarier har en speciell kunskapsbas, eftersom
bibliotekarier ska kunna ta reda på och hitta olika saker. ”Vi ska ju kunna ta reda på precis
allting – vi har kanalerna!” Dessutom tycker hon att det finns en speciell kåranda emellan
bibliotekarier. Barbro berättar om att när hon är ute och reser runt om i världen, så upplever
hon att när man pratar med andra bibliotekarier: ”Pratar vi alla ett gemensamt språk och har
något gemensamt allihopa. Det är också bra eftersom vi kan knycka idéer från varandra utan
att någon tar illa upp.”

I sitt arbete efterföljer Barbro vissa etiska normer. Hon menar att det är något som man måste
göra; eftersom man bör tänka på hur man behandlar folk som kommer in i biblioteket. ”Det
kan till exempel vara; att inte prata och kommentera om vad användare lånar för någonting.
Att i sitt arbete ha en yrkesmässig distans”, fortsätter Barbro. När det gäller folkbibliotekariers
kompetenser anser hon att de som yrkesgrupp är väldiga generalister. ”De kan allt – men bara
lite”, eller ”lite om mycket”, som hon uttrycker det. Men Barbro tillägger och säger att: ”En
del kan ju vara specialister; som att en del kan vara duktiga på film eller musik, det finns ju
olika inriktningar. Dessutom måste ju bibliotekarier, när det gäller kompetensen, kunna precis
allt om var man vänder sig, när det gäller användares olika frågor. De måste också vara
allmänbildade.” Bibliotekarierna bör också, enligt Barbro. veta hur samhället fungerar. Hon
tror dessutom att kompetensen inom bibliotekarieyrket kommer att öka i framtiden, beroende
på databaser och IT.

Jag undrar hur hon ser på folkbibliotekariers status och hur hon tror att den kommer att se ut i
framtiden. Barbro skruvar på sig och säger att: ”Om man jämför med andra med lika lång
utbildning, så är statusen inte så hög, eftersom lönen är så låg för folkbibliotekarier.” Men hon
tillägger att hon anser att statusen ute i samhället är hög - bland vanligt folk. Barbro tycker
själv att det är ett trevligt arbete – där det hela tiden händer olika saker. Hon skulle inte vilja
ha något annat jobb. I framtiden tror Barbro att statusen kanske höjs, på grund av den ökade
datoriseringen och Internet. Hon förmodar att statusen kommer att öka, ju mer man satser på
detta.

När det gäller bibliotekariers image generellt sett, upplever Barbro att typiska bibliotekarier
har kläder från ”Gudrun Sjödén” och ”Rabalder”[Kläder i naturmaterial, ibland med mönster,
såsom ränder och rutor; min anmärkning.]. Dessutom har de glasögon. Hon påpekar dessutom
att bibliotekarier inte längre bär palestinasjal och näbbskor. Vidare tror Barbro ”att många ser
bibliotekarier som präktiga och rediga - lite som småskolelärarinnor”. Fast, tillägger hon:
”Dom - ses nog mer som snälla, bibliotekarier hyschar mer!”



Vad kan man då göra för att eventuellt mer tydliggöra samt förbättra bibliotekariers
arbetsuppgifter, status, image och kompetenser - utåt sett? Barbro svarar att hon anser att det
finns ett behov av att förbättra folkbibliotekariers kompetens, ”annars hänger vi inte med”.
Vidare tycker hon att; ”Många ungar kan data så himla bra.” Därför tycker hon att det är
viktigt att bibliotekarier lär sig mer om data - som  kan vara till nytta i arbetet. Som till
exempel att kunna finna fler tidningar på nätet. När det gäller image, så vet hon inte. I så fall
tycker Barbro att man får ändra på sig själv. För att kunna öka statusen anser hon att det är
viktigt att höja lönen och ständigt visa politiker och  chefer folkbibliotekariers arbete, så att de
kan se hur duktig yrkeskåren är!

Vid nyanställning av bibliotekarier tycker Barbro att det är viktigt att anställa människor som
är stresståliga, starka och glada. Dessutom ska de kunna ge service och vara utåtriktade – ”ja
helt enkelt vara käcka människor”. Vidare ska de vara intresserade av att träffa människor, de
ska kunna se besökarna i ögonen och kunna säga hej!  Barbro säger att hon har förstått att
många tror att det är lugnt att arbeta på ett bibliotek. Men arbetsuppgifterna har ändrats,
”något ´pilljobb´ finns inte längre”. Ytterligare är det ett stressigt arbete. På en dag kommer
det cirka 1 000 besökare till biblioteket.

När det gällde frågan om lön, ansåg jag att det var känsligt att fråga om det, då hon i slutet av
intervjun satt omringad av några biblioteksassistenter och bibliotekarier. Därför valde jag att
hoppa över den frågan.

Beata

Beata är en 39-årig bibliotekarie som har läst en del språk, litteraturvetenskap och
barnlitteratur. Hon tog sin BHS-examen 1985. Därefter började Beata arbeta på en
biblioteksfilial och senare på ett stadsbibliotek i en kommun med cirka 36 000 invånare.
Hennes arbetsuppgifter, har sedan hon började arbeta som bibliotekarie 1986, varit skiftande.
Idag arbetar Beata 75% som barnbibliotekarie och 25% som bokbussbibliotekarie. Hennes
arbetsuppgifter är bland annat: informationspass för barn och vuxna, medieinköp, visningar
och arbete med lokala projekt. Beata anser att: ”Bibliotekarieyrket är ett serviceyrke i allra
högsta grad” - som enligt henne ”kan innebära om en låntagare kommer tillbaka eller inte”.
Beata tycker sig ha ett ganska stort inflytande över sina arbetsuppgifter, men ibland skulle hon
vilja ha lite mera ”styrning” – det vill säga – feedback från sina kollegor. Jag frågar Beata om
hennes månadslön. Hon säger att hon är nöjd med lönen, hon har fått en löneökning, efter två
års tid - med 2 600 kronor mer i månaden. Beata har numera en månadslön på 19 300 kronor
– brutto.

Beata tycker inte att bibliotekariens arbetsuppgifter är tydliga, eftersom att bibliotekarierollen
har förändrats mycket. Dessutom anser hon att det krävs mycket av henne: ”Folk tror att allt
går att hitta – snabbt och färdigserverat.” En motfråga blir: ”Var går gränsen mellan
bibliotekarier och informatörer?” Förändringarna i yrket är som sagt stora, enligt Beata, i och
med den tekniska utvecklingen - vad gäller möjligheten att kunna söka i många olika
datoriserade kataloger. Hon anser också ett det rent tekniska kunnandet – hur man kopplar
ihop en dator – är viktigt att kunna. Den kunskapen saknar hon. Vidare är många
vidareutbildningar baserade via Internet med möjlighet till distansstudier. Då krävs en egen
dator och det tekniska kunnandet, menar Beata.

På frågan om hon tror att användare kan se skillnad på bibliotekspersonalen och deras
arbetsuppgifter, blir svaret att användarna tror att alla är bibliotekarier i biblioteket. Beata



tycker att det är skillnader på arbetsuppgifterna mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter.
Hon säger att: ”Det är enbart assistenter som sköter in- och utlån samt bokuppsättning. På
denna arbetsplatsen är det ingen bibliotekarie som sätter upp böcker, förutom vid semestrar
och dylikt.” En yrkesmässig hierarki finns mellan assistenter och bibliotekarier, menar Beata,
”det innebär inte att man kan allt för att man är bibliotekarie”. Ytterligare anser hon att det
råder en bristande respekt från bibliotekariehåll för assistenters kunnande. Det finns också en
annan hierarki inom bibliotekariekåren, menar Beata, ”eftersom det anses ´finare´ att vara
vuxenbibliotekarie än barnbibliotekarie”. Beata poängterar att en barnbibliotekarie kan ta
hand om både barn- och vuxenfrågor, medan en vuxenbibliotekarie inte behöver kunna
barnfrågor!

På frågan hur hon tror kulturpolitiker ser på bibliotekariens arbete svarar Beata att de inte
inser vad arbetet innebär, vilken spännvidd det är på frågorna och vilka behov som finns hos
allmänheten. Beata tror att bibliotekarien tydliggör arbetsuppgifterna hela tiden i sin yrkesroll,
samt att det finns en tydlig skylt till informationsdisken. Hon säger vidare att hon inte är
någon teoretiker, även om det funnits en teori så är det bättre att lägga kraften på praktiskt
kunnande. Men kunskaper, anser Beata är väldigt individuellt, där alla bibliotekarier har sin
egen ”ryggsäck”. Kårandan finns, men den tilltalar inte henne, eftersom hon anser att det finns
en feministisk syn – ”kvinnor kan” - inom yrkeskåren, som kan verka negativt mot till
exempel, assistenter, lärare, låntagare.

Det etiska förhållningssättet är viktigt gentemot låntagarna – att visa respekt och
försöka behandla alla lika. Beata tycker att följande kompetenser är viktiga att inneha: ”god
grundkompetens, sökkompetens, allmänbildning, teoretisk/praktisk litterär kompetens och
mänsklig kompetens [empati; min anmärkning].” I framtiden måste alla ovannämnda
kompetenser finnas med, anser Beata; men vilken som är mest lämplig att inneha, är det svårt
att sia om, eftersom omvärlden förändras snabbt. ”Räcker vår IT-vana i framtiden?” frågar sig
Beata. Om statusfrågan, säger hon, ”att om man blir PHU [min kursivering]
informationssökare - då höjs statusen”. Om man inte vet vad en bibliotekarie gör då blir
statusen därefter – men om man tydliggör rollen som bibliotekarie, så tror hon att
assistenterna på hennes arbetsplats, känner sig trampade på.

När vi talar om image säger Beata: ”Det är inte knut i nacken och glasögon längre!” Men hon
tror att allmänheten har en vag bild av en bibliotekarie. Beatas förslag för att höja kompetens,
status och image är inte så revolutionerande, som hon själv uttrycker det. Hon anser att
kompetensutveckling sker kontinuerligt. Imagereklam tror hon kan få en motsatt effekt,
”eftersom det är en splittrad yrkeskår – och då är det svårt att lyfta alla.” Vidare säger Beata
att statusen blir bättre, när folk vet vad man gör. På frågan om vad en arbetsgivare bör ta
hänsyn till vid en nyanställning svarar Beata att: ”Det behövs olika sorters människor inom
bibliotekarieyrket.” Ytterligare tycker hon också att det viktigt att tänka på hur en
bibliotekarie interagerar med låntagare. Dessutom anser Beata att fackkunskaper inte är så
viktiga - de kan inhämtas senare. Hon avslutar med att säga att: ”Ålder och manligt kön ska
inte automatiskt ha företräde.”

Bosse

Den enda manliga bibliotekarien i vår undersökning är Bosse, som är 51 år. I sitt
utbildningsbagage har han en fil kand plus en fil mag. Ämnen som ingår i hans examen är
historia, engelska, litteraturvetenskap och statskunskap. Efter att Bosse flera gånger sökt och
försökt att komma in på BHS, antogs han i mitten av 70-talet och tog sin examen på 1976.



Anledningen till att han sökte bibliotekshögskolan var att han tyckte att biblioteket verkade
vara en stimulerande miljö med ”folkbilden - den bildade människan i centrum”.

Bosse har arbetat som bibliotekarie sedan han tog sin examen, och arbetar numera som chef
för ett stadsdelsbibliotek i en större stad. I månadslön, heltid, har han brutto 22 873 kronor.
Dock tjänar han lite mindre, eftersom han arbetar 90%. Hans arbetsuppgifter är bland annat:
informationstjänst, budget och personalansvar. Sitt arbete uppfattar han som serviceinriktat.
Men han tycker att service kan ses på olika sätt. Bosse menar att de som kommer hit, ska ges
service utifrån organisationens bästa. Service ska ges framförallt till användare/brukare, men
även gentemot politiker – ”man ska ge dem rätt information”, som han säger. För Bosse
betyder inte service att alla får det de vill, när det gäller till exempel att någon vill ha material
som inte är till intresse för de andra låntagarna. Han menar att det måste vara jämvikt när det
gäller individuella och gruppers intressen.

När det gäller arbetssituationen, anser Bosse att det största bekymret är stadsdelförvaltningens
lokala administration. De har rationaliserat och flyttat ut befogenheter så långt det går. Detta
har lett till att han har fått fler personalärenden att handlägga. Mycket tid går åt till en mängd
småuppgifter, som till exempel att beställa blanketter och göra ekonomirapporteringar. Bosse
anser att de uppgifterna borde ligga på personal- och ekonomiavdelningen, eftersom det har
blivit en ökad arbetsbelastning. Detta har lett till att det blir mindre tid för själva
biblioteksarbetet. Han säger följande: ”Jag hinner aldrig tänka längre fram och ställa mig
frågor såsom vart tar vi vägen? ” Han tillägger ”det är sällan tanken får flyga”. Dessutom
menar Bosse att de ohämmade kraven från allmänheten har ökat, som till exempel vid
bokböter. Han säger att: ”Kraven överstiger vida vad som är rimligt, eftersom det i biblioteket
blivit mer individcentrerat och krävande. Det kan gälla att låntagarna vill ha böcker hur länge
som helst. Dessutom ställer fler individer större krav, och det tar tid att reda ut dessa problem,
[som kan gälla att folk inte vill betala sina böter; min anmärkning]. Det tar kraft att dividera
om saker som förr var självklara.” Bosse pustar - och slutför sitt resonemang med att säga att:
”Dessa krav är en betungande post med mycket tjafs!”

Jag går vidare med mina frågor och undrar hur han ser på folkbibliotekariers arbetsuppgifter.
Bosse försöker besvara min fråga, och säger att ”vårt uppdrag sällan är klart uttalat”.
Kulturproposition och målformuleringar är oftast luddiga. Förr – säger Bosse,  ”skulle vi
arbeta mot kommersialismens negativa verkningar – det var luddigt! Men det finns ju en
nedärvd idé om folkbiblioteket, och det gäller lustläsning och folkbildning. Vi får inte
glömma vår folkbildande roll” , menar Bosse. ”Mycket är upp till individerna
[bibliotekspersonalen; min anmärkning] hur man har tolkat de politiska besluten och hur man
verkar i en viss riktning. Men de flesta folkbibliotekarier tolkar på liknande sätt. Alla
bibliotek ser ju ut på samma sätt – vi gör liknande tolkningar och uppfattar det som
politikerna vill ha det.”

När det gäller arbetsuppgifternas förändring tycker Bosse att man har gått från ord till
handling. ”Oavsett vad vi säger så har politikerna en bild om att vi lånar ut skönlitteratur för
nöjes skull – för lustläsning. Men vi är ju också en kunskapscentral”, poängterar Bosse. Han
fortsätter diskussionen och säger att han tycker att bibliotekarierna måste arbeta mer med
databaser. Han tycker själv att han glömmer bort vissa källor, eftersom han anser sig vara en
bokmänniska och därmed är van att plocka fram information från tryckta källor. ”Idag är ju
allmänhetens tryck större – vi ska till exempel kunna ta fram artiklar, handha och ta fram
information.” Det tycker Bosse att han inte är så van vid; ”man tänker till exempel inte
Artikelsök, eftersom vi inte har haft digitala källor så länge!” Han säger att de haft



anställningsstopp på stadsdelsbiblioteket och har därför fått en äldre ålderskategori hos
personalen. Det är ett problem, menar Bosse, eftersom det inte funnits en normal cirkulation.
Han tror att detta kommer att sluta i en bekymmersam situation, där det blir ett gap mellan
unga och gamla. Viktig information har därför inte överförts successivt. Bosse höjer rösten
och säger att; ”Det behövs en successiv kunskapspåfyllning. Det behövs korsbefruktningar!”
[Med det menar han att både äldre och nyutbildade kan lära av varandra; min anmärkning.]
Bosse förklarar vidare att han till exempel kunde ge tips om bokkällor.

”I framtiden om det vill säg illa, fast det behöver inte vara illa”, tror Bosse ”att biblioteket
kommer att vara tvådelat”. Han fortsätter sin målande beskrivning: ”I själva biblioteket
kommer det bara finnas ´burkar´ [datorer; min anmärkning] och längre in i biblioteket
kommer det finnas ett reservat med pappersböcker.” Han menar att det kommer vara en stark
uppdelning i biblioteket – med en datahall med olika tillbehör och ett reservat längst in.
”Reservatbiblioteket skulle vara en reflekterande arena – idag är det både och!” Den allmänna
ljudnivån i biblioteket stiger – dessa två världar tror han därför kommer att sära på sig,
eftersom att de börjar bli alltmer röriga. Att bearbeta och behandla information, så att det
resulterar i kunskap kräver eftertanke, resonerar Bosse. ”Den nya tiden kommer att kräva nya
anläggningar och arenor!” Bosse tillägger och säger att han inte tror att man i framtiden
kommer att läsa så mycket i digitaliserade böcker.

Bosse tror inte att användarna kan se någon skillnad på bibliotekspersonalen och deras
arbetsuppgifter. För de som kommer in i biblioteket är det en serviceinrättning. I framtiden
förmodar han att biblioteksassistenterna kommer att försvinna och att all bibliotekspersonal
måste ha bibliotekariekompetens. Idag är det enligt Bosse svårt att få tag i assistenter. Många
går vidare och få stannar kvar. Han tillägger; att förr när man sökte assistenter krävdes det att
de skulle kunna maskinskrivning. I dag är det ”total by west”!  Han förklarar att: ”Den sociala
kompetensen var och är det som är viktigast.” Bosse tror att man mer och mer får se en
homogenisering där ”alla gör allt”. Vissa uppgifter kommer också troligen att bli mer
automatiserade.

När det gäller skillnader mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter, anser Bosse att det
inte finns några egentliga skillnader. I alla fall inte på hans arbetsplats, eftersom han tycker att
alla måste vara serviceinriktade. Men ”vi har ju olika arbetsuppgifter och olika inriktningar i
arbetet”, tillägger han. ”Men det grundläggande är servicekravet – när det gäller det finns inga
skillnader; önskan om en god service!” Bosse uppfattar att det finns en hiearki mellan
bibliotekarier och assistenter. Det är inbyggt i generationer. Speciellt om personalen är erfaren
och har arbetat under lång tid i yrket. Hierarkin kan enligt Bosse vara både outtalad och
uttalad. Det är en historisk belastning, anser han. Han tror dock att det finns skillnader mellan
olika arbetsplatser.

Hur kulturpolitiker ser på bibliotekariers arbete; ”beror på hur ´nära´ folkbiblioteket
politikerna sitter – hur nära politikerna sitter i den verksamhet man styr”, enligt Bosse. ”Det
har inget med politisk färg att göra. Men gemen vet ohyggligt lite om bibliotekarieyrket. De
tror att vi bara stämplar böcker. Vi måste därför betona kunskapsinhämtning och
informationskällor mer än skönlitteraturen – vi måste vända den bilden!” Bosse anser att man
bör tydliggöra arbetsuppgifterna gentemot politikerna. ”Därför borde det finnas någon form
av pryande för politiker. De skulle få gå med en dag i folkbiblioteket och titta på vad vi gör.
Då skulle de få se att vi håller på och hjälper folk med kunskap och att hitta information.”
Bosse fortsätter vidare: ”Vi skulle också lyfta fram skönlitteratur och barnverksamheten.” Det



sistnämnda skulle kunna förhindra analfabetism, igenom att vi på biblioteket hjälper ungarna
på traven med läsning. ”Det är ju hos barnen vi rekryterar nästa generation låntagare!”

Bosse anser inte att det finns en uttalad teori, avsedd för yrkeskåren. ”Det finns mycket
outtalade grejer, men implicit finns det inte nedskrivet. Men vad yrkeserfarenheten har gett
en, skapar en modell: den traditionella folkbildningen, kunskap och god skönlitteratur. Men
det finns lika många synsätt som det finns bibliotekarier!” På frågan om bibliotekarier har en
speciell kunskapsbas, menar Bosse att det då kanske skulle vara hur man ordnar
kunskapsmängder – systematik – hur man utnyttjar den. Fast kunskap om skönlitteratur har
man i bokhandeln, menar Bosse, och databaser …”ja – det sistnämnda är inte så jävla unikt”,
avslutar Bosse. När det gäller kårandan tycker han att man arbetar mycket för det goda –
”frälslika”. ”Bibliotekarierna går med foträta sandaler – de går gärna med en fackla och ska
vara upplysande”, enligt Bosse. Men det finns också en ”inskränkthet och fisförnämhet” inom
kåren. ”Man vill arbeta för det goda, den goda boken och den goda läsningen. Man vill så
jävla gott så att det blir fel”, menar Bosse.

Bosse följer etiska normer i sitt yrkesutövande, men han säger att han brukar göra en egen
individuell omvandling. Vidare vill han inte att det ska förekomma främlingsfientlig och
kvinnoförnedrande litteratur i biblioteket. Diskussionen kring etiska överväganden hålls
ständigt levande på arbetsplatsen, förtäljer Bosse. Till exempel om man ska ha 0HLQ�.DPSI i
hyllan. ”På det här biblioteket har vi den inte framme, men man kan få låna den. Man går en
balansgång hela tiden.” Bosse anser dock att personalen är förhållandevis generös, eftersom
”det är bättre att lyfta fram det i ljuset”. Vidare påpekar han att Svenska Bibliotekssamfundet
har tagit fram vissa normer som att man ska behandla användare lika, till exempel oavsett
hudfärg. Enligt Bosse är nog biblioteket det ”schysstaste samhällsrummet”. ”Där finns en
liberal anda och där möts man sällan av något snålt beteende. Det är viktigt att hålla sådana
här frågor vid liv och att ständigt ifrågasätta,” menar Bosse.

På frågan om bibliotekariers kompetenser, svarar Bosse att det finns en övervikt av
humanister. Därför vore det enligt honom bra om det fanns bibliotekarier med en teknisk eller
naturvetenskaplig bakgrund. Han anser att ”humanister köper in böcker för humanister” , med
en tyngdpunkt på till exempel ”G-böcker” (böcker inom ämnet litteraturvetenskap). ”Kanske
har vi köpt in helt galet!” De kompetenser en bibliotekarie bör ha generellt sett, enligt Bosse,
är: emotionell intelligens [EQ; min anmärkning], det är det viktigaste! Biblioteket har ca
7 000-8 000 besökare per månad, så den sociala kompetensen anser Bosse är mycket viktig.
Sedan, fortsätter han; ”bör man ha kompetens om samlingarna, kunskap om hur man sorterar
och systematiserar -både i tryckt och digital form. En allmän kunskap bör man också ha, och
hyfsad kunskap om barn och skönlitteratur. Helt enkelt en hyfsad allmänbildning!”
Ytterligare menar Bosse att man också kan ha ett privat intresse kring något, till exempel
fotboll. När det gäller barnlitteraturen, anser han att den generellt är eftersatt. Därför måste
den uppvärderas. I framtiden är Bosse rädd för att digitaliseringen kommer att förstärkas. Den
skönlitterära formen kommer då att få stryka på foten. Bosse påpekar dock att han inte vill
överdriva detta.

Enligt Bosse har folkbibliotekariers status varit generellt låg. ”Vi har varit missförstådda av
våra ledare. Men nu börjar ju TV att uppmärksamma bibliotekarier mer.” Bosse tänker då
främst på de bibliotekarier som går vidare till företag. ”De är dagens såpastjärnor, medan
resten traskar omkring i samma träsk!” Enligt Bosse finns det risker med att det kan bli en
skiktning inom yrkeskåren, även om det kan vara bra med en viss nischning, tillägger han.



”För att höja statusen måste politiker och allmänheten veta om den lokala kompetensen.
Elever från komvux  är ju numera en stor grupp, som också behöver få hjälp i biblioteket.”

De tråkigaste bilderna av kåren när det gäller image, är den att bibliotekarier har glasögon och
knut i nacken. Bosse säger att han nog har dragit sitt strå till stacken [den intervjuade har
glasögon; min anmärkning]. ”Men – det är många som säger, när jag till exempel är ute och
spelar med mitt band, eller när jag recenserar böcker offentligt; att jag inte ser ut som en
typisk bibliotekarie.” Bilden av bibliotekarier, enligt Bosse, är att de är grå och tillbakadragna.

För att kunna förbättra och mer tydliggöra bibliotekariers arbetsuppgifter, kompetenser, status
och image; är det enligt Bosse viktigt att hitta arenor där bibliotekarier syns, som på TV – i till
exempel ”Röda rummet”. Enligt honom finns det få bibliotekarier i det programmet. Men –
resonerar han – ”det är nog inte bra att skicka iväg dem till programmet Robinson”. ”Vi ska ju
vara det positiva samt det goda föredömet och synas utåt – utan något slafs. Därför måste en
annan typ av bibliotekarie visas upp, än de som gett oss vårt rykte. Något som var positivt, det
var hon Anna-Greta, tror att hon var bibliotekarie, som kammade hem allt i 10 000-kronors
frågan. Det var positivt för yrkeskåren! Vi måste också i olika sammanhang lyfta fram
folkbibliotekarierna som kunskapsbibliotekarier!”

Vid anställningar av bibliotekarier anser Bosse att goda vitsord från utbildningsanstalten, kan
vara en merit, samt att man gjort färdigt sitt specialarbete. Det är också en fördel om man
visat prov på självständighet. Bosse nämner tre viktiga punkter: ”1. Social kompetens  2. Ha
dokumenterade kunskaper via skolan 3. Visa att man gjort något annat utöver utbildningen.
Till exempel att man haft en läsecirkel – att man tagit egna initiativ!”

Britt

Britt är den sista och yngsta av våra informanter - hon är 34 år. Britt har läst blandade kurser
innan BHS-studierna. De sistnämnda studierna var avklarade 1994. Då Britt utbildade sig
ingick ingen magisteruppsats som slutarbete, utan ett annat mindre omfattande arbete. Men 10
veckors praktik ingick, vilket var positivt, tycker Britt. Hon har arbetat sedan sommaren 1993;
då hon upplevde att det var svårt att få arbete. På den tiden fanns det något som hette
akademikerplats, och det provade Britt på. Hon fick då kortare arbeten på tre olika ställen. Det
i sin tur gav utslag, då hon erbjöds ett vikariat under ett par år. Nu har hon en fast tjänst på ett
huvudbibliotek som barn- och ungdomsbibliotekarie i en kommun med omkring 14 000
invånare. Arbetet går ut på att följa och uppfölja den läsfrämjande planen. Det innebär i första
hand: bokprat, katalogisering, inköp av medier, skrivartävling, barnfilmstudio, söka
kulturrådspengar, vara kontaktperson för filialerna samt delta i bokmöten. På frågan om vad
Britts lön är, säger hon att den är under förhandling. Vid intervjutillfället var den dock 17 900
kronor per månad - brutto.

Vidare säger Britt att: ”Är man inte serviceorienterad så klarar man inte jobbet! Vid ett
informationspass på cirka tre timmar får man riktigt ladda upp sig! Man får ha stort intresse
för sitt arbete och inte tycka att någon fråga - inte är fin nog, som en del bibliotekarier kan
visa. Så kan man inte arbeta, eftersom man inte har råd att tappa bort någon låntagare.”
Ytterligare menar Britt att; ”Servicerollen blir lidande när man har mycket att göra, men det
kan man ej påverka när man arbetar i informationsdisken. Men den inre tiden går att
disponera på egen hand och förändra tjänsten är inget problem på min arbetsplats, den är
mycket lyhörd. [Med lyhörd arbetsplats menar hon att det går att resonera med sin chef om
förändrade arbetsuppgifter när något inte känns bra; min anmärkning.]



På frågan om arbetsuppgifterna är tydliga svarar hon att det tycker hon att de är, men frågar
sig samtidigt: ”Ska man kunna svara på allt?” Och hur långt ska man gå i sitt sökande?” Britt
tycker att; man inte kan bjuda på allt, ”studenter kan mycket väl lära sig att söka själva”. Att
hjälpa barn och ungdomar till läsning är OK, menar hon. ”Men allt det andra allmänkulturella
kan man inte prioritera”, anser Britt. Men allt det där kommer kanske att förändras eftersom
kommunen planerar att bygga ett nytt bibliotek tillsammans med en gymnasieskola. Då tror
hon att allmänkulturen får större plats. Britt anser att bibliotekariers arbetsuppgifter har
förändrats i och med informationstekniken. ”Nu vill allmänheten ha hjälp direkt och de kräver
att man ska kunna hitta allt.” Britt tror att det är lättare att få arbete som bibliotekarie idag,
fler rör mer på sig och kräver en annan lön - då höjs statusen. Trycket från arbetslösheten och
kunskapslyftet har bidragit till att lyfta fram bibliotekarierollen. ”Den kräver stor datorvana,
och den kunde varit bättre”, tycker hon.

På hennes arbetsplats arbetar bibliotekarier och assistenter tillsammans - till en viss gräns,
men bibliotekarier har det yttersta ansvaret när det gäller att söka i bibliotekskatalogen och de
andra sökbara databaserna. Assistenterna är experter på in- och utlån. Britt lägger sig i ett
samtal om hon förstår att något inte fungerar mellan låntagare och assistent. ”Hiearki mellan
personalen finns, men den är underförstådd, vilket menas att ingen trampar in på någon
annans område. Annars är det raka rör mellan alla.” Vidare berättar Britt att en
biblioteksassistent på hennes arbetsplats har uttryckt att: ”En riktig bibliotekarie ska var en
man.” Ytterligare upplever den intervjuade att hon inte behöver ”gå på tå” för någon.

Britt har en känsla av att kulturpolitikerna tror att biblioteket är en ö för sig själv, att de inte
vet vad biblioteksarbetet går ut på. Kulturpolitiker står för visioner och vi andra ”harvar” på,
målen kunde vara tydligare. För att komma tillrätta med detta problem, föreslår Britt att det
kunde vara positivt om det anordnades en landsomfattande dag typ - seniorsurf. På så sätt
kunde personalen; ”tala om vad biblioteket är, vad vi gör och vad vi kan erbjuda. Det kan låta
självklart, men så är det inte.” Vidare frågar jag om bibliotekarier behärskar en speciell teori;
Britt tycker sig sakna en sådan. Hon tycker att det hade varit bra att kunna stödja sig på en
teori, till exempel vid inköp av medier. ”Allmänna kriterier finns, men de är vaga, en
grundteori hade varit bra. Man kunde kika på pedagogiken och eventuellt samarbeta med
dem.” [Med det menar Britt ett samarbete med lärarna; min anmärkning.].

Britt tycker att bibliotekarier har en bred allmänbildning samt att de har mycket kunskap om
skönlitteratur. Dessutom anser hon att man som informationssökare också har en speciell
kunskap, som det gäller att hålla sig ajour med. ”Bibliotekarier känner igen varandra, men
någon speciell kåranda finns inte”, tycker Britt; ”den kommer kanske med åren.” När det
gäller etiska förhållningssätt är anonymitet och integritet viktigt för henne. Men hon säger att:
”Ibland kan man ´halka´ vid småsaker, till exempel när herr Nilsson besöker biblioteket, så
skickar man med en beställd bok hem till fru Nilsson, detta är naturligt vid ett litet bibliotek.”

Britt tror att alla bibliotekarier är kompetenta, oavsett storlek på biblioteket. Hon säger: ”Om
man inte är intresserad av att söka i olika datasystem, så blir man kanske mindre kompetent.”
Fortbildning inom data är viktig för kompetensen tycker Britt och att kunna sovra bland
informationen. Hon tror att bibliotekariers status kommer att stiga den närmaste tiden, på
grund av att näringslivet styr marknaden. Britt tycker att det viktigaste arbetet i hela världen
är bibliotekariens. Bibliotekariers image tror hon att många vill komma ifrån, eftersom den
har en gammal och mossig bild. Hon vill inte heller var med i gruppen som tycker att
”finkulturen” är fin.



På frågan om hur hon vill mer tydliggöra och förbättra bibliotekariers arbetsuppgifter,
kompetens, image och status, säger hon; ”att det är bra att synas i dagstidningars artiklar, att
göra biblioteket synligt och då speciellt bibliotekarieyrket. Hon tycker att utbildningen i Lund
skapar sina ”broilers”.  ”Det finns en motsägelse – bibliotekarier ska vara tillbakadragna och
inte synas och sen ska man synas!” Enligt Britt, bör en arbetsgivare tänka på följande kriterier
vid nyanställningar: ”Om man kan samarbeta, om man har ideér och är kreativ, om man är
utåtriktad och kan stå på sig.”

5.2 Biblioteksassistenter

Här presenteras intervjusvaren med biblioteksassistenter. Vi har på samma sätt döpt om våra
respondenter, som vi gjorde med bibliotekarierna. För att kunna särskilja dem börjar deras
namn på A. Det vill säga: Asta, Anna, Arne och Agneta.

Asta

Asta är en 65-årig kvinna, som arbetat i 27 år som biblioteksassistent, i en kommun med
omkring 40 000 invånare. Hennes utbildning är flickskola, gymnasium och en
biblioteksassistentkurs i Borås. Den sistnämnda utbildningen gick hon 1990. Hennes
arbetsuppgifter är bland annat katalogarbete samt ut- och inlåning av olika medier.
Månadslönen är heltid, cirka 15 000 - brutto.
I sitt arbete händer det att Asta får en del bibliotekariefrågor. Om detta säger hon: ”Det vi kan
svara på svarar vi på – de andra frågorna skickar vi vidare till bibliotekarier. Om man är
osäker skickar man också frågorna vidare.” Bibliotekariernas arbetsuppgifter upplever Asta
som tydliga och klara. Hon säger att ”man skiljer på sökverksamheten. Bibliotekarier söker
och finner information”. Hon tillägger: ”Dom kan det de kan och jag kan det jag kan.”

Asta säger vidare att användare inte kan skilja på bibliotekarier och biblioteksassistenter, och
deras arbetsuppgifter, i folkbiblioteket. Hon harklar sig och förtydligar förgående mening med
att säga att: ”Användare till och med kan fråga en prao om hjälp.” På frågan om skillnader i
yrkesutövande mellan bibliotekarier och assistenter, tycker hon att var och ens arbetsuppgifter
är tydliga. ”Bibliotekarierna sitter i informationsdisken och vi assistenter står i in- och
utlåningsdisken.”  De viktigaste arbetsuppgifterna för en bibliotekarie anser Asta är att ge
vägledning till låntagarna. ”Att kunna leta rätt på vad de vill ha, och då främst att hjälpa folk
att hitta vad de vill ha, som till exempel böcker och artiklar.”

När det gäller bibliotekariers kompetens anser Asta att den till stor del beror på utbildningen.
Hon tycker att bibliotekarier inte verkar ha någon administrativ kompetens. Hon förtäljer: ”De
kommer och söker personaltjänster och har ingen kunskap om personal och administration.”
Dessa kunskaper menar Asta, skulle ingå i bibliotekarieutbildningen. Angående status, anser
hon att bibliotekarieyrket är ett missförstått arbete. ”De borde ha högre status än de har,
eftersom biblioteksinstitutionen är ovärderlig!”  Beträffande bibliotekariers image, har Asta
inte tänkt så mycket på det. Men hon slår fast att bibliotekarierna i alla fall inte längre bär
runda glasögon och näbbskor.

Asta upplever att det existerar en hierarki på biblioteket, eftersom arbetsuppgifterna är
annorlunda. Men det ser hon inte som något negativt. ”Vi gör bara olika saker – jag kan det
jag kan – och de kan det de kan.” På frågan om man kan förbättra och förstärka bibliotekariers



arbetsuppgifter, status, kompetenser och image, anser Asta att det är bra som det är. Men hon
säger att det borde anordnas mer vidareutbildning och kurser när det gäller
kompetensutveckling. Slutligen tycker hon att bibliotekariers status, i allmänhetens ögon
borde höjas, men hon vet inte hur.

Anna

Anna är 46 år och har arbetat som assistent i 2 år. Hon har en  75%- tjänst i en kommun med
36 000 invånare. Anna har utbildat sig i Borås och läst biblioteks/assistentkursen, på 20 poäng
- 1998. För att kunna göra detta var Anna tvungen att läsa in gymnasiekompetens innan. Hon
har även läst etnologi, men har ännu inte avslutat dessa studier. Arbetsuppgifterna består
bland annat av att låna ut och ta emot böcker samt att sätta upp böcker i hyllorna. För detta får
hon en lön omräknat i heltid – 12 100 kronor per månad - brutto.

Jag frågar Anna om hon får svara på bibliotekariefrågor – hon svarar att hon får det; men hon
vet inte var gränsen går. Anna försöker dock besvara de frågor hon kan, men ”skickar” vidare
till bibliotekarierna, de frågor hon inte kan svara på; hon vet sin begränsning. Bibliotekarierna
svarar på alla frågor som Anna inte kan, de finns där för att svara på allmänhetens frågor i
första hand.

På frågan om hon tror att allmänheten kan skilja på assistenter och bibliotekarier och deras
arbetsuppgifter, svarar Anna att; ”en del kan det men långt ifrån alla, 75% kan säkert inte det.
De tror att alla är personal på biblioteket.” Skillnader i yrkesutövande mellan assistenter och
bibliotekarier är självklara, menar Anna. Hon säger att de har olika tjänster och olika yrken.
Deras sysslor är helt skilda från varandra. Detta är klart och tydligt på ett huvudbibliotek. Den
viktigaste arbetsuppgiften för en bibliotekarie tycker Anna, är att tillgodose låntagarnas
behov. ”Det finns en söklust som man vill dela med sig, detta oavsett om man är bibliotekarie
eller assistent, men för assistenterna finns det begränsningar.”

När jag frågar om bibliotekariers kompetens säger Anna att: ”De är bibliotekarier, de kan
mycket, men det kan vi [assistenter; min anmärkning] också. ” På frågan om hur hon ser på
folkbibliotekariers kompetens, säger hon följande: ”Det beror på vad som menas med
kompetens? Är det kunskaper det handlar om eller är det hur man bemöter människor?” Hon
förtäljer att det är viktigt med både rätt bemötande och kunskaper. Om statusen säger hon:
”Bibliotekarier har ett högre läge, de tillhör inte samma grupp som assistenter.” När det gäller
bibliotekariers image, tycker Anna att det inte märks eller syns på dem, om de är
bibliotekarier eller inte.

Hierarki finns, menar Anna, men det är något man själv skapat – för trygghetens skull. Hon
tycker inte att det har med människors värde att göra, det är mer ett sätt att ”hålla ordning i
flocken”. Till sist frågar jag hur man enligt henne skulle kunna förbättra och förstärka
bibliotekariers arbetsuppgifter, kompetens, image och status. Då svarar Anna: ”Man måste
visa sig mer och titta på hur andra yrkesgrupper har gjort - till exempel sjuksköterskorna. I
kvinnoyrkena behöver man tala om att man finns.”

Arne

Arne är 45 år och arbetar på ett stadsbibliotek i en kommun där invånarantalet är 36 000,
tjänsten är en halvtid och Arne är inne på sitt tolfte år. Han har läst humanistisk linje på
gymnasiet samt läst 40 poäng litteraturvetenskap. Dessutom har han gått två år på en



konstlinje, vid en folkhögskola. Arnes lön är 13 600 kronor per månad räknat i heltid.
Eftersom han arbetar halvtid, är lönen hälften av heltidslönen.

Arbetsuppgifterna på biblioteket består av in- och utlån och bokuppsättning. Arne säger att
han ibland i sitt arbete, får svara på bibliotekariefrågor. Arne menar att bibliotekariens
arbetsuppgifter har en viktig funktion i informationsspridandet men även att de också kan
sprida bra skönlitteratur för barn och vuxna. Han anser att assistenter ibland har speciella och
liknande kvalificerade uppgifter som bibliotekarier.

Arne tror inte att allmänheten kan skilja på assistenter och bibliotekarier, och deras
arbetsuppgifter, ”de tror att alla är bibliotekarier”. Definitivt är det skillnader i
arbetsuppgifter, säger Arne, ”i kompetensen till en del. Det finns ingenting som säger att en
bibliotekarie utan litteraturvetenskap är bättre på att låna ut skönlitteratur än en
biblioteksassistent.” De viktigaste arbetsuppgifterna för en bibliotekarie, enligt Arne är
informationssökning och förmedling av skönlitteratur - att sälja teaterbiljetter är en bisyssla.

På frågan om bibliotekariers kompetens tycker Arne att det är konstigt att studenter inte
kräver litteraturvetenskap i utbildningen – både vuxen- och barnlitteratur – den saknas som
det är nu. ”Bibliotekarien är viktigast - inte vad man kan eller inte kan.” Dessutom anser Arne
att det är viktigt med serviceinriktningen och att söka information. Arne tror att bibliotekariers
status i allmänhetens ögon är ganska bra. Lönemässigt är den sämre, allmänheten tror att den
är bättre. Men han säger att i kvinnoyrket är det så – ett rent traditionellt problem. Om imagen
säger Arne att den är rätt så förlegad, folk vet inte att bibliotekarier kan söka information på
Internet och att man kan få hjälp med det. Det är dåligt med information om vad
bibliotekarien står för. De äldre är dessutom lite rädda för verkligheten och nutiden, och
gömmer sig på biblioteken, menar Arne. Han säger vidare att: ”Finkulturstämpeln är kvar, en
del är måna om den.”

”Hiearkin existerar – absolut”, menar Arne. Han förtydligar och säger: ”Det är bibliotekarier
som är måna om att ha ett avstånd nedåt, till exempel för att försvara den högre lönen. Det
fungerar så i alla sammanhang.” Arnes förslag till att förbättra och förstärka bibliotekariers
arbetsuppgifter, kompetens, image och status är att, ”lansera bibliotekarien för att tala om vad
man kan. I detta informationsrika samhälle borde biblioteket ligga först, och tala om vad man
kan. En positiv utstrålning gagnar biblioteket, praktik på olika arbetsplatser kan stärka
kompetensen samt personliga och engagerade kontakter med låntagarna”, avslutar Arne.

Agneta

Agneta är en kvinna på 25 år. Hon har arbetat som biblioteksassistent i tre år, vid ett större
stadsbibliotek, i en kommun med över 100 000 invånare. Hennes utbildning är gymnasium
och en biblioteksassistentskurs vid Borås högskola. Agnetas arbetsuppgifter är utlåning och
återlämning av medier samt bokuppsättning. Hon är också talboks- och tidningsansvarig
tillsammans med en annan kollega. Månadslönen är heltid: 13 000 kronor per månad - brutto.

Agneta berättar att hon ibland får svara på en del biblioteksfrågor. Frågorna kan gälla till
exempel på vilken avdelning hundböckerna står. Om Agneta får mer invecklade frågor
skickar hon dem vidare till en bibliotekarie. Vidare erfar hon att det är tydliga skillnader när
det gäller arbetsuppgifter mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter – ”vad man får och
vad man inte får”. Hon tillägger att det är viktigt att inte förvilla varandras arbetsuppgifter.
”Bibliotekariernas arbetsuppgifter är att de ska kunna finna det som låntagarna efterfrågar. De



har också mera ansvar och mer speciella uppgifter på grund av utbildningen. Assistenter har
till exempel hand om bokuppsättning.” Agneta tror inte att användarna i folkbiblioteket kan
skilja på bibliotekariers och biblioteksassistenters arbetsuppgifter. Men, säger hon: ”Jag
påpekar ofta till låntagarna att jag inte är någon bibliotekarie.” Den viktigaste arbetsuppgiften
för bibliotekarier är enligt Agneta att hjälpa låntagarna så långt som det är möjligt. Att kunna
hjälpa dem att hitta det de söker.

Agneta upplever att bibliotekariers kompetens är mycket stor. ”De är väldigt duktiga i sitt
arbete”, säger hon. ”Låntagarna får väldigt mycket hjälp, när de frågar efter vägledning,
bibliotekerarier är mycket duktiga”, upprepar Agneta. Angående status upplever hon att den
inte är högre än biblioteksassistenters. Men, fyller hon i, ”de har högre lön än oss, så de har
väl lite högre status. Men jag tycker vi är likvärdiga”, deklarerar Agneta. På frågan om
bibliotekariers image anser hon att bibliotekarier nog är lite annorlunda klädda och har en
annorlunda personlighet. ”De är mer intresserade av litteratur än oss biblioteksassistenter.”
Hon förklarar vidare att de är lite ”mörkare personligheter”. Agneta funderar en stund och
säger att bibliotekarier kanske inte bryr sig om hur de ser ut. Ja – förtydligar hon, ”det finns
skillnader mellan dem och oss”!

Agneta upplever att det finns en hierarki på arbetsplatsen. Men hon tror att det finns skillnader
mellan olika kommundelsbibliotek. Agneta anser att man borde hjälpa varandra mer,
personalen emellan. ”Bibliotekarierna skulle kunna våra uppgifter, men det är de inte
intresserade av.” Hon förklarar att biblioteksassistenterna brukar göra vissa av
bibliotekariernas uppgifter – till exempel att svara på vissa bibliotekariefrågor. Agneta
upprepar än en gång att de kunde hjälpas åt. Enligt henne finns det inte så mycket samarbete
som man borde ha – det är mer uppdelat yrkeskategorierna emellan. Agneta säger att hon hört
att det för några år sedan inte var så på hennes jobb på folkbiblioteket, men att det numera är
starkt uppdelat mellan personalen, vad gäller arbetsuppgifter.

På frågan om att förbättra och förtydliga bibliotekariers arbetsuppgifter, status, kompetenser
och image, kan inte Agneta ge ett direkt svar. Men hon påpekar: ”Det har ju mer upptäckts att
det finns andra arbetsplatser för bibliotekarierna att arbeta på förutom bibliotek, till exempel
på företag. Det har blivit ett mer intresse utifrån kring yrket”, avslutar Agneta intervjun, då
hon måste återgå till hennes arbetsuppgifter.

5.3 Kulturpolitiker

I följande stycken presenterar vi våra två intervjuer med kulturpolitiker. De kommer från två
relativt jämnstora kommuner, cirka 40 000 invånare, men med olika politiskt styre. Den ena är
socialdemokrat och man, den andra är moderat och kvinna. Namnen är fingerade. Därför har
vi döpt våra informanter till Kurt och Karla.

Kurt

Jag börjar med att fråga Kurt om han vet vad för slags utbildning en bibliotekarie har. Han
säger att de har en högskoleutbildning med inriktning mot bibliotekarie. Han tillägger och
säger att utbildningen är inriktad mot biblioteksarbete. Kurt tror att bibliotekariers lön ligger
någonstans mellan 17 000 – 21 000 kronor i månaden - brutto. På frågan om bibliotekariers
arbetsuppgifter är tydliga, svarar Kurt: ”De ska finnas i biblioteket för att ge service till
kunder som till exempel – boklån. De ska också kunna söka litteratur via nätet och låna ut



skivor och videofilmer, vara kunniga som servicepersonal och kunna hitta vägar för att nå
information.” Kurt säger vidare att de ska vara lyhörda för studenter som söker litteratur och
för allmänheten som söker skönlitteratur. Han tycker att ”boken” är det centrala, även om det
finns mycket annat i biblioteket.

Kurt tycker att det är svårt att se några skillnader när det gäller arbetsuppgifter mellan
bibliotekarier och biblioteksassistenter. Men om han har uppfattat det rätt, så är det
biblioteksassistenter som står bakom lånedisken och bibliotekarier kan man rådfråga vid
informationsdisken.

Vilken arbetsuppgift tycker då Kurt är viktigast för en bibliotekarie? Kurt säger att de ska vara
lyhörda för vad folk vill ha och utgå ifrån vilket uppdrag man ska främja som till exempel
läsintresse/läsande. ”Detta kan ju se olika ut i olika kommuner och landsändar. Bibliotekarier
ska främja läsandet som är en klassfråga.” Kurt menar att bibliotekarier ska nå ut till grupper
som traditionellt inte läser, då han tycker att biblioteken är lite dåliga på detta. Eftersom en
del stadsbibliotek har blivit nedlagda, når inte böckerna ut till folk på samma sätt.
Grundbudskapet för bibliotekarier, menar Kurt är att de ska nå alla grupper och inte bara dem
som har kulturella vanor.

Om bibliotekariers kompetens, tycker Kurt att den är hög; han upplever själv att han får hjälp
vid sökning av speciell litteratur och att de är tillmötesgående. ”Jag upplever att det finns
service och ett intresse hos bibliotekarier. De lever upp till de krav jag har.”

Om bibliotekariers status, säger Kurt att för hans del är den hög, men i samhället är den nog
inte så hög när det gäller deras lön. Men när han jämför med kultur- och fritidssektorn så har
bibliotekarierna högre status. ”Bibliotekarierna är en grupp som inte tillhör måstena i ett
samhälle, som till exempel lärare och socialarbetare.”

Om bibliotekariers image, säger Kurt att det oftast är kvinnor som arbetar som bibliotekarier.
”De är lite tystlåtna och försiktiga, men det tror jag beror på miljön, de kanske är annorlunda i
fikarummet.” Kurt menar att det är väldigt sällan man ser manliga bibliotekarier och det
tycker han är en brist, det är viktigt att försöka nå en jämnare könsfördelning, eftersom det är
många män som besöker biblioteken; ”de kanske tycker det är jobbigt att fråga en kvinnlig
bibliotekarie om böcker inom känsliga ämnen.”

Den sista frågan där vi undrar vad man kan göra för att förbättra och förstärka bibliotekariers
arbetsuppgifter, kompetens, image och status säger Kurt att all personal bör vara
högskoleutbildad. Det är också viktigt att ”bredda” utbudet av medier för att tillgodose den
yngre generationen. Bibliotekarier borde också finnas mer ute i skolor och förskolor för att
göra läsandet populärt. I denna kommunen behövs en utveckling av skolbibliotekarier,
avslutar Kurt.

Karla

Karla är en kvinnlig moderat kulturpolitiker. Hon tror att bibliotekarier har en
magisterutbildning men hon är inte riktigt säker. Hon vet i alla fall, med säkerhet att praktiken
är borta från utbildningen. Detta tycker Karla är synd, ”den behövs och är viktig för att kunna
känna på yrket”.



Karla är inte riktigt säker på hur mycket en bibliotekarie har i månadslön, men hon tror att
ingångslönen är cirka 17 500 kronor i månaden, och att medellönen är 19 000 kronor per
månad – brutto.

På frågan om hur hon ser på bibliotekariers arbetsuppgifter säger hon att de är väldigt
varierande, med ett stort omfång. ”Bibliotekarier vid ett stort bibliotek –  har väldigt
omfattande arbetsuppgifter, men arbetar man på ett litet bibliotek är arbetet också väldigt
omfattande, men då i mindre format”, enligt Karla.

De viktigaste arbetsuppgifterna för en bibliotekarie tycker Karla är: ”Att se till att låntagarna
får vad de vill ha, att sätta böckerna och samlingarna i fokus och att ge rätt bok till rätt person
vid rätt tillfälle.” Eller som Karla uttrycker det: ”Läs en bok som gör dig klok.” Hon tycker
vidare att bibliotekarieyrket är ett serviceyrke som kräver ett personligt bemötande. Och att
hon/han kan hitta det som efterfrågas. Det är ett utåtriktat arbete med kunskaper.

Kompetens, tycker Karla är viktigt och inte bara kunskaper. Det anser hon att bibliotekarier
har. Att kunna använda sin utbildning på rätt sätt och att läsa nya böcker kontinuerligt. Kort
sagt att hålla sig ”ajour” med vad som händer i biblioteksvärlden – det är att vara kompetent,
tycker Karla.

När jag frågar om bibliotekariers status säger Karla att den är högre för bibliotekarier än för
assistenter. ”Men det innebär också att ansvaret blir högre.” Vill Karla ta reda på någonting i
biblioteket så frågar hon en bibliotekarie. Men hur vet hon vem som är vem? Jo, säger Karla,
”bibliotekarier är mycket vältaliga”!

Om image säger Karla att, ”det är vältalighet, som är viktigt, utseendet har ingen betydelse.
Bibliotekariers lågmäldhet hänger med sen förr, eftersom det då skulle vara tyst på
biblioteket”. Hon tycker att bibliotekarier visar indirekt vad de kan.

För att eventuellt förstärka och förbättra yrkesroll, kompetens och status föreslår Karla att det
ska anställas bibliotekarier vid sammanslagningar av folk- och skolbibliotek och att fler män
kan stärka rollen bland kvinnorna. Avslutningsvis säger Karla: ”Läka själen är lika viktigt
som när läkaren läker sjuka rent kroppsligt.”

5.4 Användare/biblioteksbesökare

Vi har även intervjuat 16 användare, både kvinnor och män, i varierande åldrar. Intervjuerna
har genomförts på olika bibliotek, i olika kommuner. Eftersom vi intervjuat ett större antal
människor, samt att de inte fick svara på så många frågor; har lett till att vi slagit ihop svaren.
På grund av utrymmesskäl, har vi valt att endast låta vissa av användarna göra sina röster
hörda under de olika frågeställningarna. Dock får alla 16 intervjuade användare säga sin
mening, någonstans i texten.

När vi frågade om de visste hur bibliotekariers utbildning ser ut nuförtiden, svarade de flesta
(15 av 16 informanter) att de trodde att bibliotekarier hade högskoleutbildning eller
bibliotekarieutbildning. Dock gissade de olika på utbildningens längd. Endast en person
svarade att hon inte hade någon aning om bibliotekariers utbildning. Tre svarade att de trodde
att utbildningen var på två år, tre stycken svarade tre år och sex svarade fyra år. En person



trodde att utbildningens längd var fem år. Resten nämnde inte hur lång de trodde utbildningen
var. Endast en av 16 personer svarade att de läste Biblioteks & Informationsvetenskap.

På frågan om hur de ser på bibliotekariers arbetsuppgifter och tydlighet gentemot användarna,
svarar de lite olika. En manlig informant, 46 år, säger så här: ”Bibliotekarier ledsagar
låntagare i biblioteket och svarar på frågor angående författare och deras verk,” En yngre
man, på 21 år menar att: ”De håller efter, sorterar och plockar in nya böcker.” En kvinna på
70 år säger ”Bibliotekarier köper in böcker, ordnar kulturella föredrag, styr hur saker och ting
ska ställas ut, som till exempel filmer, talböcker och nya böcker.” En annan kvinna på 51 år
förtäljer att: ”Jag klarar mig mest själv i biblioteket, har aldrig direkt behövt fråga någon
bibliotekarie om hjälp, därför vet jag inte riktigt säkert vad de gör.” En 26-årig kvinnlig
informant, som själv studerar på bibliotekshögskolan, anser att hon ”… kan se
arbetsuppgifterna tydligare eftersom jag studerar på BHS,” Hon säger vidare att hon inte tror
att bibliotekariers arbetsuppgifter är tydliga för användarna. Det som syns är det
bibliotekarierna gör i informationsdisken. Arbetsuppgifter som till exempel katalogisering är
mer undanskymt och syns därför inte, menar BHS-studenten.

En man i 29-årsåldern, anser att: ”Bibliotekariernas två största arbetsuppgifter är att de ska
vara serviceinriktade och att de ska köpa in litteratur.” En kvinna på 20 år, menar att: ”De
beställer och väljer ut böcker, hjälper besökare med information, gör administrativt arbete, gör
speciella projekt – på till exempel barnavdelningen. Ytterligare sägen en man på 68 år:
”Bibliotekarier är med och organiserar, utvecklar och planerar verksamheten, men jag har
dåligt grepp om vad de gör, det som syns mest är ju att de lånar ut böcker.” En man på 35 år
svarar: ”Arbetsuppgifterna verkar vara enahanda, de svarar på frågor. Det verkar vara samma
varje dag.” En 67-årig man menar att: ”Bibliotekarier är informatörer, de kan alla sökord.”
En kvinna på 47 år säger: ”En bibliotekarie lånar ut böcker, katalogiserar, dessutom ska de
vara serviceinriktade.” En man på 27 år säger att många bibliotekarier verkar ha chefsjobb.
”Deras arbetsuppgifter är att de hjälper folk att låna och beställa böcker, de får också svara på
frågor.”

Nästan alla informanter, 15 av 16, (förutom biblioteksstudenten) kan inte se skillnad på
bibliotekariers och assistenters arbetsuppgifter i folkbiblioteket. Dessutom vet de inte, vem
som är vem. En 29-årig man sa bland annat: ”Det är svårt att se skillnad på personalen, men
de som står bakom receptionen är bibliotekarier, förr satt dom ner” [De bakom receptionen
var dock biblioteksassistenter; vår anmärkning].

På frågan om hur användarna ser på bibliotekariers kompetenser, svarar några av våra
informanter så här: Mannen på 21 år: ”De kan säkert jättemycket om alla böcker och sånt. De
måste veta var saker och ting finns.” Kvinnan på 20 år säger: ”Jag tror att de har mer
kompetens än vad man tror. Många tror att de bara sitter i utlåningsdisken, men jag tror att de
har mer kunskap än så.” Mannen på 68 år: ”Jag tror att de har en hög kompetens. De har ju en
lång och gedigen utbildning, framförallt inom svenska språket och litteraturvetenskap.”
Biblioteksstudenten menar att: ”De har kunskap om verktygen – hur man tar reda på saker. De
har också ämneskunskaper och kunskap i användarstudier.” Ytterligare en kvinnlig informant,
på 70 år, säger att: ”Man tar dem som ganska intelligenta varelser, som har vetskap och stora
kunskaper om det kulturella. Bibliotekarier har ju en ganska lång utbildning.” En annan, man
på 36 år, anser att det finns en risk att bibliotekarierna sållar bort sig själva, via datorn. Vidare
anser han att de som är utbildade är kompetenta, ”eftersom de framhävs bättre”.
När det gäller bibliotekariers status svarar de intervjuade så här: Kvinna på, 20 år: ”Statusen
är nog ganska låg. Tror att folk inte vet att de har en ganska lång utbildning.” Man, 25 år:



”Det är en svår fråga, det är väl som vilket yrke som helst – varken mer eller mindre.”
Kvinna, 51 år: ”De har väl bra status. Fast de tycker säkert att de har för litet betalt. Men jag
kan inte se något negativt med den, statusen är varken bra eller dålig.” En kvinna på 30 år
tycker att bibliotekariers status inte är lika hög som en läkares; ”men man ser upp till dem.”
En annan kvinna på 71 år säger att: ”Jag har ingen aning om hur bibliotekariers status ser ut,
inte vet jag heller hur mycket de har i lön.” En man på 36 år förtäljer: ”Bibliotekarieyrket är
ett låglöneyrke, de har klagat länge på sin lön.” En man på 35 år anser att statusen är relativt
hög. Men han erfar att statusen - utåt i samhället är lägre, eftersom bibliotekarieyrket, som
han ser det, är ett låglöneyrke. Ytterligare en man, på 67 år anser följande: ”Statusen är låg,
andra med IT-utbildningar har högre lön.” En kvinna i 47-årsåldern tycker att bibliotekarier
har en hög status, ”eftersom arbetet har en hög status, då man arbetar mot många människor.
Böcker är status samt kunskap.”

På den sista frågan gällande bibliotekariers image, ger informanterna följande svar: Kvinnan
på 47 år, säger: ”Man förknippar dem med beige kläder, snäv dräkt eller palestinasjal.
Bibliotekarier tycker att det är viktigare med insidan än med utsidan.” Den 46-årige mannen
säger följande: ”Det är ett udda arbete. De har glasögon. Det är inget ungdomligt arbete.
Bibliotekarier förknippar man med lugn och tålamod.” Kvinnan på 70 år: ”Jag tycker att de
verkar vara inne i böckernas värld. Bibliotekarier för sig på ett speciellt sätt – de är lite
frånvarande och högsvävande. Bibliotekarier är magra – har aldrig sett någon tjock och
plumsig bibliotekarie. De borde se folk lite mera. Vore bra om de kunde hälsa eller nicka när
man kommer in i biblioteket.” Mannen på 29 år säger: ”Ung – gammal – hipp som happ – de
får se ut som de vill. Men stereotypen är en medelålders kvinna som är bohemiskt klädd.”
Kvinnan på 20 år menar att: ”De ser ganska tillbakadragna ut, oftast är de äldre personer som
arbetar som bibliotekarier. De är inte så framstående – lite tillbakadragna på något sätt.”

Den kvinnliga biblioteksstudenten menar att: ”Bibliotekarier ses nog som ganska tråkiga och
präktiga. De ses som lite förlästa – som att de är i en annan värld – de har ingen tydlig
förankring med världen utanför. Men samtidigt ses de nog som väldigt kunniga av
allmänheten.” Vidare tycker en kvinna på 51 år att bibliotekarier har en ganska låg
framtoning. ”De är inte framfusiga. Dom finns – men de märks inte så mycket. De är inga
som gapar eller ropar. Förr på sjuttiotalet var de väl många som hade näbbstövlar och
palestinasjalar. De är inte tuffa, men de verkar vara samhällstillvända och socialt medvetna –
inga ytliga människor. De har kunskaper om sådant som händer – de är med i debatter.”

5.5 Konferensmaterial - ”Framtidens bibliotekarie”

Under tiden som vi arbetat med vår uppsats, fick vi tips om att en konferens med namnet
”Framtidens bibliotekarie” skulle äga rum i Stockholm, i början av april. De ämnen som
skulle diskuteras, ansåg vi stämde väl överens med vår uppsats innehåll. Därför valde vi att ta
kontakt med arrangören CKU (Centrum för kunskapsutveckling) och projektledare Miia
Eriksson – som var ansvarig för konferensen. Hennes välvilja var stor mot oss och vi blev
inbjudna att närvara den 3 och 4 april, i år (2001) på Hotell Globen i Stockholm, där
konferensen hölls. Vårt deltagande på konferensen kändes som ett stort lyft - för vår uppsats,
på grund av möjligheten att få ”senaste nytt” från biblioteksvärlden. Sålunda anser vi att våra
frågeställningar känns mycket aktuella! Vi vill dock påpeka att denna konferens inte är
vetenskaplig, utan av yrkesbaserad karaktär. Vi väljer att inte behandla konferensföreläsarna
anonymt, eftersom konferensen var offentlig.



Nedan ger vi ett sammandrag från konferensen ”Framtidens bibliotekarier”:
Ingrid Kjellqvist, ordförande i Bibliotekarieförbundet DIK, inledde konferensen med att
hälsa oss välkomna. Drygt 100 bibliotekarier från hela Sverige och från olika arbetsplatser
hade slutit upp. Ingrid Kjellqvist belyste bland annat följande frågeställningar: Kan vi ha
bibliotek utan bibliotekarier? Och kommer IT-bubblan att spricka? Hon sa vidare att; ”Alla
arbetar med IT; därför finns det ingen speciell IT-bibliotekarie.” Enligt ordföranden kommer
fler och fler studenter till folkbiblioteket, på grund av det livslånga lärandet. Således är det
viktigt med ett ökat samarbete, mellan högskole- och folkbibliotek; något som mer och mer
börjar bli en realitet. Ingrid Kjellqvist ställde sig frågan: Hur ser dagens bibliotekarie ut? Hon
spände ögonen i publiken och förtäljde att hon dagen till ära hade inhandlat en röd blusjacka
från Gudrun Sjödén (2001-04-03).

Kerstin Ericsson - bibliotekschef på Norrtälje stadsbibliotek.
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Kerstin Ericsson (2001-04-03) började med att berätta att det i början av 1990-talet, i Sverige,
kom allt fler studenter till folkbiblioteket. Biblioteken blev således överbelastade. Allt högre
krav kom att ställas på personalen, medieutbudet samt fler läs- och studieplatser. På
stadsbiblioteket i  Norrtälje ledde det till att de inte hade de resurser som krävdes för att ge
användarna en bra service. Överbelastningen berodde i de flesta kommuner bland annat på att
det hade skett organisatoriska förändringar inom kommunerna. Som i sin tur gjort att
folkbiblioteken hamnat i bakvattnet och utsatts för besparingar. Folkbiblioteken hade
marginaliserats! En undersökning gjord på Norrtälje stadsbiblioteks, visade att 50% av
folkbibliotekets besökare var vuxenstuderande. Många studenter upplevde enligt
undersökningen att bibliotekarierna var: otrevliga, dystra och stressade - ”riktiga
surkärringar”, enligt en sextonårig tjej.

För att försöka lösa dessa problem på Norrtälje stadsbibliotek, utvecklades ett samarbete med
politiker. Detta resulterade i bildandet av ett biblioteksråd, som består av tre nämnder – barn-
och skolnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Detta råd har som mål
att öka samarbetet mellan de tre nämnderna, som har ansvar för biblioteksverksamheten;  i
syfte att utnyttja resurserna på bästa sätt. Fler kommuner inser idag att biblioteken måste vara
med i den kommunala planeringen för vuxenstuderande.

Enligt Kerstin Ericsson är det viktigt att bibliotekarier i allt högre grad samarbetar med lärare;
eftersom det problembaserade lärandet kräver vägledning av både lärare och bibliotekarier.
Det är enligt henne; få tjänstemän och politiker som förstår att biblioteket är och kan vara en
viktig resurs i lärandet. Kerstin Ericsson menar att bibliotekarier själva måste söka upp
samarbetspartners för att kunna vara en viktig resurs i kunskapssamhället.

Kerstin Ericsson förtäljer att det i framtiden kommer att ställas nya krav i arbetslivet vilket
gör att kunskap i informationsteknik blir allt viktigare. Därför behövs det en kontinuerlig
utbildning och kompetensutveckling i dagens samhälle. Kerstin Ericsson menar: ”För att vara
en kompetent bibliotekarie kan man till exempel själv bli en distansstudent i syfte att
vidareutbilda sig, men också för att lättare kunna identifiera sig med studenten.” Kerstin
Ericsson beskrev alla de problem som en student kan ställas inför, och där Kuhlthaus sex steg
i informationsprocessen kan vara en modell att ha i åtanke.



(Kuhlthaus informationssökningsmodell visar hur användaren kan erfara olika känslolägen
vid en informationssökningsprocess kopplat till inlärningssituationen.) Målet för
användarundervisningen ska vara ”informationskompetens”.

Enligt Kerstin Ericsson (2000) vidgades folkbibliotekens uppgifter på 1960- och 1970-talen,
till att också omfatta allmänkulturell verksamhet. Enligt henne vore det bra om
bibliotekarierna i dagens läge kunde stödja den lärande människans behov. De tre
huvuduppgifterna för en bibliotekarie är följande:

•   Läskunnighet genom att stimulera till läsning, skapa och stärka läsvanor hos barn redan
från tidig ålder samt hjälpa och stödja barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter.

•   Information och kunskap genom att förmedla information och vägleda den som söker
kunskap och att handleda i informationskompetens. Folkbiblioteken har en viktig uppgift i att
handleda i kunskapen att orientera sig i den stora informationsmängden och hitta och värdera
relevant information för att därefter omvandla denna till kunskap.

•   Kulturella upplevelser i mötet med litteraturen, genom att via författarbesök, utställningar,
boktips och liknande insatser för både barn och vuxna stimulera till läsupplevelser.
(Ericsson, 2000, s. 21 f,.)

Slutligen berättade Kerstin Ericsson att bibliotekarien har fått en ny – nygammal - roll i
biblioteket: ”den pedagogiska rollen”. Den är lika självklar som ”dokumentalistrollen” var
förr. Numera ska bibliotekarien vara en pedagogisk vägledare och handledare; där elevens
eget sökande efter kunskap, i biblioteket, ska stå i centrum (2001-04-03). Hon refererade till
Peter Youngs uppsats (1998) /LEUDULDQVKLS:�D�&KDQJLQJ�3URIHVVLRQ:

Bibliotekarierollen kommer att vara fokuserad kring begrepp såsom: relevans,
tolkning, bearbetning och anpassning efter användarens behov. Att leverera sökt
information eller sökta dokument räcker inte; bibliotekarien måste också tillföra ett
ökat kunskapsvärde. Att bedöma informationens autencitet och validitet blir ett
viktigt inslag i bibliotekarierollen. Men utgångspunkten är inte längre samlingarna
eller informationsresurserna utan informationsanvändarna. Frågan, inte dokumentet,
är det centrala.
(enl. Ericsson, 2000, s. 46f.)

Sten Anttila - projektledare för Almedalsbiblioteket i Visby och tillträdande bibliotekschef
den 1 juli 2001. Tidigare har han arbetat som vikarierande bibliotekschef på Mitthögskolan.
För övrigt är han Fil.dr. i Sociologi.
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Sten Anttila (2001-04-03) började med att berätta om hur han blev bibliotekschef, utan någon
bibliotekarieutbildning och hur han då ansåg att det fanns en respektlöshet för
bibliotekarieprofessionen. Han tänkte: ”Plockar de vem som helst och sätter dom som chef?”
Trots att han inte är bibliotekarie tycker han själv att han lyckats bra i sitt arbete, mycket
beroende på den starka kulturen inom bibliotekarieyrket. Sten Anttila anser att
bibliotekarierna är en mycket hängiven yrkeskår.



Sten Anttila berättade vidare om problemen med den planerade sammanslagningen av
stadsbiblioteket och högskolebiblioteket i Visby – Almedalsbiblioteket. (Biblioteket invigs
den 22-23 september, 2001.) Anledningen till bibliotekssammanslagningen berodde bland
annat på: behovet av nya lokaler, den nya utbildningssituationen, den informationstekniska
utvecklingen och krympande ekonomiska resurser. Den första och största diskussionen var
den om bibliotekets placering. Efter många debatter kunde de styrande enas om en plats cirka
700 meter från stadskärnan. Många ansåg och anser att biblioteket ligger för långt bort från
centrum. Ett annat problem är enligt Sten Anttila, att integrerade bibliotek kan orsaka problem
– då det finns två finansiärer: kommunen och staten. Det innebär att den ena finansiären kan
åka snålskjuts på den andre, och det i sin tur kan orsaka erodering av personal och media.

Vidare berättade Sten Anttila om resurshushållning i integrerade bibliotek. ”Det som är viktigt
att tänka på är; att hålla balansen jämn mellan inköp, budget och finansiering, i de
sammanslagna biblioteket. Resurser är förbrukningsbara. Därför måste de ständigt fyllas på!”
Således är det också viktigt att personalens kompetens fylls på kontinuerligt.

Hur ser då potentialen ut, gällande integrerade bibliotek? Enligt Sten Anttila finns det nya
möjligheter såsom; nya finansieringsstrategier: relativt billiga lokaler och media samlat på ett
ställe, och ny inspiration för personalen: ny personal, nya lokaler och en ny organisation.
Ytterligare kan en kompetensfördjupning av organisationen ske samt en kompetensbreddning
mellan högskole- och folkbibliotekarier.  Personal på biblioteket bör enligt honom ha en god
innovationsförmåga, social kompetens och kulturell kompetens.

Sten Anttila är ett bevis på ett lyckat gränsöverskridande, då han är sociolog och inte
bibliotekarie. Således behöver man inte vara bibliotekarie för att arbeta på ett bibliotek!

Agneta Lantz - förste bibliotekarie vid Linköpings universitetsbibliotek vid Centrum för
biblioteks- och IT-pedagogik samt Fil.dr. i Pedagogik.
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Inledningsvis belyste Agneta Lantz (2001-04-03) frågan om vad bibliotekariens nygamla roll
som pedagog innebär? Enligt henne var en hel del av litteraturen som fanns på 1980-talet
fokuserad på framtiden och det kommande informations- och kunskapssamhället. ”Idag är det
ingen som ifrågasätter existensen av informations- och kunskapssamhället, eftersom vi
befinner oss i det.” Agneta Lantz poängterade att: information och kunskap inte är samma
begrepp; ”eftersom kunskap fordrar en inre process. Denna process uppstår i mötet med
människor, texter och information. En informationskompetent person är en person som är
förberedd på ett livslångt lärande.”

Enligt Agneta Lantz är informationskompetens (information litercy) nyckeln till dagens och
morgondagens samhälle. ”En informationskompetent person förstår hur ny kunskap och
information organiseras, har kännedom om informationsprocesserna i samhället och de
verktyg och resurser som finns tillgängliga för att söka information. För att kunna nå dit måste
denne börja i god tid, eftersom det är en lång läroprocess. Därför bör bibliotekarien ha en
pedagogisk roll i biblioteket.” Agneta Lantz jämställer bibliotekarier och lärare, som hon
anser är mycket viktiga i denna förändringsprocess. Således måste dessa båda yrkesgrupper



samarbeta bättre, för att kunna hjälpa studenterna på bästa sätt, men också för att vara ett stöd
för varandra.

Bibliotekarier måste bli mer själreflekterande i det pedagogiska arbetet, menar Agneta Lantz.
”De måste ställa sig frågan; är de nuvarande arbetsformerna de rätta för att ge förmåga till
självstyrd inlärning och för att uppnå ett livslångt lärande?” Vidare måste bibliotekarierna ha
en förståelse för det förflutna och därigenom kunna lära av historien, samt rannsaka och
utmana nuet. Man måste också som bibliotekarie kunna göra sig av med gamla ”hästkärror”,
enligt Agneta Lantz; ”i form av gammalt lärande, gammalt tänkande och gamla vanor; i syfte
att kunna skapa framtiden. För att stödja den nya lärprocessen – problembaserat lärande – ska
bibliotekarien var en vägvisare och inte någon som löser problemet åt studenten.” Ytterligare
bör bibliotekarierna vara medvetna om olika synsätt kring lärande, samt förstå att all
utbildning är ett möte mellan studenternas tankar och den undervisning som de möter; samt
inse att bibliotekarien är delaktig i lärandet tillsammans med studenten. Rollen som pedagog
måste tydligt ingå i arbetet!

Utåt måste bibliotekarierna marknadsföra sin nya roll – överallt. De måste visa sin kompetens,
annars gör andra anspråk på de nya möjligheterna! Agneta Lantz säger: ”Vi måste gå på
lärarkonferenser och visa vår pedagogiska roll.” Men för att axla den nya rollen behövs också
mer teoretisk kunskap. Dessutom behöver bibliotekarierna mera stöd i utvecklingsprocessen.
Följaktligen bör bibliotekarierna delta i vidareutbildningar såsom: kurser och seminarier.

Lars Våge - bibliotekarie på Mitthögskolans bibliotek, inledde andra dagens konferens.
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Hur kan man hålla sig ajour med de senaste söktjänsterna? frågade sig Lars Våge (2001-04-
04). Enligt honom, händer det ofta att många av söktjänsterna blir uppköpta, byter utseende,
byter namn eller läggs ner, när en bibliotekarie ska hålla undervisning om internetsökning.
Därför presenterade Lars Våge några bra källor som kan vara till god hjälp vid sökningar av
information, såsom: searchenginewatch.com (Danny Sullivan med Search Engine Report),
searchengineshowdowm.com (Greg Notess, bibliotekarie i USA), search-1-listan (mailinglista
om söktjänster), websearch.about.com (Chris Sherman), searchenginecolossus.com (vertikal
portal över söktjänster indelade landsvis och ämnesvis).

Lars Våge berättade vidare om olika söktjänster och hur en sökmotor fungerar. Hur man
använder olika sökfunktioner och vilka sökmaskiner som finns; vad relevansrankning innebär
och vad de olika webbkatalogerna innehåller. Ytterligare gav han information om svenska
söktjänster, frågetjänster samt den osynliga webben. Lars Våge tycker att Google är den bästa
sökmotorn. Eftersom den bland annat har en stor dokumentmängd och en smart
relevansrankning. Dessutom har den en funktion som är ny från 1 februari 2001 och det
innebär att man kan söka på PDF-filer, ex: inurl:pdf… Infoseek finns inte längre. Han säger
vidare att webbkatalogen ”Open directory project” är störst och har en bra ämnesordsstruktur.

Hur ser då framtiden ut? Lars Våge besökte en konferens nyligen i London och har därifrån
fått impulser som tyder på att; Altavista, Excite med flera följer trenden med enklare
gränssnitt, där exempel Googles är en förebild. De lägger också större vikt vid sökaspekten.



Numera frångår man alltmer portalutseendet. Artificiell intelligens är enligt föreläsaren
”hippt” just nu och det kan komma att användas i mer lingvistiskt intelligentare program.
Frågetjänster som: Askjeeves, Askme, Abuzz och Webhelp tror Lars Våge inte kommer bli så
efterfrågade i framtiden. Arbete pågår för att finna modeller för att spindlar ska kunna finna
webbdokument relevanta för utvalda ämnesområden.

Conny Äng - bibliotekschef på Norrköpings bibliotek.

 )UDPWLGHQV�HOHNWURQLVND�PHGLHU�±�6n�DUEHWDU�GX�DNWLYW�PHG�DWW�ORFND�Q\D�JUXSSHU�DY
EHV|NDUH�WLOO�ELEOLRWHNHW.

Conny  Äng (2001-04-04) började med att introducera sig själv och sina två medarbetare, Ola
Gustafsson – bibliotekarie och Achmed Curt – webmaster. Han inledde föredraget med att ge
en presentation av bibliotekets hemsida, som är fylld av rörliga bilder och andra finesser av
sällan skådat slag. Detta fantastiska ”skådespel” är tillverkat av en duktig webmaster. Vi
åhörare blev stumma av förundran - tappade andan lite!

Conny Äng menar att bibliotekarierna måste titta framåt, titta på omvärlden och absolut inte
se bakåt. Föreläsaren ser sig själv som en ”-68 kille”. Det var enligt honom, på sextiotalet,
grunden för den nya tekniken lades. Den kulturella öppenheten skapade förutsättningarna för
informationsteknologin. Temat var rock´n roll! Han jämförde sig själv och sin personal med
ett rockband, för han menade att rockband är förbannade och vill utvecklas. Detta måste också
biblioteken sträva efter! Följande frågor ställdes: Vad kan vi göra för att inte bara nostalgiker
en dag kommer till biblioteket?, Vad kan vi göra för att locka IT-generationen (dagens tio-
åringar) till biblioteket?, Vad kan vi göra för att inte bara en virtuell underklass kommer till
biblioteket? Och slutligen: Vad kan vi göra för att bibliotekspersonalen ska kunna hantera och
använda de elektroniska medierna? Enligt Conny Äng handlar allt om marknadsföring. Därför
är det viktigt med en informativ och framförallt upplevelserik bibliotekshemsida, för att kunna
locka användare.

Vidare menade han att tekniken går mycket fort fram. Det gäller att hänga med. Därför har
man på Norrköpings bibliotek en innovativ webmaster, som håller på att designa en speciell
hemsida. Där man som låntagare kan sitta hemma och sköta det mesta av sitt liv, och då
speciellt biblioteksärenden. På hemsidan ska användarna i framtiden kunna exempelvis se på
bibliotekens CD- och videoomslag, kunna lyssna på låtar och läsa text om olika artister eller
skådespelare. Innehållet ska vara viktigare än formen. Dessutom måste ”bibliotekssiten” vara
öppen dygnet runt. Allt detta för att locka nya grupper till biblioteket. Conny Äng och hans
medarbetare anser att det finns två olika typer av internetanvändare. ”De är de som söker
information och de är de som söker upplevelser. De flesta vill erfara upplevelser.” Därför
måste biblioteken prioritera det sistnämnda på sina hemsidor!

Det är också viktigt att planera biblioteken efter barnen och ungdomarna och lyssna till deras
åsikter – eftersom de är de som är pulsen! De äldre, menar Conny Äng, tycker om när det är
lite liv och rörelse i biblioteket.  Vidare bör bibliotekspersonalen skapa ett personligt hus i
biblioteket. Där det ska vara en trevlig atmosfär och stämning. Dessutom ska det vara lärt och
folkligt.



Sven Nilsson - Tidigare bibliotekschef på Malmö stadsbibliotek och numera egen
företagare för Polyvalent.
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Sven Nilsson (2001-04-04) inledde föredraget med att säga: ”Ingen rullar ut den röda mattan
för bibliotekarier, det får de göra själva”! Vår tids hjälte, är: ”infonauten”. Den så kallade
bibliotekarien. Enligt honom lever vi i slutet av en upplysningstid – ”Panoptikon”. Där
samhället är ”avförtrollat” och allt ska vara vetenskapligt. Sigmund Freud var den som
började se människan i ett annat ljus, då han ansåg att människans inre inte var idealbilden.
Han jämförde det med en burk krälande maskar – ingen början - inget slut. Efter
”Panoptikon” tror Sven Nilsson att mer organiska former kommer att leva sitt eget liv, såsom
till exempel: maktstrukturer, organisationsstrukturer och IT-strukturer. Med det menar
föreläsaren att bibliotekarieyrket också måste förändras. Sven Nilsson frågade sig: Vad är
bibliotekariekompetens? Och vad är det vi behöver marknadsföra? Jo, sade han, titta på dem
som gick till IT-marknaden 1999. Bibliotekarierna blev uppraggade av företagen. Han tycker
vidare att det är svårt att se att bibliotekarier har gjort något stort och självständigt i
biblioteksvärlden. Sven Nilsson frågar sig om bibliotekarierna i framtiden kommer att lära sig
ta egna initiativ och marknadsföra sig själva?

Sven Nilsson anser att det är viktigt att bibliotekspersonalen frågar sig vad biblioteken ska stå
för idag?  Han berättade vidare om en undersökning, där användarna fick identifiera
biblioteken med en bilmodell. Sven Nilsson presenterade några svar; en person tyckte att
biblioteket var likt en ”Toyota Corolla – som en socialdemokrat”, en annan liknade
biblioteket vid en ”Volkswagen – pålitlig, men väl använd”, en tredje såg biblioteket som en
”Honda – folklig, som en typisk mellanklassbil”. Vidare anser Sven Nilsson att bibliotekarien
är osynlig och att det är som om biblioteken och dess IT-miljö, lever på 1920-talet. Han ser på
bibliotekarien likt en ”chaufför i läderrock och skärmmössa”. Vidare ställer han sig frågan om
bibliotekarien i framtiden kommer att överleva? Det finns enligt honom både möjligheter och
risker. ”Det är därför viktigt att biblioteken satsar på att bli en utvecklingsmiljö; där
infrastrukturer, kluster och serendipidy (lyckliga ingivelser, som leder till ett genombrott)
samverkar till en god utveckling. Som det är idag så är infrastrukturer starka och väletablerade
men utbildningsområdet har en svag anknytning till forskning och innovationsverksamheter.
När det gäller kluster så är biblioteksvärlden alldeles för homogen, de är bundna av sina
traditioner och har en likartad kompetens. Dessutom har de en svag entreprenörskultur. De
biblioteksrelaterade företagen är i symbios med liknande kompetensstrukturer (till exempel
BTJ). Serendipidy har små eller inga synenergieffekter vid samarbete och därmed är det liten
sannolikhet för att serendipidy ska inträffa.”

Sven Nilsson ställde sig nästa fråga som tål att fundera på. Drivs biblioteken av mission eller
affärsidé? Är det möjligt att på uppdrag utföra tjänster till nya samarbetspartners? Han har
lagt fram en preliminär biblioteksbudget som han tror gäller i dagsläget: personal 60%,
lokaler 25%, medier 12%, kompetensutveckling 2% och marknadsföring 1%. Följaktligen
satsar biblioteken inte mycket pengar på kompetensutveckling och marknadsföring. Sven
Nilsson anser, med dessa siffror i åtanke, att biblioteken drivs av plikt, snarare än passion.
Han undrar var energin finns? Det är enligt honom svårt att lokalisera resurser dit energin
finns, på grund av budgeten och bibliotekens mission. Därför är det viktigt att biblioteken
letar efter projekt, där det finns energi och möjligheter, även om det kanske inte är
kulturpolitiskt korrekt. Dessutom bör man enligt föreläsaren, se biblioteken som en



kombination mellan mission och ett affärsföretag/idé. I syfte att kunna utvecklas och
samtidigt hänga med i den konkurrens som råder.

Sven Nilsson tror att infonautens nya roll, kommer att bli rollen som kunskapsmäklare, i det
så kallade mäklarsamhället. Nya yrken kommer att uppfinnas, såsom: informationsmäklare,
kunskapsarkitekt, heuistisk bibliotekarie, rättighetsbibliotekarie, utställningsbibliotekarie,
berättare, musikbibliotekarie och demokratibibliotekarie. Till sist tror Sven Nilsson att:
”Bibliotekarien kommer att vara både generalist och specialist i framtiden.” Tyvärr hann inte
Sven Nilsson gå in närmare kring bibliotekariens nya roll samt de nya yrken som han tror
kommer att skapas. Han hänvisade därför till en kommande artikel i tidskriften ,NRQHU. När vi
skriver detta har artikeln ännu inte kommit ut.



6  Analys och diskussion

I det här avsnittet analyserar vi och tolkar vårt material, utifrån våra: litteraturstudier,
intervjusvar samt konferensmaterial - kopplat till våra frågeställningar.

6.1 Bibliotekariers arbetsuppgifter och yrkesroller

Utifrån våra litteraturstudier kan vi konstatera att bibliotekariens främsta arbetsuppgifter,
sedan flera tusen år tillbaka, har varit att samla dokument och behandla dem för dagligt bruk;
samt att representera kunskap och bokförtrogenhet ( Järv, 1991, s. 28f.). Vi anser att dessa
arbetsuppgifter än idag väl överensstämmer med vad en folkbibliotekarie främst arbetar med.
Bland annat uppmanar kulturplanen (2000) biblioteken att, ”erbjuda information och
kunskap…” Medel för att nå dessa mål kan vara att datorisera samtliga biblioteksfilialer,
förbättra medieanslaget och ha läsfrämjande åtgärder samt litterära program. Denna
kulturplan kan dock uppfattas som otydlig. Thomas (1991, s. 141ff.) menar att det är svårt att
tydliggöra verksamheten, att målformuleringarna oftast är ogripbara samt att det är svårt att se
graden av måluppfyllelse. Vi drar här en parallell till vad Bosse nämnde under intervjun:
”Vårt uppdrag är sällan klart uttalat. Kulturpropositionen och målformuleringarna är oftast
luddiga. Förr skulle vi arbeta mot kommersialismens negativa verkningar – det var luddigt!
Mycket är upp till individerna hur man har tolkat de politiska besluten….” Britt sade att
kulturpolitiker står för visionerna och vi andra ”harvar” på, målen kunde varit tydligare. Vi
funderar över om det är så att arbetsuppgifterna och kulturplanens målformuleringar inte är
klart uttalade - och som Bosse säger ”luddiga”? Vidare frågar vi oss; om det inte vore bra om
kulturmålen var mer tydliga och klart formulerade? Det tror vi skulle kunna bidra till att
arbetsuppgifterna blev mer tydliga.

Vi undrar om det är så att bibliotekariens arbetsuppgifter, i ett nutida perspektiv, är mycket
mer komplexa än vad de var för bara några årtionden tillbaka? Mycket beroende på den allt
större mängden information som bibliotekarier idag får handskas med. Beata sade i intervjun:
”Folk tror att allt går att hitta – snabbt och färdigserverat.” Hon frågade sig: ”Var går gränsen
mellan bibliotekarier och informatörer?” Britt ställde sig också en liknande fråga: ”Ska man
kunna svara på allt?” Och ”Hur långt ska man gå i sitt sökande?” Barbro och Bosse ansåg
också att allmänhetens tryck är större idag. Samtliga intervjuade bibliotekarier upplever
följaktligen att kraven blivit större och att det har blivit en ökad arbetsbelastning. Dessutom,
menar vi, att informationsteknologin ställt stora krav på yrkeskåren, då de i större utsträckning
måste uppdatera och vidareutbilda sig för att kunna följa med i den pågående
datautvecklingen. Emellertid uppfattar vi, att det också finns många fördelar med
informationsteknologin, då folkbibliotekarierna, till exempel kan få fram information och
fakta mycket snabbare, än vad de kunde förr. Barbro nämnde bland annat, att arbetet förr med
kortkataloger, tog hur lång tid som helst. Sanner (1991, s.126f.) skriver att bibliotekariearbetet
omdanades under 1980-talet, på grund av införandet av bibliografiska databaser. Detta
förändrade enligt honom således bibliotekariernas arbetsuppgifter. Våra fyra intervjuade
bibliotekarier var överens om att informationsteknologin ställt större krav på yrkesutövandet.
Till exempel sade Barbro under intervjun att: ”Det är ett servicejobb, vi ska kunna hitta allt
och kunna ta fram det. Numera ligger allt på data och en helt ny värld har öppnat sig med IT
och databaser. Förr kunde man sitt bestånd, numera ska man kunna allt.” Enligt Almeruds
undersökning (2000, s. 40ff.) ansåg många av de intervjuade bibliotekarierna att de i sitt yrke



mer eller mindre ska kunna ”allt”. Dessutom kände de sig alltmer stressade på grund av bland
annat besparingar och breddade arbetsuppgifter.

Våra intervjuade bibliotekariers arbetsuppgifter är enligt vår uppfattning, varierande och
skiljer sig åt. Emellertid bör vi ta hänsyn till att en av de intervjuade, således den manlige
folkbibliotekarien, Bosse, var chef. Ytterligare hade Barbro nyligen varit vikarierande chef.
Trots olikheterna när det gäller arbetsuppgifter är alla bibliotekarierna överens om att
bibliotekariearbetet är ett serviceyrke i allra högsta grad. Britt sade följande: ”Är man inte
serviceorienterad så klarar man inte jobbet.” Vidare anser samtliga, att arbetsuppgifterna har
förändrats mycket under de senaste åren, då en stor del av arbetet numera är datoriserat. Beata
menar till exempel att tekniken förändrat yrket, vad gäller möjligheten att kunna söka i många
olika datoriserade kataloger. Således antar vi att informationsteknologin förändrat
bibliotekariers arbetsuppgifter mycket.

När det gäller skillnader i yrkesutövande mellan biblioteksassistenter och bibliotekarier,
svarade våra intervjuade att de uppfattade arbetsuppgifterna som tydliga och klara – dem
emellan. Bibliotekarierna visste vilket område som var deras. Däremot menade de intervjuade
bibliotekarierna att användarna inte kunde se skillnad på bibliotekariers och assistenters
arbetsuppgifter. Barbro förmodade till exempel att de flesta låntagarna inte kan se någon
skillnad angående personalens arbetsuppgifter. Beata menade att de flesta användare tror att
alla är bibliotekarier. Vidare var bibliotekarierna medvetna om att det existerade en hiearki,
mellan bibliotekspersonalen. Men inte nödvändigtvis på deras bibliotek. Hierarkin kunde
enligt dem bero på skillnader i arbetsuppgifter och lön. När det gäller ett etiskt
förhållningssätt gentemot användarna är alla bibliotekarier överens om att det är viktigt – att
försöka behandla alla rättvist i biblioteket. Bland annat nämnde Beata att det är viktigt att visa
respekt och att försöka behandla alla lika. Slutligen vill vi tala om att det i våra
bibliotekarieintervjuer kom fram; att samtliga trivdes bra med sina arbetsuppgifter. Några sa
att de aldrig skulle vilja byta arbete. Britt ansåg att bibliotekariens arbetsuppgifter var de
viktigaste i hela världen.

Biblioteksassistenternas åsikter om bibliotekariers arbetsuppgifter påminner i mångt och
mycket om varandra. De menar att bibliotekarierna ska hjälpa folk att hitta det de söker. Arne
anser att: ”De viktigaste arbetsuppgifterna är informationssökning och förmedling av
skönlitteratur, att sälja teaterbiljetter är en bisyssla.” Asta sade: ”Att kunna leta rätt på vad de
vill ha, och då främst att hjälpa folk att hitta vad de vill ha, som till exempel böcker och
artiklar.” Ytterligare upplevde biblioteksassistenterna att arbetsuppgifterna var tydliga och
klara mellan bibliotekarier och assistenter. Dessutom var de alla eniga om att
biblioteksbesökare inte ser någon skillnad på arbetsuppgifterna, mellan dessa två
yrkesgrupper. Anna svarade att; ”en del kan det men långt ifrån alla, 75% kan säkert inte det.
De tror att alla är personal på biblioteket.” På frågan om biblioteksassistenter får svara på
frågor avsedda för bibliotekarier, svarade alla biblioteksassistenterna att de får sådana frågor.
Men säger de; det de kan - svarar de på, och det de inte kan - skickar de vidare till
bibliotekarien. Således stärker detta vår hypotes, att användarna inte har arbetsuppgifterna
klara för sig, gällande bibliotekarier och biblioteksassistenter. Samtliga intervjuade assistenter
anser att det existerar en hiearki mellan personalen på ett folkbibliotek. Dock hade de lite
skilda åsikter, till exempel menade Asta att hiearki inte var något negativt: ”Vi gör bara olika
saker – jag kan det jag kan – och de kan det de kan.” Arne menade att det var bibliotekarierna
som var angelägna om att ha ett avstånd nedåt, i syfte att försvara deras lön. Vi noterar att
samtliga bibliotekarier och biblioteksassistenter följaktligen anser att arbetsuppgifterna dem



emellan är klara och tydligt åtskilda. Däremot anser de att arbetsuppgifterna utåt mot
användarna - inte är tydliga.

Våra intervjuade kulturpolitiker verkar ha en relativt god uppfattning om bibliotekariens
arbetsuppgifter. Den manlige socialdemokraten är medveten om att bibliotekarier till exempel
ska kunna söka litteratur via nätet och låna ut skivor och videofilmer, vara kunniga som
servicepersonal och kunna hitta vägar för att nå information. Dessutom menar han att
bibliotekarier ska främja läsandet, som han anser är en klassfråga. Den kvinnliga moderaten är
medveten om yrkets komplexitet, då hon säger att arbetet är väldigt varierande och
omfattande. Den viktigaste uppgiften enligt henne; är att se till att låntagarna får vad de vill
ha, att sätta böckerna och samlingarna i fokus och att ge rätt bok till rätt person vid rätt
tillfälle. Vi är något förvånade över att både den socialdemokratiska och moderata
kulturpolitikern ändock har en ganska så god uppfattning om bibliotekariens arbetsuppgifter.
Våra intervjuade bibliotekarier trodde att kulturpolitikerna inte var medvetna om dem. Flera
av de intervjuade bibliotekarierna i Almeruds undersökning (2000, s. 40ff.) trodde dessutom
inte att beslutsfattare hade någon större kännedom om bibliotekariers arbetsuppgifter. Vi
påpekar dock att vi endast intervjuat två politiker. Vi förmodar att det finns andra
kulturpolitiker, som inte har någon större vetskap om bibliotekariers arbetsuppgifter. En
undersökning, gjord i nio kommuner, åstadkommen av Bosse Jonsson (1998) visar att lokala
politiker har bristande kunskaper om biblioteksverksamheter. Beslutsfattarnas erfarenheter av
biblioteket och dess personal, härrör främst från deras egen skoltid. Jonsson menar vidare att
det är anmärkningsvärt om folkbibliotekens kulturpolitiska uppgifter inte diskuteras i
kommunerna. Han frågar sig också vilka konsekvenser de får om de ansvariga politikerna inte
har tydliga ideér om folkbibliotekens inriktning (Jonsson, 1998, passim). Denna otydlighet,
uppfattar vi kan påverka bibliotekariens arbetsuppgifter och yrkesroller.

När det gäller våra användares uppfattningar om bibliotekariens arbetsuppgifter är de mycket
varierande. Flera av användarna förknippar bibliotekariernas arbetsuppgifter med böcker. En
29-årig man ansåg att bibliotekariens huvuduppgifter var följande: ”De ska vara
serviceinriktade och att de ska köpa in litteratur.” En 70-årig kvinna menade att
”bibliotekarier köper in böcker, ordnar kulturella föredrag …” Ytterligare sa en 47-årig
kvinna: ”En bibliotekarie lånar ut böcker, katalogiserar, dessutom ska de vara
serviceinriktade.” Några av informanterna ansåg att bibliotekarieyrket är ett serviceyrke.
Vidare är det många, 15 av 16 användare, som inte ser skillnad på bibliotekariernas och
biblioteksassistenternas arbetsuppgifter, dessutom blandar de ihop bibliotekarier och
biblioteksassistenter i biblioteket. Prins (1995, s. 21, 30) konstaterade i sin undersökning att
de flesta människor inte kände till bredden i bibliotekens utbud och ansvarsområden. De
visste inte heller vilken service och kvalitet de kunde få. I sin undersökning fann han
dessutom att många bibliotekarier i sitt yrke inte kunde identifiera en gemensam kärna.

Detta bekräftar vår hypotes om att många användare inte vet vad en bibliotekarie egentligen
arbetar med. Detta menar vi följaktligen kan leda till att de går miste om värdefull hjälp av
folkbibliotekarien, vid till exempel informationssökning.

Utifrån vår litteraturstudie kan vi se att bibliotekarierollen förändrats under årens lopp;
beroende på de olika samhällsförändringar som skett, med hänvisning till bland annat
informationsteknikens utveckling. Ørom (1993, s. 230) ansåg att bibliotekarierollen förändrats
under 1960- till 1990-talet, beroende på olika utvecklingstendenser, till exempel att
informationssamhället har förändrat världsbilden. De senaste identiteterna enligt Ørom (1993)
och Enström (1995, s. 210ff.): informationsorganisatörsidentiteten och



informationsförmedlaridentiteten, verkar kompletteras med en pedagogisk bibliotekarieroll,
enligt bland andra Kerstin Ericsson och Agneta Lantz (2001-04-03). De två sistnämnda
personerna menar att det problembaserade lärandet kräver vägledning av både lärare och
bibliotekarier. Målet är att användarna ska bli informationskompetenta. Vidare anser också
Wiklund (1998, s. 66) att bibliotekarier kommer att vara specialister och utbildare inom olika
ämnesområden för att kunna vara ledsagare bland den mängd information som finns. Stöby-
Ingvarsson (1995, s. 21) menar att de pedagogiska uppgifterna blir allt viktigare, då användare
är i behov av vägledning, på grund av det enorma inormationsutbud som finns.

Enström (1995, s. 210ff.) benämnde bibliotekarier som kunskapsmäklare i sitt resonemang
om bibliotekarieidentiteter. Detta gjorde även Sven Nilsson vid konferensen ”Framtidens
bibliotekarie” (2001-04-04). Enligt Enström ska denna yrkesroll kunna erbjuda kompetenser
avsedda för kunskapstillväxt. Nilsson menar att denne kunskapsmäklare ska verka i det så
kallade mäklarsamhället. Vi tolkar detta resonemang med att bibliotekariens roll i samhället
blir en person som yrkesmässigt förmedlar kunskaper och information med en köp- och
säljteknik.

Några av de intervjuade bibliotekarierna hade spontana åsikter angående bibliotekarierollen.
Bosse menade att bibliotekarierna skulle ha en folkbildande roll. Beata ansåg att rollen inte
var tydlig, eftersom den förändrats så mycket. Vidare menar Sanner (1991, s. 120f.) att
bibliotekarierollens skiftande innehåll beror på bibliotekariens vetenskapsområde,
samlingarnas karaktär och biblioteksanvändarnas krav.

Efter att vi tagit del av ovanstående uppfattningar, menar vi att det i dagens läge, förmodligen
inte finns någon enhetlig folkbibliotekarieroll. Istället finner vi att det finns ett antal olika
yrkesroller. Vi funderar över om det kanske är så att en bibliotekarie idag, har en mer
sammansatt yrkesroll, eftersom en bibliotekaries arbetsuppgifter är av väldigt skiftande
karaktär. Därmed är det kanske så att bibliotekarier representerar alla de yrkesroller som vi
tidigare redogjort för. Vi undrar om yrkesrollen kommer att vara lika mångfasetterad i
framtiden? Vidare tycker vi att det verkar vara positivt att den pedagogiska yrkesrollen är på
frammarsch. Dels för att det livslånga lärandet kräver ett pedagogiskt förhållningssätt i
biblioteket, dels för att vi själva valt den pedagogiska inriktningen i ämnet biblioteks- och
informationsvetenskap. Detta anser vi, ger en bekräftelse på att utbildningen har en hög
samhällelig samt yrkesmässig relevans.

6.2 Bibliotekariers kompetens/-er

Angående bibliotekariers potentiella handlingsförmåga, förknippat med en viss uppgift,
situation eller kontext (Ellström, 1992, s. 20ff.); anser bibliotekarierna själva att deras
kompetens var god. De menade att de måste ha en stor kompetens såsom bland annat:
allmänbildning, litterär-, social- och datakompetens. Vi menar att bibliotekarier helst bör vara
kompetenta inom alla de fem kompetenstermer som Ellström åsyftar. Således:
psykomotoriska-, kognitiva-, affektiva-, personlighets- och sociala faktorer (ibid.). Kognitiva
faktorer uppfattar vi att bibliotekarier erhåller under utbildningstiden. De andra faktorerna
anser vi att de får, dels genom praktisk erfarenhet, till exempel yrkeserfarenhet, och dels
genom personliga förutsättningar.

Med hänvisning till våra bibliotekarieintervjuer, såg Barbro yrkesgruppen som ”generalister”.
En annan bibliotekarie menade att bredden var viktig, men att det lätt kunde bli ytlig kunskap.



Bosse anser att det finns en övervikt av humanister bland bibliotekarier. Han menar att det
skulle vara bra om fler med teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund finns tillgängliga. Några
av bibliotekarierna tror att kompetensen kommer att öka, ju duktigare folkbibliotekarier blir
på att hantera databaser och informationsteknologi. Detta enligt Britts uttalande: ”Om man
inte är intresserad av att söka i olika datasystem, så blir man kanske mindre kompetent.”
Barbro sade att hon anser att det finns ett behov av att förbättra bibliotekariers kompetens,
”annars hänger vi inte med”. Beata frågade sig: ”Räcker vår IT-vana i framtiden?” Vidare
menar Bosse att han befarar att det kommer bli ett gap mellan unga och gamla; då få
nyutbildade bibliotekarier anställts i folkbiblioteken under de senaste åren. Han anser att det
behövs en successiv kunskapspåfyllning; med det menar han att de äldre och de nyutbildade
kan lära av varandra. Westas (2000, s. 6f.) har en liknande uppfattning, då han menar att det
finns en risk med att man allt mer väntar att nyrekrytera personal till folkbiblioteken, på grund
av ekonomiska besparingar. Detta kan, enligt honom, orsaka att den tysta kompetens som
finns hos de äldre bibliotekarierna inte ges möjlighet att föras över till de nytillkommande; då
det finns en stor del samlad kunskap hos de äldre yrkesverksamma.

Ett par av biblioteksassistenterna ansåg att bibliotekarier saknade en administrativ samt
litterär kompetens. Asta sade: ”De kommer och söker personaltjänster och har ingen kunskap
om personal och administration.” Anna ställde sig frågan: ”Det beror på vad som menas med
kompetens? Är det kunskaper det handlar om eller är det hur man bemöter människor?” För
övrigt ansåg biblioteksassistenterna att de kan mycket, och att de är duktiga i sitt arbete. Vi
gör ett inpass och menar att en del av våra informanter hade svårt för innebörden av ordet
kompetens. Därför är svaren skiftande.

De båda kulturpolitikerna menade att bibliotekarier har en hög kompetens; då de anser att de
är till god hjälp vid informationssökning och att de ständigt uppdaterar sina kunskaper. De
intervjuade kulturpolitikerna anser att kompetensen hos bibliotekarier är hög. Kurt sade: ”Jag
upplever att det finns service och ett intresse hos bibliotekarier. De lever upp till de krav jag
har.” Karla menar att genom att använda sin utbildning på rätt sätt och genom att läsa nya
böcker kontinuerligt; så är man en kompetent bibliotekarie.

De flesta av de intervjuade användarna anser att bibliotekarier har en hög kompetens. De
menar att de har fått den hjälp de önskat och flera påpekar att de tror att de har gedigna
yrkeskunskaper. Flera av informanterna drog en parallell mellan kompetens och
bibliotekarieutbildning. Av de intervjuade användarna, var 15 av 16 medvetna om att
bibliotekarier har någon form av eftergymnasial utbildning. Många trodde att det var på
universitetsnivå. Emellertid visste få vad det var för typ av utbildning. Flera trodde att det
ingick litteraturvetenskap och litteraturhistoria i utbildningen. Några användare uttryckte sig
vad gäller bibliotekariers kompetens på följande sätt, kvinna, 20 år: ”Jag tror att de har mer
kompetens än vad man tror. Många tror att de bara sitter i utlåningsdisken, men jag tror att de
har mer kunskap än så.” Kvinna, 70 år: ”Man tar dem som ganska intelligenta varelser, som
har vetskap och stora kunskaper om det kulturella. Bibliotekarier har ju en ganska lång
utbildning.”

Kerstin Ericsson (2001-04-03), konferensföreläsare, ansåg att kunskap i informationsteknik
blir allt viktigare. Hon menade också att det var viktigt att bibliotekarier vidareutbildade sig,
för att kunna vara en kompetent bibliotekarie. Vidare ansåg Sven Nilsson att bibliotekarien i
framtiden förmodligen både skulle vara generalist och specialist. De skall alltså enligt honom
både ha mångsidiga kunskaper samt vara experter (2001-04-04). Vi förmodar att Nilsson
menar generalist och expert inom biblioteks- och informationsvetenskap.



Enligt Westas (2000) söker sig flera av de nyutbildade bibliotekarierna till andra branscher, än
folkbiblioteken. Eftersom de numera nyutbildade inte bara är bibliotekarier utan har en
biblioteks- och informationsvetenskaplig kompetens. Med det menas att de har en bredare
kompetens än vad man vanligen förknippar med yrket bibliotekarie (Westas, 2000, s. 6). Vi
menar att bibliotekarier nuförtiden har en bred kompetens inom till exempel
informationsteknologi, informationssystem och kommunikationsprocesser, med hänvisning
till Alvhages uppgifter (1995, s. 20).

Vi har begrundat dessa ovannämnda svar och uppfattningar, och funderar över om det inte är
så att folkbibliotekarier ständigt måste uppdatera sig, främst i syfte att följa med i den
tekniska utvecklingen, men också för att kunna höja sin kompetens? Det livslånga lärandet,
bör ju även innefatta bibliotekarier, menar vi. Ytterligare undrar vi om
bibliotekarieutbildningarna kanske borde marknadsföra sig mer, för att synliggöra den
kompetens de nyutexaminerade studenterna har. Samtidigt menar vi att folkbibliotekariekåren
borde visa upp sina kompetenser, utåt i samhället, mer aktivt. Det tror vi skulle hjälpa till att
mer synliggöra bibliotekariers arbetsuppgifter, yrkesroller samt kompetenser. Men mer om
detta i förslag till åtgärder!

Till sist avslutas denna del med synpunkter kring kompetensen hos dagens
biblioteksstudenter. Enligt Christina Persson (Bibliotekshögskolan, 2001) ses det som en
kritisk kompetens att kunna strukturera information för att göra den återvinningsbar.
Gemensamt för de som läser ämnet och senare ska ut och arbeta är att kunna ta fram rätt
information och att innehållsmässigt kunna anpassa den till användaren. Ytterligare ska en
biblioteks- och informationsvetare kunna ta fram information utifrån olika personers behov,
vare sig det gäller en användare på ett folkbibliotek eller att stödja en företagsledning med en
omvärldsanalys. Även om yrket förändras är många grundbegrepp fortfarande gångbara,
menar Persson. Alltså lär sig fortfarande studenter, inom biblioteks- och
informationsvetenskap, olika söksystem, att systematisera informationsflöden och att kritiskt
källgranska information. ”Inom de traditionella biblioteken behövs till exempel professionella
bibliotekarier som kan förmedla information och litteratur, handleda i informationssökning
och organisera den lokala omvärldens informations- och litteraturförsörjning”
(Bibliotekshögskolan, 2001, s. 2). Vi gör ett inlägg och frågar oss om inte dessa färdigheter är
bibliotekariens förhoppningsvis unika kompetens?

6.3 Bibliotekariers status

Enligt Bruijns (1992, s. 1) baseras statusen i samhället, oftast på yrket. De viktigaste
faktorerna när det gäller ett arbetes status är utbildning och den grad av ansvar ett yrke har.
De yrken som kräver en hög utbildning har högst status. Dock betraktas bibliotekariernas
status såsom lägre än många andra utbildningar på universitetsnivå. Både Bowden (1994, s.
28f.), Bruijns (1992, s. 44) och Prins (1995, s. 21ff.) anser att det är bland annat yrkets
otydlighet som bidrar till bibliotekariers låga status.  Många vet inte om den breda och djupa
kunskap som bibliotekarier måste ha för att kunna utöva sitt yrke. Prins frågade sig om det var
den låga statusen som gav en lägre lön, eller om det var vice versa. Thomas (1991, s. 141ff.)
menar att bibliotekariers status och lönesättning påverkas av att bibliotekarieyrket har varit
och fortfarande är - ett deltidsarbete. Vidare påpekar hon att bibliotekarier oftare återfinns
inom den offentliga sektorn. Liksom Bowden, Bruijns och Prins anser hon också att yrkets
otydlighet, bidrar till en lägre status. Dessutom menar hon att målformuleringarna ofta är
ogripbara, därför är det svårt att se graden av måluppfyllelse.



En annan förklaring till yrkets låga status kan enligt Prins (1995, s.21ff.) undersökning bero
på bibliotekarieutbildningen. Studien visade att studenter var kritiska till bland annat
kursplanen som de menade koncentrerades på traditionellt bibliotekskunnande – som till
exempel katalogisering. Men kritiken riktades också mot studenterna själva, där somliga sökte
till utbildningen i ett andrahandsval. Dessutom valde de yrket av fel motiv – i många
människors ögon sett - nämligen kärleken till böcker och läsning. Vi gör ett inlägg och menar
att det inte är någon nackdel om blivande bibliotekarier har en stor kärlek till böcker och
läsning, eftersom vi förmodar att böcker fortfarande spelar, och förmodligen kommer att spela
en stor roll i folkbiblioteket. Ytterligare funderar vi på om Prins studie, gäller för svenska
förhållanden, på grund av att den svenska utbildningen numera ser annorlunda ut. I den nya
utbildningen från 1999, vid Borås högskola, kan studenter välja mellan fyra inriktningar i
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Därmed koncentreras inte längre utbildningen
till ett traditionellt bibliotekskunnande. Därför hyser vi en förhoppning om att den nyare
utbildningen eventuellt kan öka bibliotekariernas status på sikt. Det är enligt Christina Persson
och Ewa Skelte (2001-05-04) ett stort antal elever som söker utbildningen i ett förstahandsval.
Denna ökning har kunnat konstaterats, med hjälp av de antagningssiffror som vi tidigare
presenterat (2001-05-04). Enligt Persson och Skelte är biblioteks- och informationsvetenskap
en av de mest populära utbildningarna, vid Borås högskola. Således menar vi att yrkets status
kan öka i framtiden, eftersom utbildningen har blivit så populär; mycket på grund av medias
genomslagskraft, men också beroende på att ämnet ligger rätt i tiden.

De flesta av våra informanter anser att statusen är låg - jämfört med andra yrken med lika lång
utbildning. Samtliga intervjuade bibliotekarier anser att statusen är låg, beroende på den låga
lönen och den diffusa bilden av vad en bibliotekarie egentligen gör. Dessa uppfattningar
stämmer väl överens med våra litteraturstudier! Däremot upplevde flera av
folkbibliotekarierna arbetet som mycket viktigt. De kände sig dessutom uppskattade av sina
biblioteksbesökare. Två av dem tror att statusen kommer att öka om man mer synliggör
bibliotekariers datakompetens. Beata tror att statusen kommer att höjas, ju mer man satsar på
informationssökning. Ytterligare anser de att det är viktigt att uppvisa bibliotekariernas
arbetsuppgifter, främst mot politiker men också mot allmänheten, i syfte att erhålla en högre
status samt högre lön. Bosse sade följande: ”Vi har varit missförstådda av våra ledare … för
att höja statusen måste politiker och allmänheten veta om den lokala kompetensen.” Vi yttrar
oss, och funderar över om det inte är så som Conny Äng uttryckte det under konferensen
”Framtidens bibliotekarier”: ”Allt handlar om marknadsföring!”
Biblioteksassistenternas åsikter angående status är blandade. Vi misstänker att de har svårt att
svara på den frågan, då de själva kanske känner sig i underläge, status- och lönemässigt sett.
Agneta hävdade att det enda som skiljer dem åt, när det gäller status, är att bibliotekarier har
en högre lön. Anna anser att bibliotekarier har ett ”högre läge”, jämfört med assistenter. Dock
fanns det också åsikter om att bibliotekariers status borde vara högre. Asta påpekade: ”De
borde ha högre status än de har, eftersom biblioteksinstitutionen är ovärderlig!” Arne förklarar
den låga statusen med att det är kvinnoyrkenas traditionella problem.

Vi fyller i och instämmer med Asta att biblioteket är ovärderligt – och tillägger att vi uppfattar
att även personalen är mycket värdefull. Biblioteket är oskattbart, ur en demokratisk aspekt;
när det gäller gratis tillgång till information och kunskap, tillhandahållet av kompetent
personal. Det är ett slags samhällets vardagsrum, eller som Enström (1995, s. 211) skriver;
”ett samhälles mediala marknadsplats, där biblioteken ska kunna svara mot de ökade
informations- och upplevelsebehoven,” som vi förmodar betyder mycket för allmänheten.
Vidare är det förmodligen så som Arne säger, när det gäller statusen; att det är ett
könsproblem. Vi upplever att kvinnor på arbetsmarknaden inte värderas lika högt som män;



avseende lön och arbetsuppgifter. Kanske var det en slump att den ende intervjuade, manlige
bibliotekarien var chef. Men, menar vi, alltför ofta återfinns män i de högre positionerna.
Torstensson (1991, s.106) skriver att när kvinnorna på 1800-talet sökte sig till
bibliotekarieyrket, sökte sig oftast männen till chefstjänsterna, där lön och status var bättre.
Lever dessa tendenser kvar än idag – frågar vi oss? Vid bibliotekariekonferensen ”Framtidens
bibliotekarie” observerade vi att; av sex föreläsare, var fyra av dem män. Var det kanske
också en slump, frågar vi oss? Eller är det så att det manliga självförtroendet är bättre än
kvinnors? Kanske ett större självförtroende kan leda till bättre status? I så fall är det kanske
dags att styrka bibliotekariekåren, som i majoritet är kvinnor, med kurser i
självförtroendeträning?! Helt enkelt - lära kvinnor inom bibliotekariekåren att synliggöra sina
kompetenser, och vara stolta över dem! Vi grundar vårt resonemang i Yvonne Hirdmans
(1988, s. 49) uppfattningar kring kvinnors sociala underordning. Hon ställer sig frågan: Hur
det kan komma sig att kvinnor generellt, geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt värde
än män? Vidare menar hon att: ”Vi accepterar inte de gränser som fanns/finns för kvinnor
som naturgivna. Vi accepterar inte, med andra ord, den sociala kvinnliga underordningen som
naturgiven.” Därför menar vi, måste kvinnor lära sig att ta för sig i samhället. Vi uppfattar det
som självklart att kvinnor ska vara jämställda männen; självfallet ska detta också gälla till
exempel lön och status.

Kurt - den socialdemokratiska politikern ansåg att, för hans egen del, var bibliotekariers status
hög. Däremot trodde han inte att den var så hög i samhället – beroende på lönen. Dessutom
menade han att de inte tillhörde de så kallade ”måstena” i ett samhälle. Vi gör ett inlägg och
menar att bibliotekarieyrket är ett ”måste” i allra högsta grad. I och med tillkomsten av
bibliotekslagen 1996, som anför att varje kommun ska inneha folkbibliotek, så befästs detta
”måste”. Innan bibliotekslagens tillkomst diskuterades ständigt folkbibliotekets vara eller inte
vara, bland bibliotekspersonalen. Den ena av oss – A. har erfarenheter av dessa diskussioner
från sin arbetsplats. Dock befarar vi, att det är möjligt att Kurt lever kvar i den världen som
inte ansåg biblioteket som ett ”måste”. Samtidigt, frågar vi oss om biblioteken har varit dåliga
på att nå ut med denna bibliotekslag, till gemene man i samhället? Vi drar i denna diskussion
även en parallell till Bowden (1994, s. 28f.) som menar att yrkets låga status beror på att
bibliotekarieyrket inte befattar sig med ”liv och död”, såsom till exempel yrken inom medicin
och juridik. Men, menar vi, indirekt kan även bibliotekarieyrket ha ett stort ansvar, då de
faktiskt även rekommenderar och tar fram böcker och information till exempelvis läkare.
Läkaren kanske behöver just den litteraturen för att kunna ställa rätt diagnos.
Vi instämmer i vad Karla sade under intervjun. Hon menade att bibliotekarier genom att
rekommendera böcker – kan läka själen. Det är enligt henne lika viktigt som när läkaren läker
sjuka rent kroppsligt. Hon ansåg vidare att bibliotekariens status var högre än
biblioteksassistenternas, men att det också innebär ett högre ansvar.

De flesta av användarna uppfattade att bibliotekariekåren var en låglönegrupp. Därför menade
de att också statusen var låg. En kvinna sade att en bibliotekaries status inte är lika hög som
en läkares; ”men man ser upp till dem.” Emellertid ansåg några av våra intervjuade
biblioteksbesökare att bibliotekariers status var hög – beroende på att böcker och kunskap är
lika med hög status. Här gör vi en koppling till Bruijns (1992, s.44), då han anser att yrkets
status, gentemot allmänheten, hade varit ännu lägre om det inte associerades med böcker,
kultur och utbildning.



6.4 Bibliotekariers image

När det gäller stereotypa uppfattningar om bibliotekarier; lever bilden av bibliotekarien likt
en, äldre, grå, glasögonprydd, sträng och tystlåten kvinna till viss del kvar hos flera av våra
informanter. Bibliotekarierna själva, förutom en, anser att ovanstående bild fortfarande
förekommer. Men en bibliotekarie påpekar att de numera, ofta har kläder från Gudrun Sjödén
och Rabalder. Bibliotekarier bär inte längre några palestinasjalar och näbbskor, enligt samma
bibliotekarie. Några av bibliotekarierna säger att de vill komma ifrån den gamla ”mossiga
bilden”. Bosse menar att; det är viktigt att visa upp en annan sorts bibliotekarie än de som gett
oss vårt rykte. Ett förslag är att synas oftare i till exempel TV´n. Men inte i vilka TV- program
som helst! ”Vi ska ju vara det positiva samt det goda föredömet…” Britt gav också förslag om
att synliggöra bibliotekarien, genom att synas i dagstidningars artiklar. Vi instämmer att
förslaget om att synas mer utåt, vore bra, men inte till vilket pris som helst. Det är ju viktigt
som Bosse sade; att vara det positiva föredömet!

De undersökningar som gjorts gällande bibliotekariers intressen och image, visar att de ofta
ansetts som konservativa och lite inåtvända (enl. Bruijns, 1992, s. 4f.). Under 1990-talet
skedde det dock förändringar, då en undersökning (enl. Grimes, 1994, s. 5ff.) visade att
bibliotekarierna blivit mer intresserade av social service. Våra intervjuer med bibliotekarier
visar att de tycker att den sociala servicen är mycket viktig. Detta tror vi också har lett till att
yrkesgruppen generellt sett blivit mer utåtriktad, men med undantag. Eftersom flera av våra
användare såg bibliotekarierna som inåtvända och tillbakadragna. Det verkar således som om
denna bild i viss mån lever kvar. Dock verkar våra bibliotekarier vara medvetna om hur
viktigt det är att vara ”servicemedvetna”; alltså utåtriktade och hjälpsamma. Dessutom, visade
Almeruds undersökning (2000, s. 40ff.), att de ansåg sig själva såsom utåtriktade och genuint
intresserade av människor och böcker. Ytterligare visade Bruijns egen undersökning
(1992, s. 47ff.), att 70% av befolkningen, i de 12 undersökta länderna; såg bibliotekarierna
som hjälpsamma och välordnade.

Biblioteksassistenterna har i intervjuerna haft svårt för att ge en imagebeskrivning av
bibliotekarier. Arne menade att bilden av dem är förlegad, samt att en del av dem är måna om
att ha kvar den så kallade ”finkulturstämpeln”. Anna tyckte angående bibliotekariers image,
”att det inte märks eller syns på dem om de är bibliotekarier eller inte.” Asta sade att
”bibliotekarier nuförtiden inte har några runda glasögon och näbbskor.” Agneta förtäljde att
bibliotekarier är annorlunda klädda och har en annan personlighet, samt att de är lite mörka
till sinnet, och att de är mer intresserade av litteratur än vad assistenterna är.
Våra användares och kulturpolitikers bild av bibliotekarier är att de generellt sett är äldre,
kvinnor, tystlåtna och glasögonprydda. Kurt menade att: ”De är lite tystlåtna och försiktiga,
men det tror jag beror på miljön, de är kanske annorlunda i fikarummet.” Karla tror att
bibliotekariers lågmäldhet hänger med sen förr då det skulle vara tyst på biblioteket. Vi själva
håller med om att bibliotekarier ofta är äldre kvinnor, eftersom man under en längre tid har
haft anställningsstopp. Enligt Almerud (2000, s. 40ff.) och Westas (2000, s. 7), är de flesta
bibliotekarier: kvinnor och fyrtiotalister. Kanske är det inte så konstigt, menar vi, att det är
många som har glasögon, på grund av den höga åldern, kanske beror det också på att de
förmodligen läser mycket?!

Vidare kunde vi inte notera några köns- och åldersskillnader, gällande uppfattningen av
bibliotekariers image, utifrån våra användarintervjuer. De hade snarlika uppfattningar oavsett
ålder och kön. Enligt Bruijns (1992, s. 47ff.) egen undersökning, fanns det inte några köns-
eller utbildningsskillnader i uppfattningen om hur de såg på bibliotekarier. Dock fanns det



skillnader beträffande de intervjuades ålder. De som var under 35 år uppfattade bibliotekarien
som tråkig. I vår undersökning var det en som nämnde ordet tråkig, och det var den 26-åriga
biblioteksstudenten. Hon sa; ”bibliotekarier ses nog som ganska tråkiga och präktiga.” Vidare
menar Bruijns (1992 s. 2) att en viss image hos en yrkesgrupp kan ha en psykologisk effekt på
själva yrkeskåren, därför kan imagen påverka val av utbildning. Det är enligt honom vanligt
att yngre människor väljer ett yrke samt den utbildning som motsvarar deras personliga
uppfattningar om egna egenskaper, anpassat efter yrkeskårens egenskaper. Vi menar därför att
det är viktigt att vända bilden av bibliotekarien som tråkig och inåtvänd, då de senare
undersökningarna visat att de generellt faktiskt blivit mer utåtriktade och hjälpsamma. Det är
en fördel, anser vi, att locka personer till utbildningen som har ett genuint människointresse
och som verkligen vill ge service till användare i folkbiblioteket. I alla fall, om man efter
utbildningen har tänkt sig att arbeta som folkbibliotekarie. Dessutom funderar vi över om det
inte skulle ingå en större servicemedvetenhet i bibliotekarieutbildningen; till exempel i den
pedagogiska inriktningen vid Borås högskola?!

Användarna förknippar image med utseende och kläder: ”Beige kläder, snäv dräkt eller
palestinasjal”, sade en 47-årig kvinnlig användare. Föregående uttalande upplever vi dock
som en paradox; ”snäv dräkt eller palestinasjal.” Vi tolkar det som om användaren ser
bibliotekarier såsom både: höger- och vänsterinriktade, gällande politiska intressen?!
Ytterligare sade en 29-årig man: ”Ung – gammal – hipp som happ – de får se ut som de vill.
Men stereotypen är en medelålders kvinna som är bohemiskt klädd.” Bilden av en bohemiskt
klädd bibliotekarie lever kvar – bland alla våra informanter. Folkbibliotekarier verkar ha varit
mycket kända för sina näbbskor, runda glasögon och palestinasjalar, som vi förmodar bars
under 1970-talet, då vänstervindarna blåste friska. Det kanske stämmer överens med vad en
användare sa om bibliotekarierna ”… de verkar vara samhällstillvända och socialt medvetna –
inga ytliga människor.” Vi undrar över om bibliotekarierna kanske var mer socialt medvetna
förr – eftersom vi upplever att In bibliotekarier hörs politiskt, samt i de allmänna debatterna -
nuförtiden? Men kanske är det tidsandan, resonerar vi. Vi uppfattar att det inte är många i
samhället idag som är aktivt intresserade och engagerade politiskt. Emellertid visade
Almeruds undersökning (2000, s. 40ff.) att bibliotekarierna ansåg sig vara intresserade av
samhällsfrågor. Numera verkar en del av bibliotekarierna bära kläder från Gudrun Sjödén och
Rabalder, enligt dels eget iakttagande och dels en intervju samt observerande av
biblioteksordförandens klädsel. Vi frågar oss om dessa klädesmärken kanske har någon
politisk innebörd?

Vidare förmodar vi att en ännu större förändring kommer att ske - gällande kårens intressen
och image i framtiden; eftersom många av de äldre bibliotekarierna snart pensioneras.  De
som utbildar sig i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap – idag, är ingen homogen
grupp. Förmodligen har yrkesgruppen aldrig varit enhetlig. Vi har under studietiden kunnat
iaktta att vi alla har olika bakgrund och skilda intressen. Troligtvis kommer vi också att arbeta
med vitt skilda arbetsuppgifter. Därför tror vi att bibliotekarier som grupp, i framtiden,
kommer att vara svår att beskriva. Men kanske kommer det alltid att finnas vissa
gemensamma intressen, såsom ett starkt bok- och litteraturintresse?

Slutligen vill vi bara nämna att bibliotekarien, i år - 2001, har hamnat i fokus – i alla fall på
modefronten. Enligt tidningen )HPLQD (2001, s. 64) är ”bibliotekarielooken” på modet.
Beskrivningen är en bibliotekarie klädd i grått samt svart, och som är ”allvarlig, akademisk
och fruset sexig”. Kanske är denna beskrivning bibliotekariens nya, eller kanske nygamla
image?!



6.5 Bibliotekarieyrket som profession

I det tidigare teorikapitlet har vi redogjort för vad som kännetecknar en profession. Vi
kommer i denna analys redovisa för om bibliotekarieyrket kan ses som en profession, utifrån
våra tidigare nämnda professionskriterier.

Enligt Broady (1985, s. 19f.) finns det tre kriterier som markerar en professions särställning.
Vi redovisar dessa kriterier nedan och gör en jämförelse med bibliotekarieyrket, utifrån våra
litteraturstudier, våra intervjuer och vårt konferensmaterial.

Professionskriterierna är följande:

1. 3URIHVVLRQHQV�PHGOHPPDU�PnVWH�EHKlUVND�HQ�VSHFLHOO�WHRUL��RIWD
XWYHFNODG�XQGHU�HQ�OnQJ�WLG�
Sedan 1993 studerar blivande bibliotekarier 80 poäng i ämnet biblioteks- och
informationsvetenskap, på högskole-/universitetsnivå. Utbildningen är på magisternivå: 160
poäng. Vidare är biblioteks- och informationsvetenskap ett mångvetenskapligt akademiskt
ämne, med flera olika teorier. Därför finns det ingen speciell grundteori. (Klasson, 2001-04-
26). Hansson och Zetterlund (1997, s. 27) nämner att biblioteksforskningen ses som mer
betydelsefull idag, än vad den ansågs tidigare, mycket beroende på att faktorer såsom; ett ökat
informationsutbud, krav på kunskap och att kultur anses vara avgörande för samhällets och
individers utveckling. De menar dessutom att den professionalisering av bibliotekarieyrket
som ägt rum under de senaste åren, ställt större krav på att verksamhet och arbetsformer på
bibliotek, skall bygga på en vetenskaplig bas. Vi gör ett inlägg och hänvisar till Selander
(1989, s. 11f.) som säger att det inte behöver vara lika användbart och självklart att använda
sig av professionsbegreppet i dagens samhälle, eftersom mycket har förändrats under
historiens gång. Han menar att förutsättningarna för produktion, arbete och utbildning ser
annorlunda ut idag, än vad det gjorde i det samhällssystem då advokater och läkare inrättades
som professioner. Vi uppfattar därför att ämnet och yrket ställer helt andra krav än vad det
gjorde förr, till exempel på grund av det ökade informationsutbudet. Därför ses det som mer
betydelsefullt idag, än vad det gjorde förr. Vi uppfattar att bibliotekariers kunskapsbas bör
bland annat vara: att kunna söka i olika söksystem, systematisera informationsflöden och att
kritiskt kunna källgranska information (Bibliotekshögskolan, 2001, s. 2).

Våra intervjuade bibliotekarier hade svårt att svara på frågan om det fanns en speciell teori
inom yrket. Samtliga menade att det inte fanns någon grundteori. Barbro ansåg dock att
bibliotekarier har en speciell kunskapsbas, eftersom bibliotekarierna ska kunna ta reda på och
hitta olika saker. Beata menade att det praktiska kunnandet var viktigare än det teoretiska.
Bosse förtäljde att det inte fanns någon uttalad teori, däremot hade yrkeserfarenheten skapat
en modell; den traditionella folkbildningen, kunskap och att hitta information. Slutligen ansåg
sig Britt sakna en teori. Hon menar att det hade varit bra att kunna stödja sig på en grundteori,
till exempel vid inköp av medier.

Vi kan se att det inte finns någon uttalad och speciell teori inom ämnet biblioteks- och
informationsvetenskap. Dock verkar det som det finns en kunskapsbas, något som Broady
(1985, s. 24) ansåg borde finnas i en profession. Den systematiska vetenskapliga kunskapen,
menar han, utgör själva kärnan i professionaliseringsprocessen.



2. 0HGOHPPDUQD�E|U�JRGWD�YLVVD�HWLVND�QRUPHU�
Bibliotekarieförbundet har tagit fram vissa etiska normer och fackförbundet DIK har på deras
hemsida, lagt ut yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarieyrket. Några av riktlinjerna är till
exempel att: ”Bibliotekarien skall värna om de demokratiska värdena. Bibliotekarien skall
bemöta sina användare med respekt och omdöme, opartiskt och jämlikt. Den enskildes rätt till
integritet skall skyddas såväl vad gäller personliga förhållanden och erhållen information som
lånat material.” Det förs också ständiga diskussioner gällande yrkesetik inom
bibliotekarieförbundet (www.dik.se).

Våra intervjuer med de fyra bibliotekarierna, visar att de alla intar ett etiskt förhållningssätt i
sitt yrkesutövande. Barbro sade i intervjun att man bör tänka på hur man behandlar folk som
kommer in i biblioteket; det kan vara att inte prata och kommentera om vad användare lånar
för någonting. Beata menade att det är viktigt att visa respekt och att försöka behandla alla
lika. Bosse ville bland annat inte att det skulle förekomma någon främlingsfientlig och
kvinnoförnedrande litteratur i biblioteket. Till sist ansåg Britt att anonymitet och integritet var
viktiga etiska förhållningsregler. Följaktligen uppfattar vi att bibliotekarierna verkar för
ansvar och plikter i yrkesutövningen, således uppfyller de detta kriterium, med hänvisning till
Ohlsson (1998, s. 24ff.).

3. 3URIHVVLRQHQ�E|U�KD�HQ�W\GOLJ�NnUDQGD�
Vi menar att de studerande inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har
möjligheten att utveckla en kåranda. Dels på grund av den gemensamma kunskapsbasen, som
studeras den första terminen vid till exempel Borås högskola
(www.hb.se/utbildning/insti/bhs.htm) , dels genom att vissa kandidater sorteras bort vid en
utbildningsrekrytering, genom till exempel betyg, uppnådda högskolepoäng samt antagningar
som baseras på ett skriftliga lämplighetstest och intervjuer, till exempel vid Lunds
(www.lu.se/studinfo/utbesk/program/Bibliotekarieutb.html) och Uppsalas universitet
(www.utbdatabas.uu.se/katalog/program.asp?kod=HBIBO), med hänvisning till Broadys
resonemang (1985, s. 19f.). Vi anser att det hade varit intressant att ha gjort en undersökning
när det gäller kårandan, hos de som nu genomgår utbildningen. Men eftersom tiden var knapp,
får vi istället referera till våra bibliotekarieintervjuer. Tre av de intervjuade bibliotekarierna
anser att det finns en kåranda inom bibliotekarieyrket. En menade att bibliotekarierna äger ett
gemensamt språk, en annan anser att kårandan förhärskas av en feministisk ”kvinnor kan”
syn, och en tredje tyckte att kårandan är att arbeta för det goda. Den fjärde och yngsta
bibliotekarien menade att det inte fanns någon speciell kåranda, dock trodde hon att den skulle
komma med åren. Följaktligen uppfattar vi det som om bibliotekariekåren har en kåranda,
enligt våra intervjuer. Dock verkar det som om uppfattningarna om den varierar.

Vi lämnar Broady´s professionskriterier och studerar hur bibliotekarieyrket uppfyller Parsons
mönstervariabler – angående professions kategorisering.

0|QVWHUYDULDEHO����$IIHNWLYLWHW�±�DIIHNWLY�QHXWUDOLWHW�
Bibliotekarier bör inte vara känslomässigt engagerade, utan ska försöka förhålla sig neutrala
gentemot biblioteksbesökare. Som vi nämnt tidigare finns det yrkesetiska riktlinjer avsedda
för bibliotekarier. De ska bland annat bemöta sina användare ”… opartiskt och jämlikt”
(www.dik.se). Samtliga av de intervjuade bibliotekarierna antar ett etiskt förhållningssätt. Vi
anser därför att bibliotekarier innehar en affektiv neutralitet gentemot användarna i
biblioteket.



0|QVWHUYDULDEHO����8QLYHUVDOLVP�±�SDUWLNXODULVP�
Bibliotekarier ska behandla alla jämlikt i biblioteket, oavsett vilken status användarna har,
enligt bibliotekariers etiska normer (www.dik.se). Vi hänvisar till ovanstående resonemang.
Följaktligen menar vi att bibliotekarier antar ett universiellt angreppssätt i sitt arbete.

0|QVWHUYDULDEHO����-DJRULHQWHULQJ�±�NROOHNWLY�RULHQWHULQJ�
Bibliotekarier bör ta hänsyn till intressen inom ett större kollektiv, de bör också vara
serviceorienterade. De etiska riktlinjerna uppmanar till att: ”Bibliotekarien skall utifrån det
enskilda bibliotekets mål och dess användares behov arbeta för att bibliotekets tjänster är
mångsidiga, välorganiserade, av hög kvalitet och lättillgängliga.” Dessutom ”… skall de på ett
opartiskt sätt arbeta för att förverkliga verksamhetens mål” (www.dik.se). Därutöver hänvisar
vi till våra bibliotekarieintervjuer, där alla var överens om att bibliotekarieyrket var ett
serviceyrke. Vi upplever därför att bibliotekarier har en hög grad av kollektiv orientering i sitt
yrkesutövande.

0|QVWHUYDULDEHO����7LOOVNULYHW�±�I|UYlUYDW�
Bibliotekarier bör i sitt arbete ses i ljuset av sina prestationer. Dock bör bibliotekariernas
praktiska arbete komma från en teoretisk kunskapsbas och inte enbart genom praktisk träning.
Därför anser vi att tyngdpunkten bör ligga någonstans emellan begreppen tillskrivet och
förvärvat. Den teoretiska kunskapsbasen har bibliotekarierna från utbildningen. Dock har de
ingen grundteori i utbildningsbagaget, utan istället flera olika teorier, som undervisats under
utbildningstiden. Den praktiska kunskapsbasen är något som lärs in på arbetsplatsen, menar
vi, då ingen praktik ingår i utbildningen. Samtliga intervjuade bibliotekarier ansåg inte att det
fanns någon enhetlig teori, däremot menade flera av dem att det praktiska arbetet skapade en
slags modell eller kunskapsbas.

0|QVWHUYDULDEHO����6SHFLILFLWHW�±�GLIIXVKHW�
Bibliotekarier bör i sitt yrkesutövande endast ta hänsyn till vad till exempel användaren frågar
om, och inte till några andra aspekter, såsom om vederböranden är sjuk eller är handikappad.
Vi drar återigen en parallell till de etiska föreskrifterna som vi nämnt tidigare. De uppmanar
ju som bekant bibliotekarierna att bemöta användarna opartiskt och jämlikt. Ytterligare ska
den enskildes rätt till integritet skyddas vad gäller personliga förhållanden och erhållen
information som lånat material (www.dik.se). Vi anser att bibliotekarier därför har en snäv
relation till användaren; således är graden av specificitet hög.

Enligt Abbott (1988, s. 33ff.) är grunden för en professions arbete att: GHILQLHUD�SUREOHP�
UHVRQHUD�RP�GHP�samt�EHKDQGOD�GHP. En profession ska ha ensamrätt att utföra en viss typ
av arbete. Utifrån begreppen�GLDJQRVWLVHULQJ, LQIHUHQV och EHKDQGOLQJ ska vi redogöra för
om bibliotekarieyrket kan ses som jurisdiktion.

Vi menar att en bibliotekarie i sitt arbete gör en diagnostisering av användarens problem. Det
kan till exempel vara att klassificera användarens fråga i informationsdisken och därefter
komma med förslag till lösning av problemet/frågan. Bibliotekarien är den som avgör hur
problemet/frågan ska lösas. Om inte problemet kan lösas, för bibliotekarien ett logiskt
resonemang kring problemet utifrån en speciell professionell kunskap – inferens.
Bibliotekarien är i till exempel informationsdisken medveten om de osäkerhetskänslor som en
användare kan känna vid en informationssökning. Således har kanske användaren uttryckt sin
sökfråga på ett otydligt sätt. Med kunskapen om Kuhlthaus informationsmodell kan
bibliotekarien ha en större förståelse för att användaren ibland har svårt att uttrycka precisa



frågor. Därför är det viktigt att bibliotekarien ställer relevanta följdfrågor till användaren, i
syfte att kunna lösa användarens problem. Därmed kan förmodligen bibliotekarien behandla
och lösa problemet/frågan på ett mer professionellt sätt kopplat till en teoretisk kunskapsbas.

Vidare menar Abott (1988, s. 33ff.) att det är viktigt att en profession har monopol på en viss
typ av arbete. Vi yttrar oss, och menar att det finns flera andra yrkesgrupper med närliggande
arbetsuppgifter, såsom: arkivarier och informatörer, som också skulle kunna utföra många av
folkbibliotekariernas arbetsuppgifter. Abott (1988, s. 33ff.) anser till exempel att datatekniker
och biblioteksassistenter kan utmana bibliotekarier om de inte har en stark ställning inom sitt
område. Detta kan motverkas, menar han, om professionen är välorganiserad. Vi hänvisar till
vad Stöby-Ingvarsson (1995, s. 21) har skrivit:

Det finns andra grupper som arbetar med att förmedla information men ingen grupp
kan stå så fri i förhållanden till olika intressen som bibliotekarierna. Bibliotekarierna
har alltid arbetat med att självständigt systematisera och kvalitetsbedöma
informationen och att föra den vidare till den som behöver den. För att demokratin
ska fungera måste medborgarna vara välinformerade. Det är bibliotekariens uppgift
att arbeta för detta! (Stöby-Ingvarsson, 1995, s.21)

Detta, menar vi, bör vara bibliotekariens unika ställning, gentemot andra yrkesgrupper. Dels
på grund av de yrkesetiska reglerna avsedda för bibliotekarier som finns, dels på grund av den
teoretiska och praktiska kunskapsbasen bibliotekarier har ifrån det akademiska ämnet
biblioteks- och informationsvetenskap samt den praktiska erfarenheten de har fått i arbetet.

Etzioni (1966, s. 139) anser att organisationer som snarare förmedlar än producerar kunskap,
är semiprofessionella organisationer. Han menar dessutom att kunskapsförmedlingen snarare
liknar den som behövs för administration, än för den som krävs för skapande och i viss mån
tillämpning av kunskap. Vi funderar på om denna uppfattning gäller för bibliotekarieyrket
idag, då vi drar en parallell till Youngs uppsats (1998) (enl. Ericsson, 2000, s. 46f.)  där han
menar att det inte räcker att leverera sökta dokument eller sökt information. %LEOLRWHNDULHQ
E|U�RFNVn�WLOOI|UD�HWW�|NDW�NXQVNDSVYlUGH�[vår kursivering]. Utgångspunkten är inte längre
samlingarna, enligt Young, utan informationsanvändarna. Därmed är frågan det centrala och
inte, som det var förr, dokumentet. Vi menar att den pedagogiska rollen, för en bibliotekarie
också innebär vägledning till ett ökat kunskapsintag för användarna i folkbiblioteket.
Bibliotekarierna bör ju numera i den pedagogiska rollen lära användarna att bli
informationskompetenta, enligt blanda andra Ericsson och Lantz (2001-04-03).

Vidare menar Olaisen (1988, s. 62ff.) att när ett yrke inte uppfyller kriterier såsom: teori,
etiska principer och kåranda, kan begreppet semiprofession ibland användas. Ytterligare anses
inte de yrkesarbetande utåt som en samlad kollegial enhet; inte har de heller ensamrätt på sina
kunskaper och färdigheter.

Efter vad vi redovisat ovan, uppfattar vi det som om bibliotekarieyrket ska ses mer som en
profession, än som en semiprofession. Dock kan vi se att det akademiska ämnet, biblioteks-
och informationsvetenskap, inte har någon speciell teori. Istället innehar ämnet många teorier,
eftersom det är ett mångvetenskapligt ämne. Vi frågar oss: hur många av dagens så kallade
professioner har HQ HQGD teori? Emellertid verkar bibliotekariekåren ha en gemensam
kunskapsbas, som erhållits under utbildningstiden, samt i bibliotekariernas yrkesutövande.
Vidare verkade det som om våra intervjuade bibliotekarier ansåg att det fanns en kåranda,
dock var uppfattningen om den varierande. Utåt i samhället förefaller det som om det finns en
någorlunda gemensam uppfattning angående bibliotekariekåren och deras image. Emellertid



var inte uppfattningen om kåren helt positiv. Då flera av våra intervjuade ansåg
bibliotekarierna såsom färglösa och inåtbundna. De litteraturstudier som vi använt oss av
visade liknande uppfattningar, från tidigare studier. Senare undersökningar utifrån vår
litteratur, samt våra egna intervjuer, visar att bibliotekarier börjar intressera sig mer för social
service och utåtriktad verksamhet. Dessutom ansåg de intervjuade användarna att de var nöjda
med bibliotekariernas kompetens. De menade att de fått den hjälp de efterfrågat. Vi kommer i
förslag till åtgärder visa på alternativ till att stärka yrket gällande: profession, arbetsuppgifter,
yrkesroller, status, kompetenser och image. Dels utifrån våra egna uppfattningar, dels utifrån
författares åsikter kring yrket.

Vidare menar vi att det är viktigt att vid en professionalisering ta hänsyn till att
professionaliseringar är förknippade med makt och dominans, enligt Brante (1987, s. 137),
och att professionsbegreppet till exempel också kan dölja politiska, ekonomiska och
könsmässiga intressen och motsättningar i samhället, med hänvisning till Selander (1989, s.
11ff.). Dessutom anser Klasson (1996, s. 16), att det under alla omständigheter är viktigt att
vara uppmärksam på riskerna kring att professionstänkande kan verka konserverande på
utvecklandet av kompetenser för framtiden. ”Om det innebär, att den egna yrkesrollens behov
av monopoliserad kunskap kolliderar med en pedagogisk syn på kommunikationen med
användaren, i vilken målet är, att varje medborgare skall ha långtgående färdigheter i att söka
sin egen kunskap.” (Klasson, 1996, s. 16) Vi förmodar att om man tar hänsyn till ovanstående
åsikter och försöker motverka dessa negativa aspekter, kan en professionalisering också leda
till något positivt för yrkeskåren, då status och lön eventuellt kan höjas.

6.6 Slutsatser

Vi kommer i denna del av uppsatsen att göra vissa konstateranden, i anslutning till vår
litteraturgenomgång, våra intervjuer samt vårt konferensmaterial – kopplat till våra
frågeställningar.

)RONELEOLRWHNDULHUV��DUEHWVXSSJLIWHU��\UNHVUROOHU��VWDWXV��NRPSHWHQV��HU��LPDJH�VDPW
SURIHVVLRQVWHRULHU:

• $UEHWVXSSJLIWHU�RFK�\UNHVUROO��HU� Vi kan konstatera att folkbibliotekariers arbetsuppgifter
är många och skiftande till sin karaktär. Många av användarna vet således inte om vad för
slags hjälp de kan få av folkbibliotekarien. Följaktligen menar vi att de kan gå miste om
värdefull och relevant hjälp i biblioteket. Vi anser också att kulturplanen kan skapa en
otydlighet gällande bibliotekariernas arbetsuppgifter. Vidare visar vårt material att yrket
förändrats, på grund av datoriseringen. Detta menar vi också har påverkat
folkbibliotekariernas arbetsuppgifter. Enligt de intervjuade bibliotekarierna och
biblioteksassistenterna är arbetsuppgifterna dem emellan tydliga och klara. Den största
gemensamma nämnaren gällande bibliotekarieprofessionen, är att det är ett serviceyrke.
Ytterligare är yrkesrollen växlande; ett antal olika folkbibliotekarieroller verkar existera.
Bland annat har två nya roller växt fram: kunskapsmäklaren och den pedagogiska vägledaren.
Vi antar att det existerar ett antal olika roller i folkbiblioteken. Således drar vi slutsatsen att
bibliotekarier har svårt för att bestämma sig för vilken identitet som ska gälla.

• 6WDWXV� Bibliotekariers status är mestadels sedd som låg, i jämförelse med andra
utbildningar. Detta kan bland annat bero på en låg lön, jämfört med andra yrkesgrupper med



en lika lång akademisk utbildning; men det kan också grundas i yrkets otydlighet, samt att det
varit, och är ett deltidsarbete. Dessutom är majoriteten kvinnor inom yrket – det kan också
påverka statusen.

• .RPSHWHQV��HU� Vi anser att en bibliotekarie bör inneha både teoretiska och praktiska
kompetenser, för att i sitt arbete kunna erbjuda användarna en god service. Vidare anses
bibliotekariers kompetenser både av användare, kulturpolitiker, biblioteksassistenter och av
bibliotekarierna själva – såsom god. Vi kan konstatera att de innehar ett brett register av
kompetenser, som de hela tiden utvecklar i sitt yrke, på grund av bland annat tekniska krav.

• ,PDJH��Bibliotekarier har överlag en relativt introvert och färglös image, enligt vår
empiriska undersökning samt vår litteraturundersökning. Denna negativa framtoning, menar
vi, har färgats av bibliotekarieyrkets historia; emellertid förmodar vi att den är på väg att
förändras till en mer serviceinriktad samt utåtriktad image.

• 3URIHVVLRQ� Vi tolkar det som om bibliotekarieyrket mer ska ses som en profession, än en
semiprofession. Bland annat på grund av att bibliotekarieutbildningen är ett akademiskt ämne;
ytterligare upplever vi att det existerar en kunskapsbas och kåranda, inom yrket. Dessutom
anser vi att bibliotekarier följer etiska förhållningsregler i sitt yrkesutövande. Dock finns det
vissa brister angående bibliotekarieprofessionen, gällande till exempel en gemensam teori.
Dessutom är uppfattningen om kårandan skiftande.

Avslutningsvis kan vi se att våra litteraturstudier och vårt empiriska material stämt väl
överens med varandra, angående uppfattningar kring folkbibliotekariers arbetsuppgifter,
yrkesroller, status, kompetenser samt image. Däremot har uppfattningen gällande om
bibliotekarieyrket ska ses som en profession varierat, med hänvisning till olika kriterier och
mönstervariabler samt olika forskares uppfattningar.

6.7 Förslag till åtgärder

I följande stycken ger vi olika förslag till förbättringar angående bibliotekarieprofessionen.
Dels egna, dels andra författares och forskares förslag.

Eftersom bibliotekarieyrket är mycket skiftande till dess karaktär, angående arbetsuppgifter,
anser vi att det är av stor vikt att bibliotekariekåren profilerar sig och bestämmer sig för vilken
yrkesroll bibliotekarier ska anta. Detta för att mer tydliggöra sina arbetsuppgifter inför
bibliotekets användare samt för att kunna öka bibliotekarieyrkets status och lön. Ytterligare
menar vi att det vore en stor fördel om bibliotekarier kunde bära en liten skylt, med namn och
titel på. Detta kunde även biblioteksassistenterna göra. Dessutom kunde det finnas skyltar i
folkbiblioteket, som förklarar personalens olika arbetsuppgifter, samt vad för slags hjälp
användarna kan få av bibliotekarier och biblioteksassistenter. Därmed förmodar vi att
användarna skulle kunna få den assistans och de kompetenser de är i behov av. Följaktligen
skulle det vara färre som går miste om värdefull hjälp.

Konferensen i Stockholm gav oss också nya visioner såsom att bibliotekarier måste vända sig
utåt i samhället och hitta en passande samarbetspartner, till exempel skolan. På så sätt blir en
bibliotekarie tillsammans med lärare delaktig och nödvändig i det livslånga lärandet. Detta
antar vi också skulle kunna stärka bibliotekariens pedagogiska yrkesroll. Därmed skulle rollen
och arbetsuppgifterna utåt i samhället, kunna bli tydligare.



Ytterligare menar vi att det är viktigt att mer synliggöra bibliotekariens kompetenser och
arbetsuppgifter, bland allmänheten, men kanske främst för kulturpolitiker och användare, i
syfte att höja bibliotekarieprofessionens status och lön. Kanske kunde fackförbunden DIK och
SKTF göra en annonskampanj av något slag? Därutöver är det viktigt att folkbibliotekarierna
själva lär sig att ta för sig och syns i seriösa debatter, tidningar och tv-program. Nyckelordet
är seriös marknadsföring, menar vi. Bibliotekarierna måste göra sin röst hörd, för att göra
yrket mer aktningsvärt och efterfrågat. Bibliotekarieyrket ska vara ett yrke att vara stolt över!

Almerud (2000) föreslår i sin rapport att om man ska kunna öka bibliotekariens status och
kompetens utåt mot allmänheten bör man marknadsföra den bredd och det djup som
bibliotekarien innehar och på så sätt bidra till en bättre löneutveckling för yrkeskåren
(Almerud, 2000, s. 45). Westas (2000) menar dessutom att det är viktigt att man har
välplanerade biblioteksplaner, medvetna rekryteringsstrategier och avsevärt förbättrade
anställnings- och lönevillkor för att i framtiden kunna locka nyutbildade till folkbiblioteken
(Westas, 2000, s.6 f.). När det gäller bibliotekariers lön så menar DIK-förbundet att
lönesamtal lönar sig (se bilaga). Varje anställd har rätt att veta vilka bedömningar och kriterier
som ligger till grund för lönesättningen. Ett sådant samtal kräver förberedelse från
arbetstagarens sida, dels med att tänka igenom vilken löneökning och andra förbättringar den
enskilde vill uppnå, dels vilka argument man ska använda sig av (DIKforum, 2001, s. 16).

Vi fyller i ovannämnda åsikter, och anser att det är viktigt att folkbiblioteken bör vara
attraktiva, angående till exempel lön och karriärmöjligheter, i syfte att locka nyutbildade
bibliotekarier. Annars, menar vi, finns det en risk att de nyutbildade går till andra sektorer,
eftersom biblioteksstudenterna också har en informationsvetenskaplig kompetens.
Angående bibliotekariers image sade en användare följande; ”de är inte tuffa, men de är
samhällstillvända och socialt medvetna – inga ytliga människor.” Vi instämmer,
bibliotekarierna är i biblioteket, i syfte att vara en trovärdig och pålitlig vägledare till
information och kunskap. Då är följaktligen de inre egenskaperna viktigare än de yttre! Vi
menar att det också är viktigt att bibliotekarier är utåtriktade och tillmötesgående gentemot
användare då bibliotekarier har ett renodlat serviceyrke.

Vidare anser vi och vissa av de intervjuade att det är en nackdel att det inte längre ingår någon
praktik under utbildningen. Vi menar att det är ett alldeles för stort glapp mellan teori och
praktisk verksamhet. Det var först då vi var närvarande på konferensen ”Framtidens
bibliotekarie” som vi fick en ”aha-upplevelse”. Först då kunde vi så att säga se den röda
tråden gällande vår utbildning! Eftersom vi nu i efterhand, mer tydligt kan se att vår
utbildning till stor del varit problembaserad. Ytterligare är vi medvetna om att man i vår
inriktning – användarperspektiv - försökt knyta an till verkligheten på folkbiblioteken. Men
tyvärr anser vi att utbildningen inte enbart kan teoretiseras. Vi förmodar att praktik, till
exempel på ett folkbibliotek under studietiden, kan knyta an till den verkliga
arbetssituationen, och på så sätt komplettera de olika teoretiska uppgifterna som ingår i
utbildningen. Dessutom förmodar vi, skulle det kunna ge ökade möjligheter till arbete efter
studietiden. Vi hänvisar till att många andra utbildningar innehar praktik, såsom till exempel
läkar-, lärar- och socionomutbildningar. Många studenter vi pratat med har lite eller ingen
erfarenhet alls från arbetslivet på bibliotek.

Vi tillägger att det också vore betydelsefullt om utbildningen kunde locka fler män, då
majoriteten fortfarande är kvinnor, både i utbildningen och i yrkesutövningen. Genom att
marknadsföra de olika informationstjänsterna skulle yrket eventuellt kunna bli mer attraktivt,
också för männen. På sikt skulle därmed också status och lön kunna öka, om



könsfördelningen var jämnare. Dessutom skulle det också kunna vara positivt för användarna;
en parallell dras till vad kulturpolitikern Kurt nämnde: att män eventuellt tycker det är jobbigt
att fråga en kvinnlig bibliotekarie om böcker inom känsliga ämnen. Därutöver menar vi att det
även är bra med manliga förebilder, vid till exempel bokprat och verksamhet riktad mot barn.

För att stärka kårandan, anser vi att det vore bra om bibliotekarierna oftare kunde gå på
gemensamma kurser, konferenser, föredrag samt vidareutbildningar. I syfte att kunna mötas,
utbyta tankar och stärka sin yrkesrollsidentitet. Detta förmodar vi skulle kunna leda till en
starkare och mer utvecklad kåranda.

Slutligen låter vi Staffan Selanders utsagor i DIKforum, gällande bibliotekarieyrket, ingå i
förslag till åtgärder:

För att ett yrke ska kunna kallas för profession anser Selander (enl. Johanna Andersson, 1996,
s. 10 f.) att det finns två vägar att gå. Den ena vägen, den professionella, är att yrkesutövarna
måste få kontroll över utbildning, arbetets innehåll och tillämpning. Den andra vägen, den
fackliga, är att yrkesgruppen blir stark gentemot arbetsgivare i syfte att få klara avtal om
arbetstider och löner. Selander hävdar att den professionella vägen ger mer inflytande över
yrkets utveckling. Därmed kan också bibliotekariens yrkesroll bli mer tydlig och till följd av
det kan utövarna lättare hävda sin kompetens och status. Läkare och advokater har valt att gå
den professionella vägen i och med att de har valt att bland annat ha en enhetlig utbildning
och klara etiska koder i sin yrkesutövning (enl. Andersson, 1996, s. 10f.).
Enligt Selander finns det något som kallas för symbolvärde. De är de positiva och negativa
föreställningar som finns om ett yrke. Det är alltså den bild människor i allmänhet har av ett
yrke, men som de inte alltid har kommit i kontakt med. En profession kan marginaliseras om
yrkesutövandet är otydligt. Det kan då till och med uppfattas som det är oviktigt. Det kan i sin
tur skada en yrkesgrupps rekrytering och löneutveckling. Och finns det inte heller en
identifierbar funktion som yrkesgruppen själva är med och utvecklar, kan de inte heller göra
anspråk på status. På arbetsmarknaden pågår det oavbrutet ett spel, där olika yrken utmanar
samt ibland hotar varandra. Därför är det viktigt att fastställa sin egen plats i spelet, för att inte
undanmanövreras. Selander tror att bibliotekarieyrkets vidd gör det otydligt och
svårförståeligt för många. För att göra yrket mer tydligt är läkarutbildningen en förebild.
Selander menar att man måste införa ett nytt utbildningssystem; med en grundexamen i
botten, som senare skulle kunna byggas på med skilda specialiseringar. Själva grundexamen
skulle inrymma en gemensam teoretisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap,
ämnesfördjupning samt praktik. Därmed skulle bibliotekarien få en mer tydlig identifierbar
expertroll, både gentemot kollegor och gentemot andra yrken (enl. Andersson, 1996, s. 10 f.).

I professionaliteten är det också viktigt att man vågar välja bort någonting och därmed stramar
åt verksamheten. Ytterligare för att göra ett yrke mer attraktivt och därmed förbättra
symbolvärdet är det viktigt att det finns karriär- och utvecklingsmöjligheter. Vidare skulle det
på sikt leda till mer kunskap i direkt relation till professionen om fler bibliotekarier ägnade sig
åt biblioteksrelevant forskning samt specialstudier, eftersom egen kunskapsproduktion är
kännetecknande för en profession. Det tror Selander skulle leda till ett större självförtroende
och initiativkraft hos yrkesutövarna. Viktigt är att bibliotekarierna själva måste leda sin
kunskapsutveckling och inte bara ta del av den kunskap som växt fram inom andra yrken. För
att bibliotekarier lättare ska kunna uttrycka och hävda sin kompetens måste yrkesidentiteten
vara tydligare. Därför är det viktigt att visa vad biblioteken är bra på samt lära sig att kunna se
och påtala gränser för det möjliga (enl. Andersson, s. 10 f.).



Slutligen är vår förhoppning att ovannämnda förslag till åtgärder uppmärksammas av bland
andra: kulturpolitiker, användare, biblioteksassistenter och folkbibliotekarier, i syfte att
tydliggöra professionen, samt stärka folkbibliotekariers status!

Till sist vill vi framföra att det har varit intressant och lärorikt att skriva denna uppsats. Vi har
fått ta del av mycket nyttig och lärorik information gällande folkbibliotekarieyrket; både i ett
nutida, och i ett historiskt perspektiv. Dock har vi under arbetets gång, flera gånger snuddat
vid tanken på andra val av ämnen som är intressanta att studera. Till exempel hur de fyra olika
inriktningarna vid Borås högskola präglar studenterna när de söker arbete. Tyvärr var det för
tidigt att undersöka detta, då den första kullen går ut nu i vår – 2001. Emellertid anser vi att
vårt uppsatsval varit relevant för oss, då vi förmodligen själva kommer att arbeta på
folkbibliotek i framtiden. Vi kan se att våra kunskaper har fördjupats och intensifierats inom
detta ämne.



7. Sammanfattning

Många vet idag inte vad bibliotekarier sysslar med och vilken utbildning de har.
Arbetsuppgifterna har också förändrats i och med datoriseringen och ett ökat
informationsutbud, dessutom är yrkesrollen otydlig. Detta förmodar vi kan leda till att
användare, biblioteksassistenter och kulturpolitiker har en diffus syn på bibliotekarieyrket.
Därtill är bibliotekariekåren inom folkbiblioteken kvinnodominerad samt lågavlönad. Således
är ej heller statusen särskilt hög. Vår hypotes är att dessa ovannämnda aspekter kan skapa
problem för yrkeskåren. Vår avsikt har varit att studera folkbibliotekarier, därmed har vi
uteslutit till exempel högskole- och företagsbibliotekarier.

Denna bakgrund har lett fram till att vi i vår uppsats syfte vill belysa och lyfta fram
folkbibliotekarieyrket, med dess arbetsuppgifter, yrkesroll/-er, status, kompetens/-er och
image. Ytterligare vill vi studera om bibliotekarieyrket kan ses som en profession. Våra
frågeställningar är följande:

• Hur ser folkbibliotekariers: arbetsuppgifter, yrkesroll/-er, status, kompetens/-er och image
ut – sett utifrån våra litteraturstudier, våra respondenters intervjusvar samt vårt
konferensmaterial?

• Kan folkbibliotekarieyrket  - utifrån våra litteraturstudier, våra intervjuer och vårt
konferensmaterial – ses som en profession?

För att kunna genomföra vår uppsats har vi använt oss av - för ämnet - relevant litteratur. Vi
har studerat den historiska bakgrunden, både yrkes- och utbildningsmässigt, samt olika
begrepp såsom till exempel: yrkesroll, status, kompetens, image och profession; i syfte att
besvara våra frågeställningar. Vi har i vårt arbete valt att använda oss av olika
professionsteorier. För att kunna mäta professionaliseringsgraden har vi tagit hjälp av Parsons
mönstervaribler, samt bland andra Broadys och Abotts professionskriterier. I vårt metodarbete
använder vi oss av en kvalitativ metod, som i huvudsak handlar om att beskriva egenskaper
och framträdande drag hos ett fenomen. Dessutom har vi valt en kvalitativ ansats: den så
kallade hermeneutiska. Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en gångbar och
ömsesidig förståelse av en texts mening.

I vår kvalitativa empiriska undersökning har vi intervjuat fyra folkbibliotekarier, fyra
biblioteksassistenter, två kulturpolitiker och sexton användare. Vår målsättning har varit att
undersöka hur ovannämnda aktörer ser på bibliotekarieyrket, i syfte att lyfta fram och belysa
problematiken. Vi valde att mer ingående intervjua bibliotekarierna, eftersom vi ansåg att de
borde vara mer insatta i ämnet. Följaktligen menar vi att de har störst erfarenhet av yrket. I
resultatdelen presenterar vi bibliotekarier, biblioteksassistenter och kulturpolitiker var för sig.
Intervjuerna med användarna har vi valt att presentera tillsammans, dels för att de var för
många för att presentera var för sig, dels för att de inte fick svara på så många frågor.

Vi använder oss också av ett konferensmaterial, i besvaringen av våra frågeställningar; då vi i
början av april i år, 2001, fick möjligheten att bevista en yrkesrelaterad konferens, med
namnet: ”Framtidens bibliotekarie”. Sex stycken föredragshållare med olika perspektiv och
bakgrunder framförde sina visioner om yrkets framtid, samt hur bibliotekarier skall möta
användares behov i samhället.



I resultatdelen presenterar vi våra intervjuer samt vårt konferensmaterial; och i analysen tolkar
och diskuterar vi vårt material, utifrån våra litteraturstudier, intervjusvar samt vårt
konferensmaterial – kopplat till våra frågeställningar. I analysdelen finner vi att våra
litteraturstudier samt våra intervjuer stämmer väl överens med varandra. Liknande
uppfattningar verkar råda, beträffande vår egen undersökning och andra forskares
uppfattningar. Dock finner vi, angående professionsfrågan, att de råder olika uppfattningar om
bibliotekarieyrket ska kallas för profession eller semiprofession.

Vår analys samt diskussion leder fram till slutsatser kopplat till våra frågeställningar. Bland
annat fastställer vi att bibliotekariernas arbetsuppgifter och yrkesroller är många och
skiftande, samt otydliga gentemot användare. När det gäller bibliotekariers status och lön,
anses den som låg jämfört med andra yrken med lika lång utbildning. Dessutom påverkas
statusen av att bibliotekarieyrket har varit och är ett deltidsarbete, samt ett kvinnodominerat
yrke. Angående bibliotekariers kompetenser anses den som hög, bland våra respondenter. Vi
konstaterar att folkbibliotekarier innehar ett brett register av olika kompetenser. När det gäller
folkbibliotekariers image, anses bibliotekarierna som introverta och färglösa, dock börjar en
förändring ske, och en mer serviceinriktad samt utåtriktad image, träder fram.

Efter att slutsatserna fastställts ger vi förslag till åtgärder, dels egna, dels andra författares och
forskares förslag. Några av förslagen är bland andra: att marknadsföra och synliggöra
folkbibliotekariers arbetsuppgifter, yrkesroller och kompetenser i syfte att öka yrkets status
och lön.

Slutligen hoppas vi att vi med hjälp av våra frågeställningar - har satt fokus på
folkbibliotekarien!
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9. Bilagor

Intervjufrågor med bibliotekarier

Efter en kort presentation av vår uppsats och vårt syfte med den tar följande frågor vid:

1. Man/Kvinna
2. Hur gammal är du?
3. Vad har du för utbildning? Examensår?
4. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie?
5. Vad har du för typ av tjänst och vilka är dina arbetsuppgifter?
6. Upplever du din tjänst som serviceorienterad?
7. Hur upplever du din arbetssituation? Har du inflytande över dina arbetsuppgifter?
8. Hur ser du på bibliotekariers arbetsuppgifter i ett folkbibliotek? Är de tydliga?
9. Tycker du att folkbibliotekariers arbetsuppgifter har förändrats de senaste åren – generellt

sett? Om ja – hur? Och hur tror du de kommer att se ut i framtiden?
10. Tror du att användarna i folkbiblioteket kan skilja på assistenters och bibliotekariers

arbetsuppgifter?
11. Finns det skillnader i yrkesutövande mellan folkbibliotekarier och biblioteksassistenter –

och i så fall vilka?
12. Upplever du att det existerar en hiearki mellan bibliotekspersonal på ett folkbibliotek?
13. Hur tror du att kulturpolitiker ser på folkbibliotekariers arbete?
14. Om det enligt dig finns ett behov av att mer tydliggöra bibliotekariers arbetsuppgifter

gentemot t ex användare – nämn då några förslag?
15. Uppfattar du att din yrkeskår behärskar en speciell teori?
16. Tycker du att folkbibliotekarier har en speciell och unik kunskapsbas?
17. Har yrkeskåren en speciell kåranda?
18. Följer du vissa etiska normer i ditt yrkesutövande?
19. Hur ser du på folkbibliotekariers kompetenser - överlag?
20. Vilka kompetenser anser du att en folkbibliotekarie bör ha – generellt sett? Och hur tror

du att folkbibliotekariers kompetenser kommer att se ut i framtiden?
21. Hur ser du på folkbibliotekariers status? Och hur tror du att folkbibliotekariers status

kommer att se ut i framtiden?
22. Hur ser du på folkbibliotekariers image/profil – generellt sett?
23. Om det enligt dig finns ett behov att mer tydliggöra samt förbättra bibliotekariers

kompetenser, status samt deras image utåt i samhället - nämn då några förslag?
24. Vad bör en arbetsgivare ta hänsyn till vid nyanställningar av folkbibliotekarier?
25. Vad är din lön?

Tack för din medverkan!



Frågor till biblioteksassistenter, användare och kulturpolitiker.

Frågor till biblioteksassistenter i biblioteket

1. Man/Kvinna
2. Ålder?
3. Hur länge har du arbetat som biblioteksassistent?
4. Vad har du för utbildning?
5. Vad har du för arbetsuppgifter?
6. Brukar du få svara på ”bibliotekariefrågor”?
7. Hur ser du på folkbibliotekariens arbetsuppgifter?
8. Tror du att användaren i folkbiblioteket kan skilja på assistenter och bibliotekarier och

deras arbetsuppgifter?
9. Finns det skillnader i yrkesutövande mellan folkbibliotekarier och biblioteksassistenter

– och i så fall vilka?
10. Vilken/vilka arbetsuppgifter tycker du är den/de viktigaste för en folkbibliotekarie?
11. Hur ser du på folkbibliotekariens kompetens?
12. Hur ser du på folkbibliotekariens status?
13. Hur ser du på folkbibliotekariens image/profil?
14. Tycker du att det existerar en hiearki på biblioteket? T ex mellan bibliotekarier och

biblioteksassistenter? I så fall – varför?
15. Hur tror du att man kan förbättra och förstärka bibliotekariers arbetsuppgifter,

kompetens/-er, image och status?
16. Vilken lön har du?

Frågor till kulturpolitiker

1. Man/Kvinna?
2. Vad för utbildning tror du att en bibliotekarie på ett folkbibliotek har idag?
3. Hur tror du/vet du hur lönebilden för bibliotekarier ser ut? Medellön?
4. Hur ser du på folkbibliotekariers arbetsuppgifter i folkbiblioteket? Är de tydliga? Kan

du se skillnad på bibliotekariers och biblioteksassistenters arbetsuppgifter?
5. Vilken/vilka arbetsuppgifter tycker du är den/de viktigaste för en folkbibliotekarie?
6. Hur ser du på folkbibliotekariers kompetens?
7. Hur ser du på folkbibliotekariers status?
8. Hur ser du på folkbibliotekariers image/profil?
9. Vad tror du man kan göra för att förbättra och förstärka folkbibliotekariers yrkesroll/-

er, kompetens/-er och status?



Frågor till användarna i biblioteket

1. Man/Kvinna
2. Ålder
3. Vad tror du folkbibliotekarier har för utbildning?
4. Hur ser du på folkbibliotekariers arbetsuppgifter i folkbiblioteket? Är de tydliga för

dig? Kan du se skillnad på bibliotekariers och biblioteksassistenters arbetsuppgifter
och vet du vem som är vem?

5. Hur ser du på folkbibliotekariens kompetens i folkbiblioteket – generellt sett? (Till
exempel färdigheter och kunskaper.)

6. Hur ser du på folkbibliotekariers status?
7. Hur ser du på folkbibliotekariers image/profil – generellt sett? (till exempel

personligheter, intressen med mera.)





DIKs LÖNESTATISTIK 2000 för Bibliotekarier

7DEHOO��
Examensvisa löner i ettårsklasser
Arbetsområde: Bibliotek
Samtliga

Examensår        Antal         Medellön       Undre kvartilen               Median          Övre kvartilen
-1960 7 24 105 19 400 24 750 26 000
1961 12 23 137 19 740 22 125 23 368
1962 18 22 397 20 000 21 218 25 600
1963 21 20 157 19 000 19 400 21 350
1964 36 21 714 19 525 20 325 23 600
1965 29 20 606 18 460 19 500 21 400
1966 29 20 754 18 550 20 200 22 000
1967 45 21 430 18 952 20 400 23 094
1968 58 21 074 18 850 20 250 22 050
1969 73 21 115 19 050 20 650 22 100
1970 83 20 951 19 000 20 000 22 000
1971 96 21 059 18 949 20 050 21 600
1972 97 20 354 18 700 19 900 21 320
1973 42 21 146 19 210 20 300 22 200
1974 89 21 162 18 500 19 800 22 300
1975 142 20 728 18 700 19 600 22 178
1976 151 21 023 18 500 19 785 22 500
1977 153 20 728 18 700 19 600 21 600
1978 127 20 684 18 750 19 765 21 600
1979 98 20 591 18 500 19 775 21 500
1980 97 20 042 18 500 19 500 20 672
1981 82 19 868 18 500 19 288 20 700
1982 90 20 503 18 753 19 876 20 900
1983 78 19 891 18 650 19 400 20 550
1984 104 19 866 18 294 19 130 20 500
1985 100 19 815 18 188 19 050 20 600
1986 113 19 836 18 200 19 200 20 921
1987 94 19 362 18 000 18 700 19 750
1988 93 19 464 18 000 18 650 20 000
1989 84 19 001 17 900 18 500 19 500
1990 96 19 072 17 800 18 578 19 845
1991 90 18 804 17 600 18 275 19 100
1992 66 18 938 17 800 18 775 19 700
1993 65 18 577 17 500 18 150 19 552
1994 62 18 555 17 200 18 345 19 400
1995 48 18 950 17 500 18 800 19 603
1996 50 18 783 17 400 18 200 19 500
1997 99 18 406 17 100 18 000 19 000
1998 120 18 063 17 000 17 663 18 800
1999 106 17 646 16 900 17 500 18 000
2000 65 17 793 17 000 17 500 18 500

6DPWOLJD ��������������������������������������������� ��������������� ������������



7DEHOO��
Födelsevisa löner i femårsklasser
Arbetsområde: Bibliotek
Anställda i kommuner och länsmuseer

Födelseår                  Antal         Medellön 10:e perc Median       90:e perc

-1939 172 20 422 17 946 19 600 23 726
1940-1944 429 20 053 17 600 19 400 23 795
1945-1949 490 19 877 17 500 19 243 23 175
1950-1954 334 19 593 17 500 18 962 22 400
1955-1959 260 18 987 17 250 18 549 21 050
1960-1964 197 18 492 16 900 18 300 20 000
1965-1969 162 18 026 16 700 17 900 19 300
1970-1974 105 17 132 15 650 17 000 18 800
1975- 19 16 783 15 500 17 000 18 000

6DPWOLJD��������������������������������������� ������ ������ ������������

7DEHOO���
Löneläget per län
Arbetsområde: Bibliotek
Anställda i kommuner

Län Antal Medellön 10:e perc        Median       90:e perc

Stockholms län 441 20 255 17 600 19 400 23 875
Uppsala län 72 19 538 17 500 19 060 22 800
Södermanlands län 68 19 075 16 835 18 887 21 900
Östergötlands län 76 19 220 17 000 18 800 20 952
Jönköpings län 67 18 874 17 000 18 600 21 464
Kronobergs län 53 18 312 16 600 18 000 20 400
Kalmar län 54 19 059 17 100 18 900 21 500
Gotland 15 19 183 16 750 19 150 20 700
Blekinge län 40 18 992 17 500 18 500 21 600
Skåne län 324 19 416 17 000 18 850 22 314
Hallands län 78 18 889 17 100 18 500 20 670
Västra Götalands län 378 19 267 17 000 18 800 22 624
Värmlands län 54 19 115 17 500 18 685 21 500
Örebro län 64 19 489 17 500 19 225 21 600
Västmanlands län 67 19 011 16 650 18 600 21 900
Dalarnas län 60 18 630 16 600 18 565 20 200
Gävleborgs län 63 19 437 17 000 18 980 22 865
Västernorrlands län 54 19 286 17 200 18 794 22 000
Jämtlands län 34 18 893 16 750 18 375 22 000
Västerbottens län 66 18 353 16 800 18 300 19 500
Norrbottens län 36 19 457 17 003 19 305 24 000
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