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1 Inledning 

Vårt intresse för att studera folkbibliotekariers kvalifikationer och om kvalifikationerna 
skiljer sig åt beroende på var folkbiblioteket är beläget, har delvis sin uppkomst i att vi 
under våra år som studenter vid Bibliotekshögskolan i Borås mötts av olika bilder av 
bibliotekarien. Dessa olika bilder av hur en bibliotekarie skall vara och vad en 
bibliotekarie skall kunna har gett oss en något förvirrad bild som vi kände ett intresse av 
att reda ut.  
De olika bilderna av hur en bibliotekarie skall vara har vi mött i litteratur, i tidningar, i 
vår utbildning och från människor i vår omgivning. Det finns många bilder presenterade 
av en bibliotekarie från den tråkiga, gråa, inbundna och blyga bokmalsbibliotekarien 
som oftast arbetar på ett folkbibliotek till den utåtriktade informationsspecialisten som 
är anställd i ett framgångsrikt företag inom den privata sektorn.  
Ytterligare en anledning till vårt intresse att studera frågorna kring folkbibliotekariers 
kvalifikationer har sitt ursprung i att vi läst en samhällsinriktning under vår studietid på 
Bibliotekshögskolan i Borås. En samhällsinriktning som till stor del är koncentrerad på 
frågan om folkbibliotekets roll i samhället. Hur skall då en folkbibliotekarie vara för att 
kunna uppfylla folkbibliotekets alla uppgifter och ser kvalifikationerna lika ut oavsett 
var folkbiblioteket är beläget? Detta var frågor som vi tyckte var intressanta och som vi 
ville undersöka närmare. 
 
1.1 Bakgrund till ämnesvalet 

Vi vill med följande citat visa några exempel på de olika bilder vi har mött. Vi väljer att 
börja med en historisk bild. År 1748 tyckte bibliotekarien vid universitetet i Göttingen 
att en bibliotekarie skulle vara på följande sätt, ”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 beredskap att 
ge dem en god service. Han skall också ha känsla för skönhet, noggrannhet och 
renlighet. Han måste behärska latin, grekiska, franska, italienska, engelska, spanska 
samt de övriga bibliska språken. Han måste kunna förstå de nordiska språken och kunna 
ta sig fram i skrifter på tyska dialekter, medeltidslatin och de slaviska språken. Viktigast 
är dock lärdomshistoriska kunskaper. Bibliotekarien skall inte blott kunna författarnamn 
och titlar på representativa verk och känna till vilka editioner som är bäst. Han skall 
också kunna visa att han har kunskaper inom alla olika grenar av vetenskapen”. 
(Torstensson 1991, s.93-94).  
 
Anette Widenberg har i sin C-uppsats Snipig tant eller lärdomsgigant? En 
genusteoretisk studie av kvinnliga och manliga bibliotekarier i skönlitteraturens värld 
undersökt ett antal romaner och serier för att ta reda på hur bibliotekarier skildras i 
litteraturen. Anette Widenberg kom fram till att bibliotekarier oftast beskrivs som: 
ordningsamma, tråkigt klädda och ogifta. I sitt arbete beskrivs bibliotekarien oftast som 
en person som är god och hjälpsam, men en bibliotekarie kan även vara arg, elak, 
hånfull och till och med skratta åt låntagarnas frågor (2000, s.17-33). 
 
Martina Montelius som både skriver pjäser och har jobbat på bibliotek, beskrev 
biblioteket och bibliotekarier på följande vis i Dagens Nyheter ”På bibliotek jobbar 
många bisarra människor, ensamma, elallergiker, människor med fobier. Människor 
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som inte syns (…) Jag är nyfiken på dem, jag vill ta reda på hur de blivit sådana och jag 
vill skriva pjäser om dem.” (Kellberg 2001, s.A10).  
 
I Dagens Nyheters Universitets och högskoleguide beskrivs bibliotekarieutbildningen 
som en utbildning som ”är i ropet som aldrig förr. Nya arbetsfält öppnas för 
bibliotekarierna (…) Den kunskapstunga industrin har insett att biblioteks- och 
informationsvetare är experter på att samla och sammanställa relevant information”. 
(Johansson 2002 s.13).  
Det skrivs också i artikeln att en biblioteks- och informationsvetare inte kan fördjupa sig 
i litteraturen så som de gjorde förr; i stället blir den stora uppgiften att systematisera och 
förädla information. Det finns personer inom högskolevärlden som är skeptiska till 
denna utveckling att utbildningen förlorar sin karaktär då litteraturstudierna minskas. 
Leif Alsheimer, universitetslektor i rättsvetenskap vid Internationella Handelshögskolan 
i Jönköping säger ”Jag är rädd för att vi håller på att demontera folkbildningen”. 
(Johansson 2002 s.13). 
 
Förutom att dessa olika bilder väckte vårt intresse för ämnet har vi även ett intresse för 
samhällsfrågor och en erfarenhet av att arbeta i verksamheter som styrs av politiska 
beslut och spelar en stor roll i samhället. Vi har båda arbetat inom förskole- och 
grundskolverksamhet på ett antal olika upptagningsområden och där upptäckt att trots 
en gemensam utgångspunkt ser verksamheterna olika ut och det krävs lite olika 
kvalifikationer på olika arbetsplatser. 
 
Bilderna som vi presenterat ovan beskriver både hur en bibliotekarie skall vara och 
vilka kunskaper en bibliotekarie skall ha, alltså vilka kvalifikationer en bibliotekarie 
skall ha. Vi tror också att kvalifikationer kan skilja sig åt beroende på 
upptagningsområde och om kvalifikationerna skiljer sig åt skulle det kunna ha betydelse 
för hur biblioteksverksamheten utformas. 
  
1.2 Uppsatsens disposition 

Det första kapitlet i uppsatsen innehåller en inledning som beskriver bakgrunden och 
intresset för vårt val av uppsatsämne. Kapitlet innehåller även disposition av uppsatsen 
och definitioner av centrala begrepp. I kapitlet presenteras också problemformuleringen, 
syftet och våra frågeställningar.  
I kapitel två har vi valt att presentera urval och avgränsningar. Kapitel två innehåller 
även en beskrivning av den metod som vi använt oss av i vår undersökning och i 
kapitlet finns också en beskrivning av hur vi genomfört vår undersökning.  
I det tredje kapitlet presenterar vi bibliotekslagen och de politiska beslut och den 
biblioteksutveckling som lett fram till bibliotekslagen. 
Fjärde kapitlet innehåller en redovisning av tidigare forskning kring vårt ämne. 
Det femte kapitlet innehåller resultaten av vår undersökning av platsannonser samt 
resultaten från våra intervjuer med folkbibliotekarier. 
I det sjätte kapitlet förklaras hur vi har tolkat den modell som vi har tagit till hjälp för att 
analysera delar av vårt material.  
Kapitel sju innehåller analys och tolkning av vårt material.  
Kapitel åtta innehåller slutsatser och en diskussion kring vårt ämne och våra resultat. 
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning i kapitel nio. 
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1.3 Definitioner 

Folkbibliotek: är en institution ”som har till uppgift att främja intresset för läsning 
litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet” (Statens 
kulturråd 1997 s.71). 
”För allmänheten tillgängligt bibliotek” (Nationalencyklopedin bd.6 s.461). 
 
Folkbibliotekens uppgifter: när vi använder oss av detta begrepp menar vi de fyra 
uppgifterna kulturuppgiften, kunskapsuppgiften, informationsuppgiften och 
socialuppgiften. 
 
Kvalifikationer: ett samlingsbegrepp för personliga egenskaper, intressen, erfarenheter 
respektive kunskaper som en folkbibliotekarie skall ha. Innehållet i begreppet 
kvalifikationer har vi hämtat från de delar som vanligtvis finns med i en platsannons. 
 
Personliga egenskaper: egenskaper som till stor del finns i någons personlighet snarare 
än något man lär sig på skolor. Möjligen kan man träna upp vissa personliga 
egenskaper. Exempel på ord som vi anser är personliga egenskaper är flexibel, 
utåtriktad, ha samarbetsförmåga, självständighet, initiativförmåga och kreativitet. 
 
Upptagningsområde: det område och de biblioteksanvändare som folkbiblioteket 
främst vänder sig och sin verksamhet till. 
 
 
1.4 Problemformulering 

Det samhälle som vi lever i idag benämns som informationssamhälle eller  
kunskapssamhälle. Biblioteken är en del av detta samhälle, en del av ett samhälle som 
förändras i snabb takt. Eftersom samhället förändras, förändras givetvis biblioteken och 
även bibliotekarierna märker av förändringarna. Utbildningen till bibliotekarie 
förändras, arbetsuppgifterna blir annorlunda och då också vilka kvalifikationer en 
bibliotekarie bör ha. Ett bibliotek och dess personal skall uppfylla bibliotekslagen och 
möta användare av olika slag, som ställer olika krav. Att skaffa sig en uppfattning kring 
kvalifikationer tror vi kan vara viktigt för att förstå vilka kvalifikationer som krävs för 
att uppfylla de mål och de krav från användare som en biblioteksverksamhet har. En 
undersökning kring kvalifikationer skulle även kunna ge svar på om alla bibliotekarier 
skall ha samma eller nästan samma kvalifikationer eller om det handlar om att det 
används vissa schablonartade begrepp för att beskriva en bibliotekaries kvalifikationer? 
Att det används schablonartade ord tycker vi det finns tecken på, då både beskrivningar 
av den gamla och den nya bibliotekarien är mycket ensidiga. En förståelse av 
kvalifikationer och dess innebörd torde öka möjligheterna för biblioteken att få rätt 
bibliotekarie på rätt plats, vilket vi tror kan gynna biblioteksverksamheterna. 

7 
 



1.5 Syfte  

Vi vill med vår undersökning skaffa oss en uppfattning om vilka personliga egenskaper, 
intressen, erfarenheter respektive kunskaper de intervjuade folkbibliotekarierna anser att 
en folkbibliotekarie skall ha på de undersökta folkbiblioteken. Vi vill även undersöka 
vad kvalifikationerna innebär och vad kvalifikationerna skall användas till. 
Dessutom vill vi ta reda på om folkbibliotekets upptagningsområde har någon betydelse 
för vilka kvalifikationer en folkbibliotekarie skall ha enligt de intervjuade 
folkbibliotekarierna. Syftet är också att relatera de intervjuade folkbibliotekariernas 
uppfattningar om kvalifikationerna till bibliotekslagen genom att använda Marianne 
Anderssons & Dorte Skot-Hansens modell. Att genom modellen se vad 
kvalifikationerna innebär och vad de skall används till och hur väl det överensstämmer 
med bibliotekslagen. 
 
1.6 Frågeställningar 

 
1. Vilka personliga egenskaper, intressen, erfarenheter respektive kunskaper skall 

en folkbibliotekarie ha, enligt folkbibliotekarier ute i verksamheterna? 
 

2. Behövs det likadana personliga egenskaper, intressen, erfarenheter respektive 
kunskaper oavsett vilket upptagningsområde folkbiblioteket har? 
 

3. Vad innebär de personliga egenskaperna, intressena, erfarenheterna respektive 
kunskaperna för de intervjuade folkbibliotekarierna och innebär de samma sak 
oavsett vilket upptagningsområde folkbiblioteket har? 
 

4. Vad beskriver folkbibliotekarierna att de personligen behöver de personliga 
egenskaperna, intressena, erfarenheterna respektive kunskaperna till? 
 

5. Hur förhåller sig folkbibliotekariernas beskrivningar till bibliotekslagen ? 
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2 Metod 

I detta avsnitt beskriver vi metoden vi valt för att genomföra vår undersökning. Vi 
beskriver både undersökningen av platsannonserna och våra kvalitativa intervjuer med 
folkbibliotekarierna. Vi beskriver hur vi gjort vårt urval, hur vi genomfört våra 
undersökningar och reflektioner kring vår metod.  
 
2.1 Urval och avgränsningar av platsannonser 

Vårt första urval var att välja platsannonser. För att finna platsannonser började vi med 
att leta i fackföreningstidningar från år 2000 där arbetsgivare brukar annonsera efter 
personal. Vi valde då de tidningar som har biblioteksanknytning. I vare sig SKTF:s 
medlemstidning eller i Biblioteksbladet fann vi några annonser. Ett annat förbund där 
många bibliotekarier är fackligt organiserade är DIK, som står för dokumentation, 
information och kultur. DIK-förbundet ger ut tidningen DIK-forum. I DIK-forum från 
år 2000 fann vi många platsannonser där det söktes efter folkbibliotekarier, 
forskningsbibliotekarier med mera.? 
Förutom de tre tidningarna som har en direkt koppling till biblioteksvärlden valde vi att 
studera Platsjournalen som ges ut av Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. I Platsjournalen 
införs många av de tjänster som finns för bibliotekarier.  
Vi bestämde oss efter detta att använda oss av platsannonser införda i Platsjournalen 
och av platsannonser i DIK-forum eftersom de övriga två inte innehöll några annonser. 
Vid en titt på de båda tidningarnas platsannonser upptäckte vi dock att många annonser 
var samma i de båda tidningarna. Av denna orsak valde vi att enbart använda oss av 
DIK-forums platsannonser.  
 
Vi började studera dessa annonser och upptäckte snart att det fanns en viss skillnad på 
vilka kvalifikationer som efterfrågades, beroende på vilken typ av bibliotekarie som 
annonsen gällde. Därför valde vi att avgränsa oss till folkbibliotek och 
folkbibliotekarier. En orsak var uppsatsens omfång och tidsbegränsning och en annan 
orsak att folkbibliotek är den typ av bibliotek som är vanligast och har flest anställda 
bibliotekarier. Vi använde samtliga DIK-forums platsannonser från år 2000 som sökte 
en folkbibliotekarie. Totalt blev det 154 stycken annonser. Resultaten av denna 
undersökning presenteras i kapitel 5. 
 
2.2 Urval och avgränsningar av folkbibliotek  

Då vi gjorde vårt urval av bibliotek tog vi hänsyn till att biblioteken skulle ha skilda 
upptagningsområden eftersom en av våra frågeställningar krävde det. Urvalet av 
bibliotekens upptagningsområden gjordes efter de förekommande upptagningsområdena 
i platsannonserna vi undersökt. I platsannonserna fanns det bibliotek med sina 
upptagningsområden på landsbygd, små städer, stora städer och i förorter. Därför valde 
vi nio folkbibliotek på skilda orter och av olika storlek, två bibliotek på landsbygden, tre 
bibliotek i stora städer, två bibliotek i små städer och två bibliotek i förorter. 
Folkbiblioteken är belägna i Götaland eller Svealand.  
Vi valde att avidentifiera alla folkbibliotek och namnen på de intervjuade 
folkbibliotekarierna. Detta gjorde vi för att några av våra respondenter önskade att få 
vara anonyma. VI bedömde då att det var enklast att låta alla respondenter vara 
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anonyma, det blev smidigare att arbeta med resultatet och analysen. Vi tror inte att dessa 
avidentifieringar har någon negativ betydelse för vår undersökning. 
Vi har dels undersökt platsannonser i DIK-forum 2000 efter folkbibliotekarier, dels 
intervjuat folkbibliotekarier på folkbibliotek i södra halvan av Sverige. Nedan berättar 
vi ingående om arbetet, med början i undersökningen av platsannonser, eftersom 
intervjuerna har utformats med hjälp av våra resultat från annonsundersökningen. 
 
2.3 Genomförande  

Vi räknade hur många gånger och vilka personliga egenskaper, intressen, erfarenheter 
respektive kunskaper som förekom i de 154 platsannonserna. Vi fick på det viset en bild 
av vilka personliga egenskaper, intressen, erfarenheter respektive kunskaper som en 
folkbibliotekarie förväntades ha enligt platsannonserna. De vanligaste förekommande 
kvalifikationerna var de som utgjorde grunden för den platsannons som vi konstruerade 
för att använda vid våra intervjuer. Förebilden att använda platsannonsernas innehåll i 
undersökningen har vi hämtat från docent Anne Goulding, som vid tiden för 
undersökningen var verksam vid Loughborough University i England och har undersökt 
bibliotekariers egenskaper. Undersökningar redovisas i kapitel 4, tidigare forskning. 
 
Platsannonserna gav inte svar på de frågor vi hade, så vi fortsatte undersökning med 
intervjuer på folkbibliotek. Men annonserna gav oss verktyg och en förförståelse för vår 
undersökning. Verktyget består av fyra kategorier som tillsammans skapar de 
kvalifikationer som en folkbibliotekarie anses behöva. Verktyget har vi använt oss av 
både vid intervjuerna och vid redovisningen av resultaten.  
Vi fortsatte alltså med kvalitativa intervjuer för att få svar på våra frågor. Intervjuer var 
det sätt som vi bedömde var det bästa för att få svar på våra frågor, eftersom vi då på ett 
enkelt och direkt sätt fick möjlighet till att förtydliga frågorna och att ställa följdfrågor.  
 
Vi tycker att vårt val av metod har fungerat, valet att använda intervjuer var bra då vi 
fick många och uttömmande svar av folkbibliotekarierna. Förutom intervjuerna tog vi 
reda på lite fakta kring folkbibliotekariernas examensår, kön och ålder. Dessa 
faktauppgifter har vi upptäckt inte gett några svar på våra frågor, däremot frågan om 
upptagningsområdet var viktig och kanske en fråga som vi borde ha skaffat mer 
information kring. Vi gjorde inte denna upptäckt förrän vi analyserat vårt material och 
då fanns det inte tid och utrymme i uppsatsen. Då vi gjorde valet att intervjua någon 
eller några folkbibliotekarier på många folkbibliotek, har vi fått utsagor endast av delar 
av personalstyrkan, detta medför naturligtvis att det kan finnas fler och andra 
uppfattningar på folkbiblioteken kring de frågor vi diskuterat.  Hur stor del av 
personalstyrkan som deltagit har skiftat beroende på folkbibliotekets storlek. Så vår 
analys och vår tolkning bygger enbart på de intervjuade folkbibliotekariernas 
uppfattningar. 
 
Vi började med att skicka ett brev till de nio folkbibliotek vi valt ut. På kuvertet som 
skickades var adressaten folkbiblioteket och inte bibliotekschefen. Vi gjorde detta för att 
vi ville ha intresserade folkbibliotekarier som själva avgjorde om de ville delta i 
undersökningen eller inte. Resultatet av den oprecisa adresseringen blev att när vi 
ringde folkbiblioteken så visade det sig att på en del ställen visste ingen något om vårt 
brev och på andra folkbibliotek hade brevet trots denna adressering kommit till 
bibliotekschefen. På grund av detta kan vi inte vara säkra på hur folkbibliotekarierna vi 
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fick intervjua var utvalda: om de själva valt att deltaga eller blivit uppmanade av 
bibliotekschefen. 
 
I brevet frågade vi om det fanns någon eller några på folkbiblioteket som var 
intresserade av att bli intervjuade. Brevet innehöll också information om att intervjun 
skulle spelas in på band för att vi skulle kunna återge intervjuerna så bra som möjligt. 
Brevet innehöll sparsam information om vad intervjuerna skulle handla om, vi skrev 
bara att det handlade om folkbibliotekariers kvalifikationer. Orsaken till att vi inte 
delgav folkbibliotekarierna mer information om våra frågor var att vi ville ha 
respondenternas spontana åsikter.  
 
Denna första förfrågan följdes upp av ett telefonsamtal en vecka senare. På åtta av 
folkbiblioteken fick vi genast ett svar som innebar att vi fick komma och intervjua en 
eller två folkbibliotekarier. Det nionde folkbiblioteket ville dröja med sitt svar och när 
svaret kom hade vi avslutat våra intervjuer. Det folkbiblioteket som svarade för sent för 
att vara med i vår undersökning var beläget i en stor stad. Eftersom vi trots detta bortfall 
hade kvar två stora städer i vår undersökning, så tror vi inte att bortfallet påverkar våra 
resultat på ett negativt sätt. 
 
Vid telefonsamtalet bestämde vi tillsammans med folkbibliotekarierna var och när 
intervjun skulle genomföras. Intervjuerna genomfördes på folkbiblioteken i de lokaler 
som varje folkbibliotekarie bedömde som lämplig. På detta sätt trodde vi att möjligheten 
var stor att intervjusituationen skulle kännas bekväm för respondenterna. Vid 
intervjuerna deltog vi båda två. Vi är medvetna om att det kan ha betydelse i en 
intervjusituation att intervjuarna är fler än respondenterna. Men vi bedömde att det inte 
skulle vara något problem i detta fall då respondenterna var mer kunniga inom det 
område som frågorna gällde än vad vi var. Vi trodde att deras kunskap skulle ge 
folkbibliotekarierna trygghet i en intervjusituation. Även tidpunkten för intervjun 
bestämdes av respondenten. Folkbibliotekarierna valde ofta tider på förmiddagen då 
folkbiblioteken var stängda eller hade få besökare. Att folkbibliotekarierna valde 
tidpunkten trodde vi skulle göra att vi kunde föra ett bättre samtal då respondenterna 
kanske inte var stressade. 
 
Totalt blev det 14 enskilda respondentintervjuer på åtta folkbibliotek, enskilda för att vi 
skulle få en personlig redogörelse av varje intervjuad folkbibliotekarie. 
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Intervjun var uppdelad i två delar. I första delen av intervjun ställde vi frågor som 
respondenterna talade fritt kring.  
 

• Kan du beskriva upptagningsområdet som detta folkbibliotek har? 
 

• Hur tycker du man skall vara som folkbibliotekarie på just detta folkbibliotek: 
vilka personliga egenskaper, intressen erfarenheter och kunskaper skall man ha? 
 

• Vad innebär dessa personliga egenskaper, intressen, erfarenheter och kunskaper? 
 

• Varför skall man ha just dessa personliga egenskaper, intressen, erfarenheter och 
kunskaper?  
 

• Finns det några kvalifikationer som man inte skall ha som folkbibliotekarie på 
Xstads folkbiblioteket och i så fall varför skall man inte ha dessa 
kvalifikationer? Kan du i så fall ge ett exempel. 

 
Vi har försökt att formulera våra frågor så enkelt som möjligt utan krångliga 
formuleringar. Frågorna är utformade på detta sätt för att vår intervju mer skulle 
påminna om ett samtal än om en intervju. Vi trodde att samtalsformen skulle ge mer 
nyanserade och heltäckande svar. Under dessa samtalsliknande intervjuer har vi ställt 
följdfrågor, som givetvis sett olika ut i de olika intervjuerna. Vi kompletterade våra 
intervjufrågor med en del faktauppgifter om folkbibliotekarierna, exempelvis 
utbildningsår. 
 
I andra delen av intervjun styrde vi mer genom att visa en annons som vi konstruerat 
efter de mest efterfrågade kvalifikationerna i DIK-forums platsannonser 2000.  
Den konstruerade annonsen ser ut på följande vis: 
 
 
Folkbibliotekarie 
 
Kunskaper: i IT, pedagogik och litteratur. 
 
Erfarenheter: från arbete i bibliotek, vana att uttrycka sig i tal och skrift och vana 
av datorbaserat arbete. 
 
Intressen: att arbeta med människor, att utveckla verksamheten och litteratur. 
 
Personliga egenskaper: självständig, utåtriktad, samarbetsförmåga, 
initiativförmåga och servicekänsla. 
 
Vår fråga då vi visade annonsen för folkbibliotekarierna var: Varför skall en 
folkbibliotekarie ha dessa kvalifikationer och i så fall vad betyder kvalifikationerna? 
Annonsen gav nya svar då folkbibliotekarierna var tvungna att fundera på de givna 
kvalifikationerna.  
Vår fråga om vilka kvalifikationer som var olämpliga för en folkbibliotekarie 
resulterade i att respondenterna blev tvungna att tänka i nya banor och vi fick på så sätt 
nya intressanta svar. 
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2.4 Intervjusituationerna 

Vår upplevelse av intervjuerna som helhet är att de fungerade bra. Vi tycker att det 
skapades en bra kontakt mellan oss och folkbibliotekarierna. Intervjuerna utvecklades 
till de samtal som vi önskat. Respondenterna var intresserade av våra frågor och 
försökte att besvara dem. I de flesta intervjuer pratade och diskuterade 
folkbibliotekarierna sig fram till ett svar utan att vi behövde ställa så många följdfrågor. 
I andra fall krävdes det fler följdfrågor. Vi tycker att vi i stort sett fått svar på alla frågor 
i de olika intervjuerna. Vi upplevde trots detta att en del av folkbibliotekarierna tyckte 
att intervjusituationen var lite obekväm. Vi tror att det kan ha berott på att vi använde 
bandspelare, för vi märkte att när vi stängt av bandspelaren talade en del respondenter 
mer avspänt. Det som sades efter att bandspelaren stängts av skrev vi ner tillsammans 
med de iakttagelser som vi gjorde vid intervjutillfället på folkbiblioteken.  
 
Intervjuerna varade i 40-45 minuter. Alla de 14 intervjuerna spelades in på band och 
lyssnades igenom ett flertal gånger. Vi hörde då vi lyssnade på banden tydligare än vid 
intervjutillfället folkbibliotekariernas betoningar och röststyrka. Alla intervjuer skrevs 
ner ordagrant. I resultatavsnittet har vi tagit bort överflödigt material i intervjuerna för 
att göra intervjuerna mer tillgängliga för en analys. Med överflödigt material menar vi 
det som inte var viktigt för vår undersökning, exempelvis upprepningar och avvikelser 
från ämnet. Det överflödiga materialet varierade lite från intervju till intervju. En del av 
respondenterna höll sig till ämnet medan andra pratade mycket kring andra saker och en 
del upprepade sig mycket kring samma fråga. 
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3 Bibliotekslagen 

I detta kapitel vill vi visa utvecklingen och besluten som påverkat folkbibliotekens 
utveckling genom 1900-talet. Den utveckling och de politiska beslut som 1997 
resulterade i den bibliotekslag som reglerar folkbibliotekens verksamhet idag. Vi tycker 
att denna historiska beskrivning fyller en funktion i vår uppsats, därför att beskrivningen 
tydliggör folkbibliotekens uppgifter. Som vi tolkat bibliotekslagen tycker vi att vi ser att 
där finns fyra uppgifter. Vi benämner uppgifterna med samma begrepp som Dorte Skot-
Hansen och Marianne Andersson använder i sin modell som vi förklarar närmare i 
kapitel sex. De fyra uppgifterna är kultur, information, kunskap och socialuppgiften. 
Kulturuppgiften återfinns i paragraf 2 där det står att folkbiblioteken skall främja 
läsning, litteratur och kulturell verksamhet. Informationsuppgiften finns även den med i 
paragraf 2, folkbiblioteken skall verka för databaserad information. Kunskapsuppgiften 
finns med i paragraf 2 då folkbiblioteken skall främja upplysning och utbildning. 
Paragraf 10 främjar också kunskapsuppgiften genom utbyte av litteratur exempelvis 
mellan folkbibliotek och högskolebibliotek. Socialuppgiften tycker vi återfinns i 
bibliotekslagens paragraf 2, 8 och 9. I paragraf 2 där det lagfästs om alla medborgares 
rätt till ett folkbibliotek och i paragraf 8 och 9 där särskild hänsyn skall tagas till 
särskilda grupper. Bibliotekslagen återfinns som bilaga 1.  
 
3.1 Utvecklingen och besluten innan bibliotekslagen 

1905 beslutade Sveriges riksdag att införa statsbidrag till folkbibliotek och dess 
verksamhet.  
1912 antogs av riksdagen ett förslag om folkbiblioteken som baserades på en utredning 
som Valfrid Palmgren gjort. Förslaget byggde på idéer som hon fått under en resa till 
USA. Förslaget som antogs var att det inrättades en statlig folkbiblioteksmyndighet och 
att statsbidragen förbättrades ytterligare (Torstensson 1996 s.21).  
Anledningen till beslutet 1912 hade sin grund i att samhället förändrade sig och var på 
väg till ett demokratiskt samhälle. I den samhällsutvecklingen behövdes det moderna 
folkbibliotek där alla samhällsklasser kunde mötas (Torstensson 1996 s. 41-43).  
 
1930 kom en folkbiblioteksbiblioteksförfattning som bestämde att en bibliotekarie 
skulle ha en godkänd utbildning och lön som inte var självklart, om biblioteket skulle få 
maximalt statsbidrag. Detta gjorde att allt fler bibliotekarier hade en akademisk 
utbildning och fick heltidsarbete på folkbibliotek ( Torstensson 1996 s.97-98).  
 
Sven Nilsson, som är en debattör inom biblioteksvärlden och tidigare chef vid Malmö 
stadsbibliotek, skriver i boken Kulturens vägar att under 1960- och 1970-talen tillkom 
nya funktioner på folkbiblioteken. Folkbiblioteken blev under dessa år ett centrum för 
kulturupplevelser som teater, konserter och utställningar. De sociala uppgifterna blev 
tydligare, folkbiblioteken började bedriva uppsökande verksamhet och barn och 
ungdomar prioriterades samt utsatta grupper. Folkbiblioteken skulle även fungera som 
mötesplats med olika slags aktiviteter. Det talades också mycket om att folkbiblioteken 
skulle förmedla andra medier än boken (Nilsson 1999, s.207-209).  
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1984 kom folkbiblioteksutredningen Folkbibliotek i Sverige SOU 1984:23. I 
utredningen skrevs att folkbiblioteken var den viktigaste lokala kulturinstitutionen. 
Folkbiblioteken skulle fungera både som initiativtagare och en samarbetspartner i 



kulturlivet. Folkbiblioteken skulle gratis erbjuda många olika medier och vara 
tillgängliga för alla. Folkbiblioteken skulle arbeta målinriktat så att fler människor 
nyttjade folkbiblioteken. På folkbiblioteken skulle det finnas en möjlighet att söka 
kunskap. Kunskapen skulle ge människorna en ”ökad medvetenhet och till engagemang 
i den demokratiska processen.” Den enskildes önskemål och behov skulle behandlas 
med respekt, men folkbibliotekets uppgift var ändå att ” främja god kvalitet vid val av 
medier och aktiviteter”. (Folkbibliotek i Sverige s.12).  
 
På 1990- talet har folkbibliotekens uppgifter utökats med att fungera som informations- 
och kunskapscentra. De nya uppgifterna är en följd av informationsteknikens utveckling 
och det framväxande kunskapssamhället (Nilsson 1999, s.209-210).  
 
Kulturpolitikens inriktning Kulturutredningens slutbetänkande SOU 1995:84 ligger till 
grund och motiverar varför bibliotekslagen behövs. 
I dokumentet skrivs att folkbibliotek ”stimulerar läsande, erbjuder fri tillgång till 
information, fungerar som mötesplats för alla och spelar en viktig roll för utbildning på 
alla nivåer”. (Kulturpolitikens inriktning 1995:84 s.467). Genom att folkbiblioteken 
finns bidrar de till människors möjlighet att skaffa sig en egen åsikt, till att skaffa sig 
kunskap och folkbiblioteken gynnar människors rätt till att yttra sig fritt. Avgiftsfriheten 
för boklån är viktig för att den enskilda samhällsmedborgarens privata ekonomi inte 
skall ha någon betydelse för tillgången till litteratur (Kulturpolitikens inriktning s.467-
469). 
  
I slutbetänkandet Kulturpolitikens inriktning diskuteras möjligheten för medborgare att 
ha tillgång till databaserad information och varför detta är viktigt förtydligas i 
propositionen Ett informationssamhälle för alla. Propositionen lägger sin tonvikt på tre 
olika områden; rättsordning, utbildning och samhällets informationsförsörjning. 
Propositionens andemening är att IT-politiken inte i grunden är ett tekniskt projekt utan 
skall skapa möjlighet för tillväxt, välfärd, ökad kunskap och fördjupad demokrati. Målet 
för IT-politiken är att Sverige skall bli det första landet som tillgängliggör 
informationssamhället för alla. I propositionen tas också upp hur 
informationssamhällets möjligheter kan förvandlas till hot, som att sociala klyftor kan 
skapas, risker och problem med utanförskap och utslagning, kommersialisering och ett 
förytligande av kulturella värden (Ett informationssamhälle för alla s.19-23). 
 
Bibliotekslagen behandlar det allmänna biblioteksväsendet som består av 
högskolebibliotek, forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek, skolbibliotek och 
folkbibliotek, men eftersom vår uppsats handlar om folkbibliotek så är det den delen av 
det allmänna biblioteksväsendet som vi koncentrerar oss på. (Bibliotekslagen 
1996:1596).  
I de övriga dokumenten som vi hänvisar till i detta kapitel har vi gjort på samma sätt, 
koncentrerat oss på de avsnitt som behandlar folkbibliotek. 
 
Det som lagstiftats i bibliotekslagen är de ramar som en kommun måste hålla sig till. 
Biblioteken är en kommunal angelägenhet och staten vill undvika detaljregleringar om 
hur folkbiblioteken skall bedriva verksamheten. Slutbetänkandet fastslår dock ändå att 
biblioteken skall ha en viktig funktion i samhället då det gäller kulturella upplevelser, 
kunskaper och information (Kulturpolitikens inriktning s.473). 
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4 Tidigare forskning 

I kapitlet om tidigare forskning redogör vi för forskning som vi anser är relevant för vår 
uppsats. Vi tar upp forskning som behandlar vilka kvalifikationer som en bibliotekarie 
skall ha, forskningen visar flera gruppers syn på en bibliotekaries kvalifikationer, 
exempelvis bibliotekschefer och biblioteksstudenters uppfattningar. Anledningen till att 
vi valt att redovisa forskning ur olika gruppers syn på kvalifikationer är att vår tillgång 
på forskning som behandlar kvalifikationerna sett från yrkesverksamma 
folkbibliotekariers synvinkel varit begränsad. Vi anser att de övriga gruppernas utsagor 
är relevanta för vår uppsats, då dessa grupper i allra högsta grad befinner sig inom 
biblioteksvärlden. I kapitlet redogör vi även för undersökningar som visar hur 
bibliotekens fyra uppgifter, kultur, information, upplysning och utbildning prioriteras 
olika beroende på bibliotekets upptagningsområde. 
 
4.1 Bibliotekariers kvalifikationer 

En undersökning som presenteras i artikeln Supply and demand: the workforce needs of 
library and information service and personal qualities of new professionals tar upp 
frågan om vilka personliga egenskaper som en bibliotekarie skall ha. Undersökningen är 
gjord vid Loughborough University i England av bland andra docent Anne Goulding. 
Hon har studerat vilka egenskaper som brittiska bibliotekschefer tycker att en 
bibliotekarie skall ha. Egenskaperna som listats för undersökningen kommer från ett 
stort antal platsannonser. Resultatet från undersökningen visade att en bibliotekarie skall 
tåla stress, vara flexibel, kunna hantera olika användare, vara duktig på att kommunicera 
både skriftligt och muntligt och tycka om att lära sig saker. Anne Goulding undersökte 
även vad cheferna tyckte att bibliotekarier saknade och det var bland annat engagemang 
och kunskaper om bibliotekens mål och verksamhet, vänlighet, stresstålighet och 
initiativförmåga (Goulding 1999, s.212-221).  
 
Anne Goulding har även gjort en undersökning med biblioteksstudenter angående 
personliga egenskaper. Undersökningen presenterades i artikeln Professional 
characters: the personality of the future information workforce. Informations- och 
biblioteksstudenterna tyckte att de egenskaper som beskrev dem bäst var bland andra 
egenskaperna pålitlig, vänlig, hårt arbetande, utåtriktad och med ett sinne för humor. Då 
vi tog del av undersökningen tyckte vi det var förvånande att ett sinne för humor 
rankades så högt. Det kom redan på femte plats av 34 egenskaper. I ingen av de övriga 
undersökningar som vi läst är humor så framträdande. Kan det bero på att man inte har 
frågat efter humor i de övriga undersökningarna eller är humor inte är en viktig 
egenskap för bibliotekarier och biblioteksverksamhet. Biblioteksstudenterna tyckte att 
de själva saknade självförtroende, noggrannhet, förändringsbenägenhet, stresstålighet, 
den analytiska förmågan samt ledaregenskaper. Egenskaper som studenterna trodde var 
nödvändigast att ha som bibliotekarie var förmågan att hantera användare och samarbeta 
med kolleger (Goulding 2000, s.18). 
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Anne Gouldings undersökningar ligger till grund för den undersökning som 
universitetslektorn i bibliotek och informationsvetenskap Birgitta Olander, vid 
universitetet i Lund gjort, i ett projekt som kallas för Framgångspotential. Projektet har 
som syfte att ta reda på vilka personliga egenskaper som blivande bibliotekarier tycker 



sig ha och vilka personliga egenskaper som svenska bibliotekschefer önskar och saknar 
hos sina nya medarbetare. Undersökningen har gjorts med hjälp av enkäter som 
skickades ut till bibliotekschefer och blivande bibliotekarier på 
bibliotekarieutbildningen.  
 
Enkäten bestod av en lista där det fanns 34 stycken egenskaper listade. Ur denna lista 
skulle studenterna välja tio egenskaper som de tyckte beskrev dem själva bäst. 
Bibliotekscheferna svarade på de egenskaper som de önskade mest och de som de 
saknade mest hos blivande bibliotekarier. Svaren skiljer sig lite åt beroende på om 
biblioteket är ett folkbibliotek eller ett högskolebibliotek. Exempelvis så sökte 
högskolebiblioteken personal med ledaregenskaper och en analytisk förmåga, medan 
folkbiblioteken var mer intresserade av personal som har ett engagemang. De personliga 
egenskaper som studenterna anser beskriver dem själva bäst var: 
 

• Anpassningsbar 
• Pålitlig 
• Vänliga  
• Skriftlig kommunikationsförmåga 
• Öppen för nya idéer 
• Analytisk 
• Flexibel 
• Förmågan att samarbeta med kollegor 
• Förmåga att hantera användare 
• Noggrann 

 
  
De personliga egenskaperna som cheferna önskade mest hos bibliotekarier var i 
rangordning: 
 

• Ansvarskännande och ansvarstagande 
• Förmågan att samarbeta med kolleger 
• Flexibel 
• Engagerad 
• Självgående 
• Förmåga att hantera olika slags användare 
• Nytänkande 
• Stresstålig 
• Öppen för nya idéer 
• Intresserad av arbetsuppgifterna 

 
Egenskaperna flexibel och samarbetsförmåga är egenskaper som båda grupperna 
beskriver men studenter och chefer rangordnade egenskaperna olika. 
Egenskapen ansvarskännande var viktig för bibliotekscheferna, men fanns inte med 
bland de tio främsta på studenternas lista. Många av de egenskaper som studenterna 
nämnde i undersökningen var sådana egenskaper som är viktiga i studentsammanhang 
(Olander 2001, s.3-7). 
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De personliga egenskaper som chefer saknade mest hos bibliotekarier var i rangordning:  
 

• Professionellt självförtroende 
• Självgående 
• Nytänkande (innovativ) 
• Ledaregenskaper 
• Stresstålig 
• Förmåga att hantera olika användare 
• Analytisk 
• Förmåga att samarbeta med olika kolleger 
• Frågvis (för att förkovra sig) 
• Skriftlig kommunikationsförmåga 

 
Birgitta Olander anser att de personliga egenskaperna är viktiga för en bibliotekarie, 
men då vi läser undersökningen förstår vi inte fullt ut innebörden av respektive ovan 
nämnd egenskap, definitioner hade varit önskvärda i de enkäter som lämnades ut i 
hennes undersökning. Exempelvis används ordet anpassningsbar och då vet vi inte om 
man skall vara anpassningsbar gentemot arbetsgivare, arbetskamrater eller användare. 
Handlar exempelvis anpassningsbar gentemot arbetsgivare om att acceptera dåliga 
anställningsvillkor eller om något annat. Kan denna mångtydlighet ha betydelse för 
Birgitta Olanders undersökningsresultat, att de personer som fyllt i enkäten först måste 
göra sina egen tolkningar av ordens betydelse.  
 
Resultatet från projektet Framgångspotential redogjorde Birgitta Olander i ett program 
för Biblioteksdagarna 23-25 maj 2002 som anordnades i Härnösand av 
Biblioteksföreningen. Uppenbarligen är bibliotekariers kvalifikationer ett ämne som är 
aktuellt och diskuteras inom biblioteksvärlden. Birgitta Olanders sammanfattar projektet 
i en konstruerad platsannons som ser ut på följande sätt: 
 
 - Önskas: ansvarskännande, flexibla och självgående med god samarbetsförmåga. 
 - Saknas: nytänkande, självgående med professionellt självförtroende. 
 - Finnes: anpassningsbara, pålitliga och vänliga (Biblioteksföreningen 2002, s.2). 
 
I artikeln Bredare arbetsmarknad väntar nyutbildad bibliotekarie i DIK-forum 
diskuterar Birgitta Olander tillsammans med studenter från biblioteksutbildningen i 
Lund, bilden av den moderna bibliotekarien. Birgitta Olander beskriver en modern 
bibliotekarie som en person som är ”utåtriktad, positiv, nyfiken, utvecklingsbar och 
allmänbildad. Och faktiskt mer människo- än bokinriktad, ”(Lindh 1997, s.12). 
 
Bibliotekariernas fackliga organisationer i Finland, Island, Norge och Sverige 
genomförde under 1997-1998 ett projekt som kallades Bibliotekariemeningar och som 
genomfördes med hjälp av en arbetsgrupp som bestod av representanter från samtliga 
medverkande organisationer. Analysen av materialet gjordes av Peter Almerud, DIK- 
förbundet, och Hilde Trygstad, Fagbibliotekarforbundet. Peter Almerud var också den 
person som sammanställde rapporten av projektet som presenteras i boken Biblioteken, 
bibliotekarien och professionen- en rapport från fyra nordiska länder.  Syftet med 
undersökningen var att ge en bild av bibliotek och bibliotekarier ur bibliotekariers 
synvinkel. Undersökningen var kvalitativ och undersökningen gjordes med hjälp av en 
självbiografisk metod. Vilket innebär att var och en av undersökningspersonerna skriver 
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ner en berättelse utifrån givna frågor. Inom projektet samlades det ihop 550 berättelser 
skrivna av bibliotekarier med skilda bakgrunder och olika åldrar (Almerud 2000, s.4-5). 
  
Resultatet av projektet visade en ”välutbildad, utåtriktad och engagerad yrkeskår, som 
sökt sig till yrket på grund av ett intresse för människor, böcker och samhällsfrågor och 
som trivs med sitt arbete och tycker det är viktigt. Men som också känner sig allt mer 
pressad av nedskärningar, omorganisationer, vidgade arbetsuppgifter och ett ständigt 
ökat tryck på biblioteksverksamheten”(ibid, s.4). Almerud skriver även i rapporten om 
den syn på bibliotekarier som han funnit hos människor och beslutsfattare, en syn som 
beskrivs med orden ”Bilden av mörka, tysta boksalar vaktade av snipiga tanter med 
knut är svårutrotad. Den lever nog kvar hos många som inte är stamkunder på 
biblioteken.” (ibid.,s.45). Vårt material visar att denna bild också finns kvar och 
diskuteras hos de folkbibliotekarier vi intervjuat.  
 
Det finns även forskning om den syn personer utanför biblioteksvärlden har på 
bibliotekarier. 
En sådan undersökning är Status and Image of the Librarian- report of a sample survey 
carried out in twelve countries som handlar om vad personer utanför biblioteksvärlden 
ansåg om bibliotekariers status och image. Undersökningen gjordes 1992 av R.A.C. 
Brujins som var doktor vid Högskolan i Amsterdam på fakulteten för information och 
kommunikation. Undersökningen bestod av 2 742 enkäter i tolv länder: England, 
Skottland, Norge, Ungern, Finland, Tyskland, Belgien, Danmark, Nederländerna, 
Filippinerna, Frankrike och Sydafrika. I undersökningen togs hänsyn till ålder, kön och 
utbildning. Den största delen av de människor som svarat på enkäten är yngre och 
högutbildade (Brujins 1992, s.9-10).  
I den del av enkäten som handlade om egenskaper hos bibliotekarier skulle de 
medverkande kryssa i rutor om givna egenskaper (ibid., s.54). Då vi läste de ord som 
använts, tyckte vi att orden kanske kunde förstärka och väcka de negativa bilder som 
människor kan ha om bibliotekarier. Därför valde vi i vår undersökning att till stor del 
låta folkbibliotekarierna tala fritt kring folkbibliotekariers kvalifikationer, för att 
undvika att få påverka svaren. Nedan redovisar vi de resultat från R.A.C. Brujins 
undersökning som vi anser är intressanta för vår undersökning, delar som handlar om 
vilka egenskaper människor anser att en bibliotekarie har. Främst ses bibliotekarier som 
ordningsamma, hjälpsamma, vänliga, lugna och intelligenta. Dessutom är en 
bibliotekarie inte humoristisk, inte intresserad av sport och mer konservativ än 
progressiv, enligt de intervjuade användarna (Brujins 1992, s.49).  
 
I magisteruppsatsen ”Yrket bibliotekarie, för mig växer det hela tiden” 
folkbibliotekariers uppfattningar om och upplevelser av sitt yrke - en kvalitativ studie 
med drag av life history skriven vid Bibliotekshögskolan i Borås 1999 undersökte 
Anneli Jonasson och Lillemor Lindberg vilka uppfattningar och upplevelser som sju 
folkbibliotekarier har av sitt arbete. Metoden som författarna använde var intervjuer och 
som gav följande resultat: Egenskaper som de sju folkbibliotekarierna nämnde var att en 
folkbibliotekarie bör ha en social förmåga, för att de som folkbibliotekarier betraktar 
biblioteket som en social mötesplats. Andra egenskaper som folkbibliotekarierna 
nämner är tålmodighet och ödmjukhet inför andra människor. Även egenskapen flexibel 
förekommer, orsaken till att man skall vara flexibel är att arbetsuppgifterna varierar 
mellan informationsdisken och det egna kontoret. Dessutom skall en folkbibliotekarie 
vara envis, stresstålig, trevlig, idérik, våga framföra sina åsikter, lugn, hjälpsam och 
uppfinningsrik, ha kontaktförmåga och vara förtroendeingivande.  
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Ett intresse som de flesta av folkbibliotekarierna hade var intresset för böcker. Intresset 
för människor ansågs också av många vara väldigt viktigt, kanske det viktigaste.  
 
De erfarenheter som folkbibliotekarierna som intervjuades hade innan de startade sin 
yrkeskarriär var, att några hade arbetat på bibliotek under somrarna. De hade även fått 
erfarenhet av biblioteksarbete då det ingick i deras utbildning. Erfarenheten av 
biblioteksarbete bedömer folkbibliotekarierna som viktig och beklagar att det inte längre 
ingår i utbildningen. Några folkbibliotekarier hävdar till och med att praktiken var det 
enda som gav folkbibliotekarierna något under utbildningen. Dessutom tyckte 
folkbibliotekarierna att de märkt en tendens till att nyutbildade bibliotekarier behöver ha 
erfarenheter från bibliotek för att få ett arbete.  
 
Många av folkbibliotekarierna hade innan de började sin utbildning till bibliotekarie 
studerat något eller några av följande ämnen historia, språk, etnologi, konstämnen eller 
studier inom sociala områden, medan studier inom litteraturvetenskap förekom sällan.  
Kunskapen i litteraturvetenskap tyckte folkbibliotekarierna var något som behövs i 
arbetet på folkbibliotek. Även kunskapen om praktisk användning av datorer och 
kunskaper inom informationsvetenskap var betydelsefulla, ansåg folkbibliotekarierna. 
Dessutom skulle man vara allmänbildad och omvärldsorienterad. För övrigt skulle en 
folkbibliotekarie ha tekniska kunskaper och kunna hantera tekniska hjälpmedel. En 
kunskap som flera av folkbibliotekarierna tyckte att de inte hade så stor användning av 
var kunskaperna i klassifikation och katalogisering, eftersom klassifikation och 
katalogisering har försvunnit från folkbiblioteken och numera sköts centralt och 
datorbaserat (Jonasson & Lindberg 1999, s.51-60).  
 
Jesper Ducanders magisteruppsats från 1999 Quo vadis bibliotekarie? är en 
undersökning som är koncentrerad till att undersöka utbildningarnas och studenternas 
syn på bibliotekarierollen och bibliotekariernas yrkesidentitet (1999, s.10). Jesper 
Ducander har i sin undersökning kommit fram till att biblioteksutbildningarna utbildar 
för förändring. Detta betyder att studenterna när de är färdigutbildade kan arbeta på alla 
slags bibliotek och är öppna för nya idéer. Bibliotekarieutbildningens bild av en 
bibliotekarie är en förändringsbenägen bibliotekarie. När Jesper Ducander gjorde 240 
bibliotekariestudentenkäter och fem intervjuer med bibliotekarier så fick han fram 
bilden att en bibliotekarie skall ha servicekänsla, människointresse, social och 
kommunikativ förmåga och stresstålighet. 
Jesper Ducander särskiljer inte olika slags bibliotekarier (Ducander 1999, s. 115-116). 
Det gör däremot vi i vår undersökning, där vi enbart studerar folkbibliotekarier. 
 
Petra Carlsson gjorde 1996 en magisteruppsats Bibliotekariernas arbetsmarknad 1975-
1995: en granskning av 2170 platsannonser där syftet var att ta reda på hur 
platsannonser utformats över tid mellan 1975-1995 och vilken arbetsmarknad 
bibliotekarier haft under samma tid. Den beskrivning hon gjort av dessa frågor ger 
också en bild av vilka kvalifikationer som de som annonserar i platsannonser kräver 
eller önskar. I undersökningen har Petra Carlsson tittat på vilka erfarenheter och 
kunskaper som efterfrågas i annonserna. Kategorin ”intresse” finns inte med i Petra 
Carlssons undersökning. Hon valde vidare att inte studera de personliga egenskaper som 
önskades i annonserna. Författaren skrev i sin uppsats att hon ångrade sitt beslut och 
tyckte att det skulle vara intressant om någon annan gjorde den undersökningen 
(Carlsson 1996, s.3-4, 61). 
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På Högskolan i Borås skrevs under våren 2002 en magisteruppsats av Anna Langefors-
Bräutigam och Åsa Dahlberg. De har fortsatt Petra Carlssons undersökning men 
kompletterat hennes undersökning med att även undersöka personliga egenskaper för en 
bibliotekarie. Vid skrivandet av vår uppsats fanns det inga färdiga resultat från deras 
undersökning, men det fanns en lista om vilka personliga egenskaper som finns med i 
platsannonserna och det är bland annat samarbetsförmåga, utåtriktad, flexibel, 
självständig, idérik (Dahlberg & Langefors-Bräutigam 2002). 
 
Petra Carlsson valde att dela upp annonserna mellan de som annonserar efter 
bibliotekarier på forsknings-, företags-, förvaltnings- och övriga specialbibliotek och de 
som annonserar efter personal till folk-, skol- och sjukhusbibliotek. Den sistnämnda 
gruppen kallar Petra Carlsson folkbiblioteksgruppen. Vi väljer att redovisa de av hennes 
resultat som behandlar folkbiblioteksgruppen, eftersom vi i vår undersökning avgränsat 
oss till folkbibliotek. Vi är medvetna om att den gruppen innehåller två andra sorters 
bibliotek, nämligen sjukhusbibliotek och skolbibliotek, men folkbiblioteken är de som 
dominerar i antal. Det är ungefär 90 procent av tjänsterna som är på folkbibliotek 
(Carlsson 1996, s.15-16).  
 
De erfarenheter som efterfrågades i annonserna var erfarenhet av tidigare 
biblioteksarbete. Efterfrågan på erfarenhet av biblioteksarbete har ökat från 1975 till 
1995. Petra Carlsson tror att det beror på att antalet tjänster är mycket färre än antalet 
sökande bibliotekarier till tjänsterna, vilket kan förklara att kraven kan ställas högre.  
 
Kunskaper som efterfrågades i annonserna var datorkunskaper och körkort. 
Datorkunskaper efterfrågades sällan ända fram till 1995 då 32 procent av annonserna 
efterfrågade datorkunskaper. Detta kan jämföras med 1990 då endast 3 procent frågade 
efter datorkunskaper. Orsaken till den ökade efterfrågan av datorkunskaper förklarar 
Petra Carlsson med informationsteknikens genomslag i samhället (Carlsson 1996, s.52-
55).  
 
Den tidigare forskningen visar vilka kvalifikationer som bibliotekarier skall ha. I 
undersökningarna finns beskrivningar av vad bibliotekschefer, biblioteksstudenter, 
bibliotekarier, allmänheten och platsannonser anser är bibliotekariekvalifikationer. I 
många av undersökningarna som vi redovisat i kapitlet tidigare forskning, framträder att 
de personliga egenskaperna är viktiga för en bibliotekarie. Vi tycker också att det 
framträder en skillnad i vilka personliga egenskaper som är viktiga för en bibliotekarie 
beroende på om de tillfrågade arbetar med utbildning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, som verksam bibliotekschef, bibliotekarie eller om de är 
allmänhet eller studenter inom bibliotek och informationsvetenskap.  
 
Vi har i vår undersökning koncentrerat oss på folkbibliotekariers kvalifikationer.  
I vår undersökning har vi även tagit reda på vad kvalifikationerna innebär och vad de 
skall användas till och om kvalifikationer och kvalifikationers innebörd skiljer sig åt 
beroende på folkbibliotekens upptagningsområden. Därför väljer vi att redogöra för 
några undersökningar som visar att folkbiblioteken används på olika sätt, både hur 
biblioteksbesökare använder folkbiblioteket, men även vilken roll folkbiblioteket spelar 
i samhället.  
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4.2 Folkbibliotekets olika uppgifter 

Det finns undersökningar som på olika sätt beskriver att folkbiblioteken kan ha olika 
uppgifter och funktioner. En undersökning beskrivs i boken Det lokale bibliotek - 
afvikling eller udvikling. Undersökningen är gjord av Marianne Andersson & Dorte 
Skot-Hansen. Dorte Skot-Hansen är forskare vid centret för kulturpolitiska studier vid 
Danmarks biblioteksskola och har varit ledare för forskningsprojektet. Marianne 
Andersson fungerade som forskningsmedarbetare hon arbetar vid utvecklingscentret för 
folkupplysning och vuxenundervisning. Undersökningen belyser flera olika 
frågeställningar, men vi väljer att visa resultatet som svarar på frågeställningen: vad är 
folkbibliotekets lokala profil? Frågeställningen har författarna Marianne Andersson och 
Dorte Skot-Hansen analyserat med hjälp av en modell som beskriver bibliotekens 
uppgifter. Uppgifterna är kunskapsuppgiften, kulturuppgiften, informationsuppgiften 
och socialuppgiften. Modellen är den samma som vi använder i vår analys och som 
beskrivs i kapitel sex.  
 
Kulturuppgiften innebär att folkbiblioteket skall ge möjlighet och stimulans till 
kulturella, skönlitterära och konstnärliga upplevelser. Det kan vara arrangemang av 
olika slag, utställningar, verkstäder och möteslokaler.  
 
Kunskapsuppgiften innebär att folkbiblioteket skall ge möjlighet till material för 
studier, hjälpa besökaren att finna material och tillhandahålla studieplatser. Men även 
användarundervisning, med såväl biblioteksvisningar som sökverkstäder ingår här. 
 
Informationsuppgiften innebär att folkbibliotek skall ge möjlighet för 
biblioteksbesökare att skaffa sig information. Informationsuppgiften innebär också att 
samhället tar biblioteket till hjälp för att sprida samhällsinformation, exempelvis 
turistservice eller information från arbetsförmedlingen.  
 
Socialuppgiften innebär att folkbiblioteket skall ge en möjlighet till ett offentligt 
vardagsrum och till en mötesplats. Uppsökande verksamhet för grupper som inte själva 
har möjlighet eller i alla fall svårigheter att använda folkbiblioteket, ingår också i 
socialuppgiften. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s.19).  
 
Marianne Andersson & Dorte Skot- Hansens undersökning bygger på intervjuer, 
enkäter, observationer och läsning av politiska dokument. Undersökningen gjordes på 
tre olika folkbibliotek i tre olika typer av samhällen. De tre orterna visar lite olika 
resultat i fråga om vilken av de fyra uppgifterna som folkbiblioteken lägger störst vikt 
vid (Andersson & Skot-Hansen 1994, s.17).  
 
De tre folkbiblioteken som undersökts är; 
 
Ett folkbibliotek i Dragsholm som är en landsortskommun med cirka 13 000 invånare. 
Författarna beskriver orten som en utflyttningsbygd med många äldre och barn 
(Andersson & Skot-Hansen 1994, s.25). 
  
Det andra folkbiblioteket ligger i Viborg, en stad med cirka 40 000 invånare. Viborg 
betraktas som en inflyttningskommun (ibid., s.76).  
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Det tredje folkbiblioteket ligger i en stadsdel i Köpenhamn, Blågården. I Blågården bor 
det många unga familjer, invandrare, studenter och handikappade. Det finns få lokala 



arbetsplatser, förutom de affärer som finns i området (Andersson & Skot-Hansen 1994, 
s.149-150).  
 
I Dragsholm är folkbibliotekets huvuduppgift kulturuppgiften. Folkbiblioteket är 
drivande och inspirerande i de kulturella aktiviteter som sker i Dragsholm. Biblioteket 
samarbetar med förvärvslivet och turismen i kommunen. Kulturuppgiften används även 
för att arbeta socialt från bibliotekets sida. Vid exempelvis teaterarrangemang försöker 
biblioteket att få dit barn som inte så ofta får ta del av den typen av arrangemang. 
Orsaken till att kulturengagemanget är så stort tror författarna beror på en mycket 
engagerad bibliotekspersonal (Andersson & Skot-Hansen 1994, s.74). 
 
På Viborgs folkbibliotek dominerar ingen av uppgifterna tydligt. Biblioteket arbetar 
med kulturuppgiften, informationsuppgiften, kunskapsuppgiften och socialuppgiften. 
Viborg har under de senaste åren arbetat mycket med att nå de uppställda målen och att 
genomföra de fyra uppgifterna. Men den uppgift som inte prioriterats så mycket som de 
andra är socialuppgiften för vuxna biblioteksbesökare, socialuppgiften är mest inriktad 
på de yngre biblioteksbesökarna på biblioteket (ibid., s. 72, 74).  
 
På Blågårdens folkbibliotek i Köpenhamn är socialuppgiften den dominerande. På 
biblioteket arbetar bibliotekarierna exempelvis mycket med att få invandrarbarnen till 
biblioteket. Den kunskapsuppgift som Blågårdens bibliotek ägnar sig åt är enbart riktad 
till grundskolan. Biblioteket har gjort detta val för de anser inte att ekonomin räcker till 
mer. Folkbiblioteket arbetar också med att vara till hjälp vid integrationen i det danska 
samhället, men man arbetar också med att bevara invandrares egna kulturer. 
Bibliotekets lokaler används mycket som ett vardagsrum för områdets invånare (ibid., 
s.176-179).  
 
Marianne Andersson & Dorte Skot-Hansen diskuterar hur folkbiblioteket skall utforma 
sin verksamhet. De säger att ett biblioteket inte är en statisk institution utan skall forma 
sin verksamhet efter rådande omständigheter i det lokala samhället som biblioteket 
befinner sig i för att bli en utvecklingsfaktor i det lokala samhället (ibid., s. 256).  
 
I ett svenskt projekt Bibliotek i förändring som genomfördes vid institutionen för 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet har Gudrún 
Thórsteinsdóttir och Ulla Arvidsson som vid tiden för undersökningen var doktorander 
vid Göteborgs universitet gjort en användarundersökning med enkäter. Syftet med 
användarundersökningen var att försöka få svar på följande två frågor: 
 

• Hur viktiga anser användarna folkbibliotekets olika uppgifter vara?  
• Vem anser användarna att folkbiblioteket främst är till för? 

 
Resultatet i enkätundersökningen blev att användarna tyckte att folkbibliotekets 
viktigaste uppgift var att spela en stor roll när människor utbildar sig. Två andra 
uppgifter som ansågs som mycket viktiga av användarna var barnverksamheten och att 
folkbiblioteket fungerade som samhällets vardagsrum. Folkbibliotekets medverkan i 
människors livslånga lärande är en annan uppgift som användarna anser biblioteket 
skall ha. Folkbibliotekets utbud av andra medier än boken är ytterligare en av 
folkbibliotekets uppgifter enligt användarna. Folkbiblioteket skall även fylla en uppgift 
som samhällsinformatör och kulturcentrum. Dessutom anser användarna att 
folkbiblioteket har en uppgift i att tillhandahålla information som behövs för det dagliga 
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livet, exempelvis hur man lagar saker eller hur en sjukdom kan yttra sig 
(Thórsteinsdóttir, Arvidsson 1999, s.6, 17). 
 
Folkbibliotekets uppgift att tillhandahålla skönlitteratur för nöjesläsning är en uppgift 
som inte fanns med på den enkät som användes vid undersökningen. Författarna skriver 
att de tror att denna uppgift troligen ses av användarna som den viktigaste av 
folkbibliotekets uppgifter. Därför valde författarna att inte undersöka litteraturuppgiften 
utan istället koncentrera sig på folkbibliotekets övriga uppgifter (Thórsteinsdóttir, 
Arvidsson 1999, s 21-22). Vi tycker att det var ett märkligt val att inte undersöka 
litteraturuppgiften, utan att bara förutsätta att den är viktigast, utan att ta reda på om det 
verkligen förhåller sig så. Det blir extra märkligt då undersökningen är gjord på senare 
tid, då mycket diskussioner förs om vilka uppgifter som är viktiga på folkbiblioteken i 
dagens informationssamhället och där litteraturuppgiften ibland beskrivs som 
undanträngd. 
 
Henrik Jochumsen har tillsammans med Casper Hvenegaard Rasmussen genomfört en 
användarundersökning om vad användare använder folkbiblioteket till. Undersökningen 
beskrivs i boken Gor biblioteket en forskel ? Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 
Rasmussen är båda lektorer på Danmarks biblioteksskola vid institutionen för kultur och 
media. De forskar och undervisar i kulturpolitiska och sociologiska ämnen.  
 
Undersökningen genomfördes med hjälp av 32 intervjuer (Jochumsen & Hvenegaard 
Rasmussen 2000 s.20). Intervjupersonerna är indelade i fyra olika grupper. Varje grupp 
står för en ”livsstil”. Dessa ”livsstilar” handlar om de fyra gruppernas inkomst- och 
utbildningsnivå (ibid., s.61-63). Henrik Jochumsen & Casper Hvenegaard Rasmussen 
använder Marianne Andersson & Dorte Skot-Hansens modell för att analysera vad 
folkbiblioteket används till (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000 s.32). 
 
Resultatet i undersökningen visar att folkbiblioteket ses som en nationell symbol, en 
plats där alla människor har rätt att vara. Folkbiblioteket bidrar till en lokal förankring, 
genom att fungera som ett vardagsrum och en mötesplats i samhället. När 
folkbiblioteket fungerar som vardagsrum kan sociala kontakter skapas och 
upprätthållas. Mötesplatsen beskrivs ofta som en mötesplats främst för utsatta grupper i 
samhället och författarna relaterar till Marianne Andersson & Dorte-Skot Hansens bok 
Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling. Resultaten från Henrik Jochumsen och 
Casper Hvenegaard Rasmussen undersökning visar att mötesplatsen även kan vara 
viktig för andra grupper än de grupper som betraktas som utsatta grupper. Exempel på 
icke utsatta grupper är ekonomiskt starka grupper i karriären. Mötesplatsen handlar då 
om att kunna skapa sig lugn och ro i ett hektiskt liv genom att få läsa en bok eller 
tidning ostört. En annan grupp som använder folkbiblioteket som mötesplats är 
barnfamiljer; när folkbiblioteket fungerar som vardagsrum, får både barn och föräldrar 
en möjlighet att göra något som intresserar dem utanför hemmet.  
 
Folkbiblioteket är också en plats för kulturella upplevelser, som består av utlåning av 
skönlitteratur, musik och video. Den kulturella upplevelsen kan även bestå av att se en 
utställning eller delta i ett arrangemang. Det finns skillnader i de fyra olika 
användargrupperna, i vilken omfattning skönlitteratur lånas och vilken genre 
skönlitteraturen och musiken har.  
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Folkbiblioteket som kunskapscenter är den mest använda och den mest centrala 
funktionen av alla anser de fyra undersökta livsstilsgrupperna. En skillnad är dock vad 
kunskapscentret används till och i vilken omfattning det används. Ibland används 
folkbiblioteket som kunskapscenter för att skaffa kunskap för arbetslivet, ibland för 
utbildning och ibland för fritid. 
 
Folkbiblioteket skall också förmedla neutral information. En del av användarna skaffar 
sig information via Internet på folkbiblioteket, det handlar då om datorvana grupper. 
Men de mindre datorvana grupperna är skeptiska till den information som finns på 
Internet.  
Möjligheten till att skaffa information på folkbiblioteket ses oftast som mindre 
byråkratiskt än att skaffa samma information på, exempelvis socialkontoret.  
(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s.138-147) 
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5 Resultat 

5.1 DIK-forums platsannonser från år 2000 

 
Anledningen till att vi redovisar resultatet från DIK-forums platsannonser är att vi dels 
tycker att resultatet ger en inblick i vilka kvalifikationer som är viktiga för en 
folkbibliotekarie och dels för att vi använt delar av resultatet i vår konstruerade annons. 
Dessutom har vi använt samma indelning av kvalifikationerna som finns i 
platsannonserna, det vill säga personliga egenskaper, intressen, erfarenheter respektive 
kunskaper. Vi undersökte 154 platsannonser publicerade i DIK-forum under 2000. Alla 
annonserna är angående lediga tjänster på folkbibliotek. De tjänstebeteckningar som 
finns är: bibliotekarie, barnbibliotekarie, barn-ungdomsbibliotekarie, IT-bibliotekarie, 
bokbussbibliotekarie och barn/skolbibliotekarie. Annonser efter barn/skolbibliotekarie 
har vi valt att ta med då tjänsten delvis är förlagd på folkbibliotek och inte bara på en 
skola. Tjänsterna är fördelade över hela Sverige: det finns olika storlekar på 
kommunerna, både glesbygd och tätorter av olika storlek. Tjänsterna är fördelade på 
huvudbibliotek och filialer av olika slag, exempelvis bokbuss eller förortsfilialer. 
 
Vi har delat upp de önskemål och ibland krav som finns i annonserna för 
folkbibliotekarietjänster i kategorierna; personliga egenskaper, intressen, erfarenheter 
respektive kunskaper. I 16 av de 154 platsannonserna efterfrågades det inga personliga 
egenskaper, intressen, erfarenheter eller kunskaper. I dessa annonser stod endast att 
folkbibliotekarie söks och inga kvalifikationer efterfrågades, vi valde då att lägga de 16 
annonserna åt sidan eftersom vi bedömde att de inte hade någon mer information att ge. 
 
5.1.1 Personliga egenskaper 
 
Av 154 stycken annonser saknar 47 stycken någon uppgift överhuvudtaget om 
personliga egenskaper. Resten av annonserna har en eller flera personliga egenskaper.  
De personliga egenskaperna var fördelade på följande sätt: 
 

• Samarbetsförmåga 72 st. 
• Utåtriktad 45 st. 
• Initiativförmåga, initiativrikedom 40 st. 
• Självständighet 35 st. 
• Serviceminded- servicekänsla 33 st. 
• Idérik, kreativ, handlingskraftig, fantasifull 25 st. 
• Kontaktförmåga 20 st. 
• Flexibel, förändringsbenägen 16 st. 
• Positiv, gott humör 15 st. 
• Målinriktad 7 st. 
• Man (i de flesta fall där egenskapen man efterfrågade handlade det om att få en 

jämnare könsfördelning) 7 st. 
• Organisationsförmåga 7 st. 
• Social kompetens 5 st. 
• Entusiasmeringsförmåga, drivande 4 st. 
• Strukturerad 3 st. 
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• Stresstålig 2 st.  
• Ung (en av annonserna är en ungdomsbibliotekarietjänst ) 2 st. 
• Lyhörd 2 st. 
• Alert 1 st. 
• Prestigelöshet 1 st.  
• Rörlig (i en annons för en barnbibliotekarie) 1 st. 
• Engagerad 1 st. 
• Ledaregenskaper 1 st. 

 
5.1.2 Intressen 
 
Av de 154 annonserna saknade 73 stycken önskemål om intressen. Intressen var det 
som minst preciserades i annonserna. 
De intressen som fanns var fördelade på följande sätt: 
 

• Arbeta med människor 23 st. 
• IT-intresserad 14 st.  
• Utveckla verksamheten 8 st. 
• Litteratur 6 st. 
• Barn- och ungdomskultur 4 st. 
• Självständigt och utåtriktat arbete 4 st. 
• Förmedlingsintresse 3 st. 
• Kultur 2 st. 
• Läsfrämjande verksamhet, bokprat 2 st. 
• Anordna programverksamhet 2 st. 
• Arbeta i arbetslag 2 st. 
• Barnbiblioteksverksamhet 2 st. 
• Biblioteksfrågor 1 st. 
• Projektarbete 1 st. 
• Informationsfrågor 1 st. 
• Andra länders kulturer 1 st. 
• Bibliotekens sociala verksamhet 1 st. 
• Arbeta på integrerat bibliotek 1 st. 
• Arbeta på alla sorters bibliotek 1 st. 
• Arbeta på alla slags biblioteksavdelningar 1 st. 

 
5.1.3 Erfarenheter 
 
I 49 av de 154 annonserna efterfrågades ingen erfarenhet.  
De erfarenheter som efterfrågades var:  
 

• Biblioteksarbete 45 st.  
• IT-erfarenhet, datorbaserat arbete 23 st. 
• Barn- och ungdomsverksamhet 12 st. (denna erfarenhet efterfrågades dock 

enbart då det gällde barn och ungdomsbibliotekarier).  
• Vana att uttrycka sig i tal och skrift 4 st. 
• Arbetsledning 4 st.  
• Mångkulturellt arbete 3 st. 
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• Allmänkulturell verksamhet 3 st. 
• Projektarbete 2 st. 
• Pedagogisk 1 st.  
• Arbetat i arbetslag 1 st.  
• Katalogisering 1 st. 
• Medborgarinformation 1 st. (en tjänst som är inriktad på medborgarinformation) 
• Andra yrkeserfarenheter 1 st. 
• Arbetat med människor 1 st. 
• Självständigt utåtriktat arbete 1 st.  
• Bokbuss 1 st.  
• Budgetansvar 1 st. 

 
5.1.4 Kunskaper  
 
Av de 154 annonserna saknade 42 stycken önskemål om kunskaper, förutom att alla 
annonserna krävde att den sökande skulle ha genomgått en bibliotekarieutbildning. Det 
fanns ett flertal kunskaper som efterfrågades i annonserna. Ofta ställs krav på körkort. 
Vi såg att körkortskunskaper efterfrågades på orter som liknade varandra, orter i 
landsortsmiljö. På tjänster som var inriktade på barn och ungdomsverksamhet var det 
inte lika vanligt att IT-kunskap efterfrågades. En annan upptäckt var att kunskap i IT 
ofta sammanföll med ett önskemål om ett intresse för IT. 
De övriga kunskaper som fanns med i annonserna var fördelade på följande sätt: 
 

• IT-kunskap, datorkunskap 47 st. 
• Körkort för bil eller buss eller tillgång till bil 30 st.  
• Litteraturkunskap 19 st. 
• Pedagogik 8 st. 
• Uttrycka sig i tal och skrift 2 st. 
• Läsfrämjande arbete 1 st. 
• Mediekunskap 1 st. 
• Organisationsförmåga 1 st. 
• Ämneskunskaper 1 st. 
• Administrativ förmåga 1 st. 
• Beläst och allmänorienterad 1 st. 
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5.2 Resultat av intervjuer 

Vi gjorde 14 enskilda intervjuer på åtta folkbibliotek. Vi väljer att redovisa de åtta 
folkbiblioteken under var sin rubrik. I de fall då vi gjort två intervjuer på samma 
folkbibliotek har vi valt att behandla intervjuerna var för sig i resultatredovisningen, 
bara i de fall då folkbibliotekarierna haft samma åsikt i någon fråga redovisas deras svar 
tillsammans. Vi väljer att redovisa intervjuerna i två delar. Första delen består av 
resultaten av den öppna delen av intervjun och den andra delen består av resultatet som 
vi fick då vi visade den konstruerade platsannonsen. Då vi skrev ner våra intervjuer 
bestod resultatet av 3-7 sidor. Vårt val att använda citat i så liten omfattning som det var 
möjligt utan att tappa för vår undersökning viktiga formuleringar är för att få texten så 
lättläst som möjligt. I den övriga texten har vi återgett respondenterna så nära deras 
ordval som möjligt utan att citera. Då vi använt oss av citat har vi begränsat 
användandet av skiljetecken till de tillfällen då vi tydligt hört att respondenten gör en 
paus. Detta har vi gjort för att inte riskera att tolka intervjuresultaten på fel sätt.  
 
5.2.1 Astads folkbibliotek 
 
Astads folkbibliotek är ett huvudbibliotek. Huvudbiblioteket i Astad gav ett lugnt och 
stilla intryck. Annas vilja att bli intervjuad grundade sig i att hon visste mödan och 
arbetet med att skriva uppsats och ville hjälpa till. Anders var inte så intresserad och gav 
oss intrycket av att vilja göra något annat.  
Folkbibliotekarierna beskriver upptagningsområdet som en utflyttningskommun och 
avfolkningsbygd där många av invånarna är äldre, jämfört med Sverige i övrigt. Det 
finns cirka 6 000 invånare i kommunen. Kommunen får statsstöd för att det är en 
glesbygd. I kommunen finns det få personer som är mellan 20-30 år, för de flyttar iväg, 
men en del flyttar tillbaks senare och en del skaffar då barn, vilket gör att det finns en 
del barn i kommunen. De som besöker biblioteket är främst vuxna i medelåldern, äldre 
människor och barngrupper.  
 
Vi intervjuade bibliotekarierna Anders, som examinerades 1988 och Anna som tog sin 
biblioteksexamen 2001.  
 
Del 1  
 
Vilka egenskaper, intressen, erfarenheter respektive kunskaper skall man ha på Astads 
folkbibliotek och varför ska man ha just dem och vad betyder de? 
 
De egenskaper som både Anders och Anna tog upp, är att en bra folkbibliotekarie skall 
vara social, positiv, öppen, utåtriktad och tycka om människor. Dessa egenskaper är 
viktiga för att biblioteksarbetet till stor del består av personliga kontakter med låntagare. 
Människor har olika behov när de kommer till biblioteket. Biblioteksbesökare behöver 
ibland en kurator, ibland en lärare och ibland någon som talar om hur en 
biblioteksbesökare skall bära sig åt på ett folkbibliotek. 
  
På Astads folkbibliotek skall man också vara ”serviceminded”, tyckte Anders, att vara 
serviceminded är kanske det viktigaste, det betyder att man som folkbibliotekarie skall 
veta att man är till för låntagarna. Anna håller med om detta och tyckte att vara 
serviceminded innebär för en folkbibliotekarie att exempelvis kunna skaffa fram 
information fort och plocka ihop böcker temamässigt. Anna nämnde också att denna typ 
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av service även kan bestå i att ge låntagaren en kunskap så att de själva ska kunna bli 
”informationskompetenta”. För Anders består även service i att folkbibliotekarien kollar 
upp rutinerna i exempelvis fjärrlån, undersöker varför det tar så lång tid och att 
folkbibliotekarien är intresserad av att förbättra verksamheten. Detta hänger ihop med 
den kreativa egenskapen som behövs som folkbibliotekarie, att kunna finna lösningar på 
problem som uppkommer i det dagliga arbetet. 
 
Anna nämnde att en folkbibliotekarie skall vara noggrann för det är viktigt att det blir 
rätt vid in- och utlåning, att böckerna hamnar på rätt hylla eller kommer till rätt filial. En 
folkbibliotekarie skall kunna ”ha många bollar i luften för att det finns mycket olika 
arbetsuppgifter som skall hållas rätt på”. Ett exempel är låntagarbeställningar som måste 
administreras ett flertal gånger, böcker kan finnas på en filial som ligger långt bort eller 
på ett bibliotek som inte har öppet varje dag. Förmågan att samarbeta är ”jätteviktigt” 
för att folkbiblioteksarbetet innebär mycket samarbete, både med kollegor och med 
andra personalkategorier.  
 
När man är folkbibliotekarie skall man vara litteraturintresserad, vilket Anders beskrev 
som ett ”idealiskt intresse”. Intresset skall man ha för att kunna svara på låntagarnas 
frågor om vad en bok heter, vilka personer som finns i boken och rekommendationer 
om en bra bok. Anders förtydligade vad han menade med bokrekommendationer: på ett 
litet ställe kan det innebära att låntagaren får en bokrekommendation utan att ha ställt en 
fråga, bibliotekarien känner låntagaren och vet vad den personen vill ha och kan därför 
säga att ”den här boken tror jag passar dig”.  
 
Erfarenheter som krävs vid arbetet som folkbibliotekarie är att ha arbetat med 
människor av alla de slag innan man får jobb på ett folkbibliotek, sa Anna. Erfarenheter 
från att arbetat på bibliotek beskrevs av Anna så här: ”Ja det tror jag alltså det är nog rätt 
så mycket värt att man har erfarenhet från biblioteksarbete och kan systemet och så men 
man måste ju inte det. Det var ju fler jag blev ju erbjuden flera jobb så var jag på 
intervjuer så hade jag fem jobb på gång att välja mellan så jag menar det är ju inget stort 
problem det lär man sig”.  
Anders nämnde att det är bra med erfarenhet därför att det underlättar för dem som 
redan arbetar på biblioteket då någon ny anställs, det krävs då en kortare introduktion.  
 
Erfarenheten av att ha skrivit en uppsats kan också komma till nytta, tyckte Anna, för då 
man kan bättre förstå studenter som håller på med den typen av arbete. Erfarenheter från 
sökningar i databaser är också en bra erfarenhet. Den erfarenheten kan komma till nytta 
då studenter behöver hjälp med sökningar, trodde Anna, även om hon inte fått den typen 
av frågor ännu. 
 
På Astads folkbibliotek tyckte folkbibliotekarierna att man skall ha kunskap om 
litteratur. En folkbibliotekarie behöver inte ha läst alla böcker, men ha en viss insikt om 
alla böcker, tyckte Anders var bra. Denna insikt är bra för att folk skall kunna få svar på 
frågor kring litteratur. Litteraturkännedomen kan också vara till hjälp då man 
”bokpratar” med barn och ungdom, sa Anna. Men kunskap om litteratur, menade hon, 
är möjlig att lära sig under tiden man arbetar som folkbibliotekarie. Ytterligare 
kunskaper som Anna nämnde är att ha kunskaper i pedagogik, också detta är en bra 
kunskap för att kunna möta barn och unga.   
Data-, IT- och informationssökningskunskaper är viktiga för en bibliotekarie, ansåg 
Anna. Det är viktigt att veta vilka sökvägar som är lämpliga för olika sorters låntagare. 
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Kunskaper i det egna bibliotekssystemet är bra ”för att slippa en förvirring” i början av 
sin anställning men att den kunskapen också är möjlig att erövra under tiden man 
arbetar. En bibliotekarie skall också vara allmänbildad, tyckte Anders, för att det 
förekommer frågor av alla slag som man skall kunna besvara.  
 
Hur skall man inte vara som bibliotekarie på Astads bibliotek ? 
 
Det är olämpligt om man har ett ”dåligt tålamod är osmidig och har lätt för att ilskna 
till”, sa Anna. Att inte ha dessa egenskaper gynnar mötet med alla sorters människor 
och alla sorters frågor. En folkbibliotekarie får heller inte vara självisk och vilja stå i 
centrum, för det är låntagaren som skall vara i centrum. Anna sa att om man har ett 
behov av att stå i centrum skall man ”söka till teatern istället”. Blyghet, inbundenhet, 
rädsla för människor och rädsla för att se människor i ögonen är inte lämpliga 
egenskaper som folkbibliotekarie, tyckte Anders. En folkbibliotekarie får heller inte 
vara ”stelbent och enkelspårig” för man måste kunna hitta lösningar på de problem som 
uppkommer på ett bibliotek som inte alltid tillhör ”yrkets kunskaper”.  
 
Del 2  
 
Självständig är ett ord som förekommer i vår konstruerade annons. Att vara självständig 
är viktigt för att kunna ta beslut själv, då man inte kan vänta med att ta beslut för då 
stannar biblioteksverksamheten upp, sa Anna. I samband med att hon talade om 
självständighet nämnde hon också att det är viktigt att kunna samarbeta. Samarbetet är 
nödvändigt för att kunna lösa de problem som uppkommer i det dagliga arbetet. Den 
personliga egenskapen stresskänslig tas upp som en egenskap som inte behövs på 
Astads folkbibliotek, för där är det oftast lugnt, stresstålighet behövs troligtvis på större 
bibliotek, trodde Anna. 
 
Då vi visade annonsen för Anders nämnde han pedagogik och pedagogisk fallenhet som 
en viktig kunskap. Anders ansåg att det troligtvis kommer att bli en viktig kunskap, då 
folkbiblioteket i Astad skall utvecklas till att bli, vad de intervjuade folkbibliotekarierna 
benämnde som ett lär- och studiecenter. Det innebär att folkbiblioteket får anslag för att 
köpa in fler datorer och datorprogram, som är speciellt avsedda för studier och till hjälp 
för läshandikappade. Studier och bibliotek växer samman mer och mer och då blir 
pedagogik en viktig kunskap för folkbibliotekarierna, då de troligtvis får frågor kring 
studier av olika slag. Vanan att uttrycka sig i tal och skrift behövs, främst då att uttrycka 
sig i tal, tyckte Anders, detta för att man skall kunna ställa de rätta frågorna i mötet med 
besökarna. Att ha intresse för att utveckla verksamheten på folkbiblioteket hade Anders 
redan nämnt i första delen av intervjun, men utvecklade det lite mer här. Han menade att 
utveckla verksamheten är att förändras i och med att världen förändras och att se och 
åtgärda brister som finns på folkbiblioteket.  
 
5.2.2 Bstads folkbibliotek 
 
Bstads folkbibliotek är ett huvudbibliotek. Där intervjuade vi bibliotekarierna Börje och 
Bettan som båda tog bibliotekariexamen 1992. 
Biblioteket gav ett välkomnande intryck och kändes livfullt, trots att det var ganska 
folktomt. Vi upplevde vid intervjutillfället att vi blev väl mottagna av personalen och de 
visade ett intresse för våra frågor. De ville gärna berätta om sin verksamhet och var 
intresserade av vår utbildning 
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Upptagningsområdet beskrevs av Börje och Bettan som ett stort geografiskt område 
med cirka 8 000 invånare och många små orter som inte känner samhörighet med 
varandra. Detta gjorde att det blev trögjobbat och splittrat och blev svårt att få besökare 
till biblioteket, som ligger i den ort som utsetts av kommunen att vara centralort. De 
tyckte att bibliotekets placering i själva tätorten är ocentral. Trots detta såg Börje och 
Bettan stora möjligheter med verksamheten och bibliotekets utveckling. ”Orten har en 
katastrofalt dålig utbildningsnivå men har en hyfsad arbetsmarknad”, sa Börje. Dessa 
orsaker trodde han påverkade utlåningssiffrorna som var väldigt låga jämfört med 
övriga Sverige, enligt honom. Han poängterade att bibliotekets uppgift är att oavsett 
åldersgrupp ge alla en rättvis tillgång till information och förströelse. Börje såg det som 
en demokratisk fråga. 
 
Del 1 
 
Vilka egenskaper, intressen, erfarenheter respektive kunskaper skall man ha på Bstads 
folkbibliotek och varför ska man ha just dem och vad betyder de? 
 
Både Bettan och Börje sa att en folkbibliotekarie skall vara utåtriktad. Bettan sa till och 
med att en folkbibliotekarie helst ska vara väldigt utåtriktad. Båda pratade om att det var 
ett serviceyrke. Som bibliotekarie måste man kunna förstå, möta och kommunicera med 
människor. Oavsett vem biblioteksbesökaren är ”utslagen, full, bonde, handikappad 
eller ett barn skall de tas på allvar”. Man får aldrig skrämma bort en besökare genom att 
inte ta deras frågor på allvar, frågor som ibland kan vara känsliga och jobbiga att ställa 
för biblioteksbesökaren.  
Bettan poängterade än en gång att detta är ”jätteviktigt” på ett folkbibliotek. Börje 
pratade också om att det är viktigt att ta alla ”frågeställningar på allvar tycker jag 
oavsett om det är ett litet barn som frågar om kaninböckerna ibland blir man ju trött på 
dom där väldigt enkla frågorna men jag tror det är väldigt viktigt att låntagaren känner 
att oj då här är det någon som tar oss på allvar och faktiskt försöker lägga ner tid på att 
hitta den här boken om kaniner eller om medicinsk forskning”. 
 
Det är viktigt att som folkbibliotekarie våga erkänna att man inte kan besvara alla 
frågor, utan istället hänvisa vidare till någon som kan, vilket Börje sa att det alltid finns 
någon någonstans som har ett svar på frågan. Börje beskrev fler sätt som visade att 
biblioteksbesökare togs på allvar och bidrog till folkbiblioteket i Bstad, konkret 
handlade det om att tillmötesgå besökarnas önskemål om inköp av böcker och musik. 
Att vara tillmötesgående mot biblioteksbesökare kan bidra till folkbibliotekets goda 
rykte och detta är extra viktigt på en liten ort, ansåg Börje.  
 
Noggrannhet är en viktig personlig egenskap, tyckte Bettan. Då vi frågade varför, 
pratade hon om att det var viktigt förr då det fanns kortkataloger, men att det fortfarande 
krävs en viss noggrannhet kombinerad med envishet. Noggrannheten som hon talade 
om var att söka fram information, oavsett var man kan finna den, i böcker eller på 
Internet, det viktiga var att finna informationen och att inte ge upp. ”Man skall vara som 
en detektiv”.  
 
Samarbetsförmåga är ”jätteviktigt” på alla positioner på ett folkbibliotek. Samarbete 
med människor både inom och utom folkbiblioteket är en förutsättning för att nå 
resultat. Bettan nämnde även egenskapen flexibel och att även flexibiliteten har med 
mötet med människor att göra. Att vara flexibel betyder att man på ett öppet sätt skall 
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kunna möta olika människor och olika situationer och kunna tackla situationerna på ett 
bra sätt. Dessutom måste man vara tuff, men även vara ödmjuk, för att på ett positivt 
sätt kunna säga nej till människors önskemål, men dessa egenskaper behövs även för att 
man inte skall ”jobba ihjäl sig”. Den personliga egenskapen prioriteringsförmåga hänger 
också samman med risken för att arbeta för mycket. Börje pratade också kring detta att 
man ”måste kunna begränsa tiden i mötet med låntagaren”. Han beskrev mötet med 
låntagaren som en slags ”process”, det är inte bara att gå ut i hyllan och peka eftersom 
det finns en mängd olika andra alternativ, en folkbibliotekarie skulle kunna tillbringa 
timmar med en låntagare. 
 
En annan personlig egenskap var att våga möta motstånd från sina kolleger, denna 
egenskap blev aktuell då Börje pratade om sitt intresse för att utveckla verksamheten, 
han ansåg att en verksamhet alltid kan utvecklas vidare. En utveckling av verksamheten 
på Bstads folkbibliotek var att utvecklas till ett lärcentrum för det livslånga lärandet, 
men också att utveckla Bstads folkbibliotek till ett ”vardagsrum” där man bytt ut 
stolarna mot soffor och där besökarna kan äta frukost. 
 
Bettan tyckte att hon haft nytta av sin fleråriga bibliotekserfarenhet som hon skaffat sig 
innan hon utbildade sig till bibliotekarie. Hon tyckte det var bra för att hon kunde en del 
av bibliotekens arbetsuppgifter, sätta upp böcker och katalogisera. Hon beskrev också 
att bibliotekserfarenheter kan vara bra, för att veta vad som förväntas av en bibliotekarie 
i arbetslivet.  
 
Både Börje och Bettan tyckte att det var bra om folkbibliotekarier har erfarenheter från 
många olika arbeten och utbildningar. Bettan tyckte det var viktigt därför att en 
folkbibliotekarie samarbetar med många andra yrkeskategorier, har man då erfarenheter 
från lärarjobbet har man lättare för att prata med lärare. Börje sa ”det är bra att det finns 
människor med helt annan bakgrund provat på många olika arbetsformer utbildningar 
inte minst olika biblioteksformer det tror jag är jätteviktigt det tror jag gör att man inte 
är rädd för att prova nya saker man kanske inte är rädd för att misslyckas heller och man 
kan kanske fatta beslut som kanske är felaktiga men i alla fall fatta ett beslut”. 
 
På Bstads folkbibliotek diskuterades i första delen av intervjun inte så mycket kring 
vilka kunskaper en folkbibliotekarie skall ha. Men Börje tyckte att bibliotekarier har 
väldigt bra kunskaper i allmänhet.  
 
Hur skall man inte vara som bibliotekarie på Bstads folkbibliotek? 
 
Börje beskrev en allmän bild av den ”dåliga bibliotekarien en bibliotekarie som med sin 
blick talar om att man lånar dålig litteratur och bibliotekarien som dessutom är tråkig 
och har torrt hår”. Han menade att dessa bibliotekarier tyvärr fortfarande finns kvar och 
har personliga egenskaper som det inte är bra att ha för en folkbibliotekarie. Både Börje 
och Bettan pratade om att man inte ska sitta på ”höga hästar” och tro att man kan eller 
förstår mer än andra för att man studerat, dessa egenskaper motverkar positiva möten 
med människor.  
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Del 2 
 
Först sa Bettan att hon kände igen kvalifikationerna i annonsen och att det är bra saker 
alltihop. Börje däremot pratade om att egenskaperna självständig och samarbetsförmåga 
kändes lite motsägelsefulla. Bettan tyckte att det var viktigt att ha ett intresse av att 
utveckla verksamheten och att kunna ta till vara både sina egna och andras idéer. 
Erfarenhet av att uttrycka sig i tal och skrift tyckte Börje och Bettan var olika viktigt 
beroende på vilken position bibliotekarien har på biblioteket, som chef är det viktigare 
än som folkbibliotekarie. Förmågan att uttrycka sig i tal och skrift kommer till 
användning vid författande av skrivelser och när man skall övertyga politiker om att 
biblioteksverksamheten behöver pengar. Förmågan att utrycka sig i tal kommer även till 
användning när man ska möta grupper av olika slag, som är vanligt inom 
biblioteksarbetet. Att mötet med människor är viktigt och intressant, återkommer då och 
då under båda intervjuerna.  
 
Bettan pratade sedan mycket om IT-kunskaper och att dessa kunskaper är viktiga därför 
att en folkbibliotekarie måste kunna söka på Internet, för där finns mycket som en 
folkbibliotekarie kan ha nytta av. Ett exempel var att kunna skaffa aktuell information 
till låntagarna i medicinska frågor, därför att den forskningen fort blir inaktuell. Ett 
annat exempel på då kunskaper i informationssökning på nätet blev viktiga var efter 
katastrofen i New York den 11 september, då många ville veta om Al-qaidarörelsen, 
som det saknades litteratur om.  
Börje såg det som en självklarhet med datorkunskaper och han ser en framtid för 
biblioteket som att ” biblioteket är alltså närmsta dataskärm folk kanske inte ens skall 
behöva gå till biblioteket vi kan skicka mejla dom guida dom vidare”. 
 
Kunskap i pedagogik är kanske inte så viktigt, utan snarare en pedagogisk talang eller 
erfarenhet, för att kunna hjälpa besökare söka information och att göra ett urval i denna 
information.  
Om kunskap i litteratur sa Bettan ”det är klart det är bra att kunna för de kommer ju ofta 
när det gäller skönlitteratur jag vill ha en bra bok är världens svåraste fråga vad tycker 
du är bra liksom så”. Börje berättade att han läser nästan ingen skönlitteratur, men han 
tyckte att det var något som omgivningen förväntade sig, att en bibliotekarie skall ha 
läst de flesta böcker.  
 
Båda pratade om facklitteratur som något viktigt för ett folkbibliotek och speciellt om 
biblioteket skall utvecklas mot ett lärocenter. Börje trodde att ”det är ju framtiden med 
utbildningsväsendet det här pratet om det livslånga lärandet och det ställer ju andra krav 
på inköp av litteratur”.  
 
Börje avslutade intervjun med att diskutera om hur ett folkbibliotek kan utvecklas så att 
verksamheten blir bredare och besökarna fler. ”De äldre skall kunna läsa dagstidningen 
och äta frukost och kanske tillbringa en hel dag i biblioteket”. Han tyckte att 
utlåningssiffror inte säger allt utan att det utförs mycket arbete på ett folkbibliotek som 
inte syns i statistiken. Han vill att biblioteket skall bli ”nån slags levande offentligt 
vardagsrum så jag vill byta ut alla stolar mot soffor så att dom känner sig hemma det är 
mycket arbete”. 
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5.2.3 Cstads folkbibliotek 
 
Bibliotekarierna vi intervjuade var Carl, som gick ut bibliotekarieutbildningen 1993 och 
Carina, som tog sin biblioteksexamen 1977. 
 
Vår upplevelse av Cstads folkbibliotek var att vi blev väl mottagna. Det var ganska 
lugnt på folkbiblioteket då vi gjorde vårt besök. Cstads folkbibliotek är ett 
huvudbibliotek. 
 
Folkbibliotekets upptagningsområde är, enligt folkbibliotekarierna, de invånare som bor 
i Cstad en stad som Carl betecknade som en akademikerstad med cirka 40 000 invånare 
i kommunen. Medelåldern på låntagarna är låg, trots att få barn lånar. I huvudsak består 
låntagarna av vuxna som studerar. 
 
Del 1 
 
Vilka egenskaper, intressen, erfarenheter respektive kunskaper skall man ha på Cstads 
folkbibliotek och varför ska man ha just dem och vad betyder de? 
 
Både Carl och Carina pratade om att de personliga egenskaperna skiljer sig åt beroende 
på folkbibliotekariens arbetsuppgifter och var folkbiblioteket ligger. Om man är i ”yttre 
tjänst” på ett huvudbibliotek är att det är väldigt viktigt att man är serviceminded och 
intresserad av folk. Att vara intresserad av folk betyder för Carina att ”man inte sitter 
och pillar med något eget utan att man hela tiden vill ha det här mötet”. Hon poängterar 
serviceminded som en oerhört viktig egenskap, så att besökare känner att bibliotekarien 
anstränger sig, bryr sig och vill hjälpa till. Att vara kunnig är viktigt, men måste 
kombineras med ett intresse av att hjälpa människor. Hon säger att trevlighet mot 
besökarna är en av hennes ”käpphästar i arbetet ingen skall känna att de kommer och 
stör”. 
 
Carl, som arbetade både på huvudbiblioteket och på en filial, sa att på ett 
huvudbibliotek måste man vara mer effektiv på grund av tidsbrist, än man behöver vara 
på en filial. Effektiviteten menade han är att inte kunna ägna sig åt ”småprat”. Carina 
berättade, att man måste vara stresstålig på ett stort folkbibliotek, därför att det var 
många besökare och då kunde det bli ”hetsigt”. På en filial menade Carl att det finns 
många låntagare ”som kanske kommer för att låna en bok men står och pratar i tjugo 
minuter vilket är väldigt trevligt det är det underbaraste som finns det är fantastiskt med 
dom här älskade farbröderna som jag har där uppe och man hör dom röda fanorna 
smattra bakom dom och dom kan berätta hur mycket som helst”. Av den anledningen 
måste man vara social och kunna prata med folk. 
 
En annan personlig egenskap är att folkbibliotekarien skall kunna möta människor på 
deras nivå, med barn pratar man på ett sätt och med vuxenstuderande på annat sätt. Carl 
upplevde att egenskapen social, att kunna möta människor, blivit viktigare, då det under 
senare år kommit många ovana biblioteksbesökare till folkbiblioteket, på grund av 
statens satsningar på vuxenstuderande, det så kallade kunskapslyftet. En annan 
egenskap som också blir viktig är att vara förändringsbenägen för att kunna möta nya 
grupper, som dessutom ibland har dåliga erfarenheter av bibliotek. Samarbetsförmåga är 
viktigt för att kunna samarbeta och ha kontakt både med kolleger och med andra 
yrkeskårer. Carl och Carina pratade om att man måste kunna samarbeta för att lösa 
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uppkomna situationer och problem. Samarbetet inom folkbibliotekets väggar gynnar 
besökarna, för det viktiga är, säger Carl, att folkbiblioteket ska ha öppet så att folk kan 
komma dit och ”få så god service som det bara är möjligt”.  
 
Prestigelöshet, vilket betyder för Carl att våga erkänna att man inte kan allt och inte 
passar alla biblioteksbesökare, är också en personlig egenskap som gynnar besökarna. 
Prestigelösheten skapar ett bättre möte och en större chans att hitta det man söker vid 
sitt biblioteksbesök. När man jobbar som folkbibliotekarie måste man vara ärlig i sitt 
sätt att vara, att inte utge sig för att vara någon annan än den man är. Intar man en annan 
roll än den man är blir man förr eller senare avslöjad och då förlorar man sin 
trovärdighet emot biblioteksbesökarna. Dessutom måste man våga säga ifrån och stå för 
det man tycker, för att det skall fungera i bibliotekets lokaler, alla skall trivas där och 
det får inte blir för stökigt.  
 
Carina ägnade en stor del av intervjun till att berätta vad hon tycker om bristen på 
bibliotekserfarenhet och praktik, en brist som finns hos nyutexaminerade bibliotekarier, 
eftersom nuvarande utbildningar mot biblioteks- och informationsyrken i de flesta fall 
inte innehåller praktik. Hon tyckte att det var ”fullständigt värdelöst” och hon kunde 
inte förstå varför praktiken var borttagen ur biblioteksutbildningen. Att en 
folkbibliotekarie behöver erfarenhet av biblioteksarbete motiverade hon med att man 
behöver veta vad man sysslar med på ett bibliotek och kunna de enklaste sysslorna. Det 
är inga svåra saker att lära sig men ”man kan inte ställa någon från gatan nere i disken”, 
sa Carina. Dessutom skulle erfarenheten hjälpa nyutbildade bibliotekarier att få arbete, 
eftersom man inte vill ha någon på Cstads folkbibliotek som saknar 
bibliotekserfarenhet, ansåg Carina. Problemet med att anställa bibliotekarier som saknar 
bibliotekserfarenhet var att man är tvungen att lära upp dem från grunden vilket tar tid, 
tid som saknas. När vi frågade om de två nyanställda bibliotekarierna hade 
bibliotekserfarenhet och/eller praktik, svarade Carina nej. Carl tyckte att praktiken och 
erfarenheten var bra för honom, för att då blev han av med sina illusioner om ” att man 
skall frälsa världen med Strindberg”.  
 
Båda folkbibliotekarierna tyckte att erfarenhet från andra arbeten är bra. Carina för att 
”då vet man vad ett arbete innebär och man kan lite av varje och inte bara är inriktad på 
litteratur”. Carl tyckte att olika slags arbetslivserfarenheter gör att det blir ”lite 
spännande på biblioteket”. Carl pratade om att bibliotekserfarenhet är bra för att man då 
kan förvärva den tysta kunskap som finns på bibliotek, vilket han menade är kunskap 
som inte går att sätta ord på.  
 
Carina diskuterade om det är viktigt att ha kunskaper i litteratur. Litteraturvetenskap 
tyckte hon inte var så viktig, för det var inte den typen av romaner som man lärde sig 
där, som efterfrågades på Cstads folkbibliotek. Hon tyckte däremot att det är bra om 
man har genrekunskap, för att kunna rekommendera böcker som liknar varandra. Hon 
tyckte inte att man behövde läsa böcker, men veta vilka böcker som kommer ut och ha 
läst om böckerna. Hon tyckte inte det var en nödvändig kunskap att ha läst böckerna 
själv och dessutom är det en omöjlighet att hinna läsa alla böcker. 
 
Hur skall man inte vara som bibliotekarie på Cstads folkbibliotek? 
 
Carl tyckte att det som är allra viktigaste är att man inte är rädd för människor eller att 
man inte vågar möta olika sorters människor. En folkbibliotekarie skall heller inte vara 
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stressad, för det gör att även låntagaren kan bli stressad. Intolerans är ingen bra 
egenskap att ha som folkbibliotekarie, man måste försöka att vara vidsynt och inte rigid 
och oflexibel. Det krävs att en folkbibliotekarie kan improvisera, för en dag i biblioteket 
består av improvisationer.  
 
En folkbibliotekarie får inte heller vara för mesig och självutplånande, för då kan 
folkbibliotekarien inte stå upp för vissa ställningstagande som biblioteket gjort. Ett 
exempel på detta är att försvara varför eller varför inte man har Mein kampf på hyllan. 
Dessutom får man inte förlöjliga en låntagare då det frågar efter något kanske med ett 
felaktigt uttal. Detta är viktigt för att biblioteksbesökare skall uppfatta folkbiblioteket 
som ”en lust- och kunskapsinstitution”, han poängterar att folkbiblioteket skall var ett 
lustfyllt ställe och det kan skapas med servicekänsla.  
 
Carl tog upp att många människor har dåliga erfarenheter av bibliotekarier och att det 
kan förstöra mycket, människor kommer aldrig tillbaka. Carina tog också upp den bild 
som hon uppfattade finns om bibliotekarier och biblioteksarbetet. Den bilden var att 
man som bibliotekarie kan sitta i en vrå och läsa och att bara man är intresserad av 
böcker så kan man arbeta på ett bibliotek. Carina berättade om att Cstads folkbibliotek 
ofta får förfrågningar om omplaceringar med motiveringen ”Tycker man det är 
besvärligt med ett normalt arbetsliv och att träffa människor då är biblioteket en bra 
arbetsplats”. Bilden är helt fel, ansåg Carina, för på ett bibliotek är det ”full rush” och 
man måste träffa människor hela tiden.  
 
Del 2 
 
De personliga egenskaperna självständig, utåtriktad, samarbetsförmåga, initiativförmåga 
och servicekänsla som finns i den skapade annonsen, nämnde Carina som en grupp av 
egenskaper som alltid finns med i Cstads platsannonser. Hon utvecklade varför 
egenskapen självständig är viktig på Cstads bibliotek, det beror på att biblioteket är 
underbemannat och därför krävs det att all personal är självgående. Hon tyckte även att 
fysisk styrka borde finnas med i en annons när Cstad söker personal, orsaken till detta är 
att det är många tunga lyft av både böcker och boklådor som folkbibliotekarier måste ta 
itu med. Som bibliotekarie måste man även ta tag i praktiska saker och då krävs 
initiativförmåga, sa Carina.  
 
Hon pratade om att personliga egenskaper är svåra att kontrollera vid en 
anställningsintervju. Det som är avgörande för att få ett arbete på Cstads folkbibliotek 
förutom att man har de meriter som krävs är ”om man tror att de skulle vara kul om den 
kom varje morgon och jobbade på ens arbetsplats”, sa Carina. 
Detta höll Carl med om. Utåtriktad är väldigt viktigt, men han nämnde att det kan finnas 
en risk med det. Man måste vara utåtriktad för låntagarnas skull och inte för att man vill 
visa sig själv och sina kunskaper.  
Intresse av att utveckla verksamheten, var viktigt för att verksamheten inte ska stagnera 
utan hela tiden bli bättre för biblioteksanvändarna, tyckte Carl. 
Carina sa ”intressen för att arbeta med människor det tycker jag är så det måste man ha 
för det är det alltihop går ut på”. 
 
Carl tyckte, då han såg annonsen, att erfarenhet från biblioteksarbete är viktigt, därför 
att när det anställs nya bibliotekarier är det av praktiska skäl enklare för dem som redan 
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arbetar i verksamheten. Att uttrycka sig i skrift är viktigast om man är chef, möjligen är 
det viktigt som bibliotekarie om man ska göra en verksamhetsplan.  
 
Kunskaper i IT nämnde både Carl och Carina som en bra kunskap att ha. Carl tyckte att 
han använder datorerna i referensarbetet och vid sökningar i katalogen, han använder 
boolesk logik varje dag. Han tillade att datorerna är bibliotekets stora hjälpmedel, som 
en folkbibliotekarie måste kunna behärska. Carina tyckte att det är bra med 
datorkunskaper, för att datorerna aldrig fungerar. Carl tyckte att kunskapen pedagogik 
inte skall finnas med i en annons för att det skrämmer bort människor utan pedagogiska 
poäng. Men han tyckte det var viktigt att ha en pedagogisk förmåga för att kunna föra ut 
information och kunna begränsa informationen. Ett exempel på den pedagogiska 
förmågan är att inte skrämma en låntagare genom att ge dem för mycket information, 
utan bara så mycket information så att biblioteksbesökarna blir nöjda. Återigen pratade 
Carl om att kunna läsa av människor och möta dem på den nivå de befinner sig. Den 
litteraturkunskap, som är önskvärd, menade Carl var en genrekännedom. Han pratade 
om att det är bra att ha litteraturkunskaper som är relevanta för den kategori låntagare 
som finns på biblioteket. Han får sällan frågan om en bra bok och han poängterar att 
böcker är mycket mer än skönlitteratur. 
 
Carl avslutade intervjun med att säga ”att vara bibliotekarie är en utmaning”.  
 
5.2.4 Dstads folkbibliotek 
 
På Dstads folkbibliotek intervjuades Doris som är bibliotekarie och tog sin 
bibliotekarieexamen 1971.  
 
Våra intryck av Dstads folkbibliotek var att det var många besökare på biblioteket men 
trots det uppmärksammade Doris oss nästan direkt. Vår känsla var att Dstads bibliotek 
kändes opersonligt. Intervjun genomfördes snabbt, effektivt och vänligt, och enligt 
Doris önskemål. Vi träffade enbart Doris och blev inte presenterade för några av hennes 
medarbetare och det kändes heller inte aktuellt att presentera oss själva. Efter intervjun 
tyckte vi att Doris beskrivning av en hur en bibliotekarie skall vara stämde bra överens 
med hur vi hade blivit bemötta rationellt, ”vänligt men ej privat”.  
 
Dstad är en av Sveriges största städer med stor inflyttning och 750 000 invånare i 
kommunen. Dstads biblioteks upptagningsområde är stadsdelarna omkring 
folkbiblioteket. Dessutom har folkbiblioteket många besökare som arbetar i stadsdelen 
eller de närliggande stadsdelarna. Biblioteket är mycket välbesökt och det är en ständig 
ström av besökare. Även studerande av olika slag på såväl grund-, gymnasie- som 
högskola, besöker folkbiblioteket. Till biblioteket kommer även alkohol- och 
narkotikapåverkade personer och andra människor som uppträder stökigt.  
 
Del 1 
 
Vilka egenskaper, intressen, erfarenheter, kunskaper skall man ha på Dstads bibliotek 
och varför ska man ha just dem och vad betyder de? 
 
En folkbibliotekarie skall vara lugn, fast den egenskapen har Doris inte själv, tyckte 
hon. Stresstålig är en annan bra egenskap. Empatin är viktig som egenskap för att man 
skall förstå vad besökarna vill, även om de inte alltid uttrycker sig klart. En 
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folkbibliotekarie skall visa respekt. Respekten är viktig för att alla besökares frågor 
skall värderas lika. Besökare skall få hjälp och tillgång till information i en rättvis 
ordning, vilket för Doris betyder att alla skall stå i en kö och vänta på sin tur. Möjligen 
kan funktionshindrade och synskadade få gå före i kön. Som folkbibliotekarie skall man 
också vara vänlig och korrekt. Med korrekt bemötande menade Doris att en 
biblioteksbesökare skall behandlas personligt, men inte privat. Doris tyckte att man som 
folkbibliotekarie kan nämna till en låntagare att man läst en viss bok, men inte bli för 
personlig och bjuda på sitt privata liv. Hon sa att ett korrekt och vänligt bemötande gör 
att alla besökare känner sig likvärdigt bemötta och upplever att de får den hjälp de 
behöver. Håller inte en folkbibliotekarie distans till sina besökare kan det uppkomma 
arbetsuppgifter som Doris inte tycker hör till arbetet som bibliotekarie i Dstad. 
Exempelvis att en folkbibliotekarie förväntas välja ut personliga bokhögar till en viss 
låntagare. Doris hade upplevt att denna typ av tjänst ibland förekommer på mindre 
folkbibliotek.  
 
Då människor bär sig illa åt och förolämpar personalen, vilket sker ibland på Dstads 
folkbibliotek, måste en bibliotekarie vara tydlig och våga säga att den personen inte 
längre får vara kvar i folkbibliotekets lokaler. Ytterligare en egenskap som Doris 
nämnde var att en folkbibliotekarie måste våga ställa krav på besökarna. I praktiken 
innebär det att en del besökare själva får hitta till den avdelning de söker, medan andra 
får boken hämtad av en bibliotekarie eller att bibliotekarien följer låntagaren till rätt 
hylla. Orsaken till att det måste ställas krav på besökarna är att det oftast är köer till 
informationsdisken. Vid dessa tillfällen är det också viktigt att som folkbibliotekarie ha 
förmåga att göra en rimlig bedömning av olika människors behov av att få hjälp och att 
bedöma vad besökarna egentligen frågar efter, för många låntagare har svårt att uttrycka 
vad de egentligen vill veta. Bedömningar av detta slag tyckte Doris var det svåraste med 
att vara bibliotekarie, men också det roligaste. Hon berättade om en felbedömning som 
hon gjorde för ett antal år sedan en besökare ”hade en lista med sig med böcker om 
självmord jag trodde att personen då studerade eftersom personen hade och den såg 
väldigt ut så där som en kurslista men så förstod jag att så var det inte alls utan att 
personen ville av mycket personliga skäl”. Doris valde att hjälpa personen med att finna 
böckerna. Ett uppmuntrande sätt försöker Doris ha så att besökarna känner att det var 
bra att jag gick hit och vågar komma tillbaka och så småningom själva lär sig att hitta 
det som de söker.  
 
Doris tror att alla erfarenheter är användbara och kan vara till glädje i arbetet som 
folkbibliotekarie. Hon tyckte att det är viktigt att det finns folkbibliotekarier med många 
olika intressen, erfarenheter och kunskaper på ett bibliotek. Hon sa 
 ”en trädgårdspysslare och en motorcyklist och en som har läst alla de grekiska verken 
på originalspråk och är datakunnig också”. Detta är tyvärr inte så verkligheten ser ut, 
men hon önskade att det vore så eftersom det förekommer alla typer av frågor. 
 
Doris tyckte inte att erfarenhet av biblioteksarbete var så viktigt, för att biblioteken är 
olika och föränderliga och hon sa att ”någon gång skall man ju börja”. Men det som 
bibliotekserfarenhet eller praktik skulle kunna bidra med är att blivande bibliotekarier 
får en realistisk bild av vad det innebär att arbeta på bibliotek. Doris trodde att 
nyutbildade annars kan få en chock då de kommer ut i det dagliga arbetet på biblioteket 
och märker att det inte är en lugn plats och att tjugo procent av alla frågor handlar om 
var posten eller toaletten ligger. ”Det är inte så väldigt många intressanta 
informationssökningar som studenterna kanske tror då de utbildar sig”.  
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Hur skall man inte vara som bibliotekarie på Dstads bibliotek? 
 
En folkbibliotekarie får inte vara orättvis för alla besökare skall värderas likadant 
oavsett fråga. Det kan vara svårt att behandla alla rättvist, då en besökare frågar efter 
något som är ointressant eller strider mot det som man tycker själv. Doris tog upp 
exemplet Mein kampf som efterfrågas av rasister ibland, det kan då vara svårt att inte 
visa sin åsikt. En folkbibliotekarie får heller inte favorisera låntagare som frågar efter 
sådant som speciellt intresserar bibliotekarien. Ett nyfiket sätt är inte bra att ha på ett 
folkbibliotek. Frågorna till låntagaren skall ställas på ett diskret sätt, man får inte fråga 
vad de skall ha informationen till.  
 
Del 2 
 
I annonsen vi visade Doris finns egenskapen självständig, hon raljerade över detta och 
sa ”ja osjälvständig är ju aldrig någon kvalifikation”. Hon fortsatte på ett raljerande sätt, 
då hon pratade kring samarbetsförmåga. Hon tyckte samarbetsförmåga är viktigt 
överallt och det fungerar naturligtvis inte på en arbetsplats om man inte kan samarbeta. 
Vid egenskapen utåtriktad återkom hon till hur nödvändigt det är att kunna föra en 
dialog med människor, varför det är nödvändigt har Doris beskrivit i intervjuns första 
del. Initiativförmåga var för Doris samma sak som självständig. När hon kom till 
servicekänsla tyckte hon att även det är självklart, men hon ville ändå poängtera att det 
är viktigt med denna personliga egenskap. 
 
Doris raljerade även över de intressen som man skall ha på ett bibliotek, enligt 
platsannonsen. Hon tyckte det är självklart att en bibliotekarie inte hatar människor, 
utan vill arbeta med människor. Hon tyckte också det var självklart att man inte skaffar 
sig ett arbete för att få möjlighet att ”stagnera” verksamheten, utan självklart utveckla 
den, tyckte Doris.  
 
Erfarenhet av att uttrycka sig i tal och skrift tyckte hon kan vara bra att ha om man blir 
chef. Doris tyckte att man inte som bibliotekarie får tala med ”yrkesjargong” med 
biblioteksbesökarna. 
 
Kunskaper i IT är en absolut förutsättning i folkbiblioteksarbetet idag. För Doris innebar 
IT-kunskaper att söka på Internet bland annat i Alta vista och Google och att kunna 
använda dataprogrammet Word. Men hon sa att hur mycket IT-kunskap en bibliotekarie 
behöver beror på biblioteket bibliotekarien arbetar på. Hon beskrev att hon har en rädsla 
för att IT skall ta en för stor plats på folkbiblioteket. Det skulle kunna innebära att 
kommunikationen med låntagarna minskar, den kommunikation som hon tycker är 
oerhört viktig. Doris trodde att platsannonserna är utformade med IT som en viktig 
kunskap därför att det finns en del äldre på folkbiblioteken. De äldre har andra 
kunskaper än IT och efterfrågan på IT-kunskaper i platsannonserna är ett sätt att bredda 
kompetensen, så att folkbiblioteken skall bli så bra som möjligt.  
 
Pedagogik innebär för Doris att lära ut och visa för besökare hur de hittar information 
och alltså är pedagogik viktig.  
 
Doris tyckte att kunskaper i skönlitteratur som en folkbibliotekarie bör ha handlade om 
att vara litterärt allmänbildad. Bibliotekarier skall känna igen titlar och namn på 
författare. Allmänbildningen behövs då man får vaga frågor och själv behöver associera 
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vad eller vem biblioteksbesökaren menar. Ett exempel på vad man bör känna till är ”hur 
man stavar till Goethe”. Barnlitteratur är viktigare att kunna, tyckte Doris, för där räcker 
det inte med att läsa på bokens baksida. Har en folkbibliotekarie bokprat med barn då 
gäller det att veta vad en bok handlar om.  
 
Doris sa i slutet av intervjun, att man skall känna glöd och glädje över att få ge service 
till människor. Doris såg det som en seger att få besökare som är ovana, osäkra och 
ibland till och med otrevliga, otrevliga därför att de inte är vana biblioteksbesökare eller 
har dåliga erfarenheter av bibliotek eller erfarenheter av avskyvärda bibliotekarier, att 
förstå att här vill vi hjälpa till. 
 
5.2.5 Estads folkbibliotek 
 
På Estads bibliotek intervjuades två bibliotekarier, Ester, som avslutade sin utbildning 
1990, och Elin, som examinerades 2000. 
 
När vi kom till Estad så möttes vi av bibliotekarierna på ett trevligt sätt. De var 
intresserade av varför vi valt just deras bibliotek och de var även intresserade av vårt 
ämne. De hade förberett sig väl genom att ringa till oss och dessutom diskuterat 
frågorna med varandra och sina övriga kolleger. Vi uppfattade att de ville ge den bild 
som hela Estads bibliotek hade. Av intervjun förstod vi att samarbete och gemensamma 
tankar var viktigt för Estads personal. 
 
Estad är en förort till en av Sveriges största städer, ett så kallat miljonprogramsområde. 
Upptagningsområdet så som folkbibliotekarierna beskrev det, är en invandrartät förort 
med cirka 20 000 invånare. Cirka 70 procent av invånarna har en utländsk bakgrund. 
Här talas 50 olika språk och det märks på bibliotekets bestånd. Biblioteksbesökarna är 
till väldigt stor del barn och verksamheten är också till stor del inriktad på barn och 
ungdom, bland annat i form av ett stort läsprojekt. Vuxenstuderande är en annan grupp, 
som folkbiblioteket riktar sig speciellt åt.  
 
Del 1 
 
Vilka egenskaper, intressen, erfarenheter, kunskaper skall man ha på Estads bibliotek 
och varför ska man ha just dem och vad betyder de? 
 
Elin tyckte att det är viktigt med en pedagogisk förmåga, men det handlade inte om 
högskolepoäng i pedagogik. Ester benämnde samma sak som en pedagogisk kunskap. 
Båda menade att pedagogisk förmåga eller kunskap handlar om att tolka människors 
förfrågningar rätt, att lägga sig på rätt nivå, då man talar kring böcker eller förmedlar 
information. Områdets struktur med många språk och dåliga kunskaper i svenska, gör 
att pedagogik är viktigare här än på bibliotek i områden med annan struktur, trodde 
Ester. Elin var inte säker på att den pedagogiska förmågan behövdes mer i Estad än den 
behövdes på andra bibliotek.  
 
Elin tyckte att det är viktigt att vara utåtriktad, bjuda in olika grupper till biblioteket och 
tala inför och med människor. Det är viktigt med ett utåtriktat sätt för att visa upp sin 
verksamhet så att människor kommer till folkbiblioteket. Hon tyckte även att man skulle 
vara stresstålig, för när det är många besökare måste man kunna ta saker i tur och 
ordning. Flexibel var en annan egenskap som Elin pratade om. Hon menade att 
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flexibiliteten är viktig för att en folkbibliotekarie skall kunna syssla med lite av varje 
och kunna skifta arbetsuppgifter under dagen i förhållande till sina arbetskamrater. 
Samarbetsförmåga är ett annat ord för detta. Ester svarade lite skämtsamt, när vi frågade 
om personliga egenskaper, att hon tyckte man skall vara duktig, kvalificerad och trevlig. 
Trots att hon sa detta i en skämtsam ton, så vidhöll hon att man ska vara kunnig, men 
hon lade till ett gott humör. Det goda humöret behövs då det ibland är många besökare 
med språksvårigheter och Ester måste upprepa det som hon säger tre gånger och 
bibliotekarien och besökaren kanske ändå inte förstår varandra. Elin tyckte att man 
skulle ha en öppen personlighet och tycka det är roligt att arbeta med och möta 
människor från ” alla möjliga håll och länder”.  
 
En väldigt god grund tyckte Ester, är att man tycker det är ”roligt och skojigt” att arbeta 
i ett område som Estad. Hon tyckte att en folkbibliotekarie skall ha ett stort intresse av 
människor, av hur människor reagerar, vad människor är intresserade av och hur de 
löser olika situationer. Elin nämnde människokännedom, som för henne betyder att vara 
intresserad av människor. När man är intresserad av människor vill man veta vad de 
tycker och tänker. 
 
Ester pratade en del om att det är viktigt att utveckla verksamheten, så att den blir bättre 
och kvalitén blir större för biblioteksbesökarna. 
 
Elin pratade om att arbetslivserfarenhet är bra att ha, för då vet man dels hur det 
fungerar att arbeta tillsammans med andra människor och dels att man vet hur en 
organisation fungerar. Hon tyckte arbetslivserfarenhet är viktigt för att kunna arbeta i 
arbetslaget som finns på Estads bibliotek i dag. Ester tyckte att ”allmän livskunskap” är 
en bra erfarenhet. Den erfarenheten har man nytta av för det kan dyka upp många 
skiftande situationer på ett bibliotek. Bibliotekserfarenhet tyckte varken Ester eller Elin 
är viktigt, utan det skaffar man sig när man börjar arbeta. Elin tyckte att det är en fördel, 
men inte nödvändigt att ha arbetat med människor från olika kulturer, men har man 
gjort det får man en bättre förståelse för olika språk och religioner. 
 
Elin tyckte att det kunde vara bra att känna till andra sorters bibliotek, som exempel 
nämnde hon Riksdagsbiblioteket, Tredje världenbiblioteket och andra specialbibliotek. 
IT-kunskap tyckte båda bibliotekarierna är en viktig kunskap. Elin berättade vilken IT-
kunskap man bör ha: det grundläggande med Internet, kunna söka i databaser och 
kunskaper i ordbehandling. Hon sa att det är ”jättepopulärt” med datorer på Estads 
bibliotek och då är det bra att kunna hjälpa besökare som vill använda datorerna och 
bland annat hjälpa besökarna med att skaffa en E-postadress. Hon tyckte att det vore bra 
om någon på biblioteket hade tekniska kunskaper om datorer, för det händer ofta att 
datorerna inte fungerar.  
 
Någon slags grundläggande litteraturvetenskap är bra och med det menade Elin att ha 
genrekännedom. Det går då fortare i referensfrågor och folkbibliotekarien kan 
rekommendera en bok. När vi frågade om Elin får många litteraturfrågor så svarade hon 
att ”ja jag tror väldigt många anser att det är bibliotekariens främsta uppgift”. Vi frågade 
om hon tyckte det var hennes främsta uppgift och hon svarade ”nej jag kan inte säga 
det”. Ester sa att litteraturkunskaper har hon skaffat sig sedan hon började arbeta på 
bibliotek. Elin tyckte att det vore väldigt bra om en folkbibliotekarie kunde många 
språk. Ester sa att om man har kunskaper i vad människor kan ha upplevt eller gått 
igenom kan man förstå dem bättre.  
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Hur skall man inte vara som bibliotekarie på Estads bibliotek? 
 
Elin sa när hon fick denna fråga att ”jag fick den där klassiska bilden framför mig 
folkskygga manliga bibliotekarien”. Hon menade att man inte får vara blyg, otrevlig, 
stressad, rädd för att visa upp sig och sitt bibliotek, och man får inte vara rädd för att 
prata med folk.  
 
Del 2 
 
I vår konstruerade platsannons står det att man skall ha erfarenhet av att utrycka sig i tal 
och skrift, vilket fick båda bibliotekarierna att poängtera att talet var det viktigaste, för 
att man skulle kunna kommunicera med människor. Vad det gällde intresset för att 
utveckla verksamheten tyckte Elin egentligen inte att det kan krävas i en platsannons, 
för en anställd måste först få kunskap om den verksamhet man arbetar i, innan man kan 
utveckla den. Ester tyckte att när det kommer nya medarbetare så bidrar de med sitt och 
då utvecklas biblioteksverksamheten. Att vara utåtriktad är viktigt och betyder att 
folkbibliotekarien inte tycker att det är jobbigt med många besökare. För biblioteket är 
annorlunda nu än tidigare, det är inte längre en lugn och tyst miljö, sa Ester. 
 
Självständig tyckte Elin är ett ”klyschigt” ord och undrade vad det egentligen innebär. 
Hon raljerade över om det betyder att man ska sitta ensam och arbeta själv. Hon tyckte 
även att initiativförmåga är ett ”klyschigt” ord. Hon framhöll däremot att samarbete och 
förmågan att skapa en god stämning är viktigare, för att goda idéer skall skapas. 
Samarbetsförmåga tyckte också Ester var viktigt, så att en folkbibliotekarie kan 
samarbeta både med kollegor och andra yrkeskårer, bland annat lärare och förskollärare. 
Samarbetet med andra yrkeskårer är viktigt för att det skall bli klart och tydligt vilken 
roll folkbiblioteket kan ha, i exempelvis läsutveckling. 
 
På Estads bibliotek pratade Ester om att folkbiblioteket uppfattas som en myndighet och 
hon tyckte också att folkbiblioteket är en myndighet. Ester jämförde folkbiblioteket med 
myndigheter som arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Det som skiljer 
myndigheterna åt är att många människor uppfattar folkbiblioteket positivt. Hon trodde 
att det beror på att de flesta besökare har ett positivt ärende när de besöker 
folkbiblioteket, till skillnad mot exempelvis ett besök på försäkringskassan eller 
arbetsförmedlingen. Hon fortsatte sin förklaring med att säga att på försäkringskassan 
söker man bidrag eller arbetsförmedlingen dit man går om man inget jobb har och får 
veta att det heller inget arbete finns. På grund av att folkbiblioteket uppfattas som en 
positiv myndighet, är folkbiblioteket viktigt som en inkörsport till det svenska 
samhället. Hur man som biblioteksbesökare blir bemött på folkbiblioteket kan bli en del 
av hur man uppfattar Sverige och kan bidra till känslan av att man som invandrare blir 
inbjuden till det svenska samhället eller inte.  
 
5.2.6 Fstads folkbibliotek 
 
På Fstads bibliotek intervjuade vi bibliotekarierna Fredrik och Frida. Frida tog examen 
vid Bibliotekshögskolan 2001 och Fredrik tog examen 1984. 
 
Då vi kom till Fstad såg vi snabbt var biblioteket låg, det har en central placering vid 
torget. Då vi väntade på att biblioteket skulle öppnas kom Fredrik och han förstod 
genast att det var vi som skulle göra intervjuer, för han tyckte att vi såg ut som 
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bibliotekarier. Vi frågade vad det var som gjorde att han tyckte så men hade inget 
egentligt svar, det var nog bara en känsla. Det var ett litet folkbibliotek och vi blev 
direkt inbjudna till deras fikarum och vi kände oss välkomna och ganska hemmastadda.  
 
Fstads bibliotek ligger i en förort med cirka 4 000 invånare, där många av invånarna har 
en utländsk bakgrund. Staden, som förorten hör till, är en industristad med ungefär  
50 000 invånare bosatta i kommunen. Besökarna på Fstads bibliotek är barn och 
ungdomar och en hel del äldre, många besökare återkommer varje dag eller nästan varje 
dag. Biblioteket fungerar som en träffpunkt i området.  
 
Del 1 
 
Vilka egenskaper, intressen, erfarenheter, kunskaper skall man ha på Fstads bibliotek 
och varför ska man ha just dem och vad betyder de? 
 
Frida tyckte att en bibliotekarie skall vara glad och hon sa att det var för att hon 
utstrålade glädje som hon fick arbetet på Fstads bibliotek. Fredrik var med och anställde 
Frida och sa att mötet med Frida var det avgörande för att hon blev anställd. Han 
uppfattade henne som en person som var ung och brann för uppgiften, vilket han trodde 
var nödvändigt på ett bibliotek som Fstads. Egenskapen glad är bra för att besökarna 
skall mötas på ett sådant sätt att de känner sig välkomna oavsett vilka de är. Det är 
viktigt med ”glimten i ögat och våga skoja med folk det tycker jag är viktigt”, sa Frida. 
Alla egenskaper som främjar ett trevligt bemötande är viktiga för att alla skall få ett 
bemötande med lika stor värdighet.  
 
Orädd är ytterligare en egenskap som man kan ha nytta av på Fstads bibliotek för det 
ingår i arbetet att våga säga ifrån, när det uppkommer situationer som gör att det inte 
fungerar på biblioteket, som när besökarna blir för många för att de skall kunna prata 
högt. Både Fredrik och Frida pratade om att de ibland behöver uppfostra besökarna.  
 
Fredrik pratade om att det är viktigt att vara stresstålig på Fstads bibliotek. Orsaken var 
att det är många besökare varje dag, biblioteket är litet och det finns många olika 
förväntningar på vad ett bibliotek skall erbjuda. Andra egenskaper som stämmer ihop 
med detta är att bibliotekarien skall vara flexibel, initiativrik och utåtriktad, tyckte 
Fredrik. Flexibel, så att man kan ”anamma många olika roller förälder bibliotekarie 
ordningsvakt fritidsledare vaktmästare och kurator”. Att vara oblyg och inte vara rädd 
för konflikter och att våga visa pondus är egenskaper som Fredrik bedömde som mycket 
viktiga. Detta krävs för att man skall våga gå in i resonemang, konflikter och våga ta 
ansvar. Det här visar en motstridig bild gentemot den bild som människor ofta har av 
bibliotek och bibliotekarier, tyckte Fredrik: ”Ni ska inte tro att det är så jädra lugnt och 
fridfullt att jobba på bibliotek utan det är rätt så tufft faktiskt”.  
 
Fredrik tyckte att en folkbibliotekarie skall ha ett intresse för människor och av att träffa 
människor. Han menade att vara intresserad av människor betyder att bry sig om 
människors verklighet. Inte bara då de befinner sig på biblioteket utan även i deras 
övriga vardag. Frida har ett stort musik-, film- och Internetintresse. Hon tyckte detta var 
lämpliga och bra intressen för att arbeta på Fstads bibliotek. Att ha intressen som liknar 
de intressen som många av besökarna på biblioteket har, ger en inträdesbiljett för att få 
kontakt med besökarna, tyckte hon. Kontakten använder hon ibland till att diskutera 
viktiga frågor med ungdomarna och hon försöker att vara en förebild. Ett exempel är att 
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diskutera med tonårstjejer om varför de tror att de måste se ut på ett visst sätt och vad 
eller vem som påverkar och bestämmer dessa skönhetsideal.  
 
Erfarenheter av att prata med människor tyckte Frida var viktigt, hon hade själv 
erfarenhet från den typen av arbete och hon tyckte hon hade nytta av den erfarenheten. 
Även Fredrik tyckte att arbetslivserfarenhet är bra. Han nämnde lärare eller erfarenhet 
av affärsarbete. Erfarenhet av affärsarbete är bra för då har man träffat folk i 
kundsituationer. Men all slags erfarenhet är till hjälp i folkbibliotekariearbetet. 
Erfarenheter från tidigare biblioteksarbete kunde vara bra så att man skulle veta hur 
olika ämnen är indelade och hur böcker skall sättas upp i hyllorna, sa Frida. Fredrik 
däremot tyckte det var viktigt att en bibliotekarie har bibliotekserfarenhet, för då 
behöver Fredrik inte ”börja från scratch” och lära den nya personalen allting. Men han 
tyckte att det naturligtvis går att lära sig de uppgifter som finns på ett folkbibliotek. 
 
Hur skall man inte vara som bibliotekarie på Fstads bibliotek ? 
 
Frida pratade om att det var viktigt att inte ha fördomar och absolut inte rasistiska 
fördomar. Hon tyckte inte att en bibliotekarie får nedvärdera folks litterära smak, utan 
de rätta böckerna är de böcker som människorna vill ha, de är då böckerna blir utlånade. 
Men hon tyckte ändå att det skall finnas kvalitetsböcker på biblioteket, hon talade om 
att hitta en medelväg. Fredrik tyckte inte att en bibliotekarie får vara snobbig ”ja 
ödmjuk inställning till varför man har jobbet det är inte för sin egen skull det är 
verkligen för skattebetalarna dem som betalar det här biblioteket”.  
Han sa att bilden av bibliotekarien som sitter i ett hörn och läser en bok, inte stämmer 
alls med verkligheten. 
 
Del 2 
 
Den första kunskap som tas upp i vår konstruerade annons är IT-kunskap, den tyckte 
inte Fredrik skulle stå först, men han tyckte att det är typiskt för tiden vi lever i att den 
kunskapen gör det. Han ansåg att IT är ett arbetsredskap, för att kunna söka information 
både i katalogen och på Internet, men inte så viktigt att det skall stå först i en annons. I 
stället borde litteratur och kunskap i olika medier stå först. Frida tyckte också att 
litteraturen borde stå före IT, för hon trodde att det handlar mer om böcker än om IT på 
ett folkbibliotek. En pedagogisk kunskap är mycket bra, för att kunna förmedla hur man 
på olika sätt kan söka information, sa Fredrik.  
 
Vana av att uttrycka sig i skrift är mest användbar när man arbetar som chef. Men att 
uttrycka sig i tal är bra i pedagogiska situationer, bland annat då en bibliotekarie skall 
tala med en grupp. Han såg det dock inte som specifika bibliotekariekunskaper. Om 
människointresset sa Frida ”intresse av människor definitivt ja annars ska du välja att 
jobba med katalogen eller ja ett sånt här biblioteksjobb där det inte är så mycket kontakt 
med människor”. Fredrik höll med om att ett intresse för människor är mycket viktigt.  
 
Frida tyckte att det är bra att utveckla verksamheten och som ny kan man tillföra 
mycket. För när man har arbetat länge på en arbetsplats så är det svårt att se hur den 
egna verksamheten fungerar. Hon upplevde att hon fick gehör för sina idéer på 
biblioteket i Fstad. Att utveckla verksamheten är också att ta intryck och råd från 
grupper utanför biblioteket. Ett exempel från Fstads bibliotek är att man tar råd från en 
bokhandlare med kunskaper om arabisk litteratur. Att man tycker det är roligt och har 
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intresse för litteratur, tyckte Frida var bra för då kan man rekommendera och prata om 
böcker på ett personligt sätt.  
 
Initiativförmåga bör en folkbibliotekarie ha på ett sådant litet ställe som Fstads 
folkbibliotek, därför att där finns det många uppgifter som måste lösas och om man inte 
vet hur de skall lösas får man själv ta reda på det. Att ha samarbetsförmåga är också en 
egenskap som kan vara till hjälp för att lösa situationer, tillsammans med övrig 
personal, tyckte Frida. Hon tyckte att det viktigaste av allt är att ha servicekänsla den 
”är superviktig”. Fredrik hade liknande åsikter.  
 
De personliga egenskaperna självständig, utåtriktad, samarbetsförmåga, initiativförmåga 
och servicekänsla som alla fanns med i annonsen var, tyckte Frida ”ganska mycket det 
som är essensen av att vara bibliotekarie och ska vara”. 
 
5.2.7 Gstads folkbibliotek 
 
På Gstads bibliotek intervjuade vi Greta som blev färdig med sin utbildning 1968. 
 
Vi upplevde att på Gstads bibliotek var de förberedda för vårt besök, för då vi frågade 
efter Greta i informationsdisken kände bibliotekarien igen vårt ärende och var även 
intresserad av vad vår intervju skulle handla om. Vi blev vänligt men formellt bemötta 
av Greta. 
 
Gstads bibliotek ligger i ett kulturhus i centrala staden. Kommunen har cirka 50 000 
invånare och är en traditionell industristad. Greta beskrev att staden har och har haft stor 
invandring, först från de nordiska länderna och senare från hela världen. Greta beskriver 
organisationen som ganska liten efter kraftiga neddragningar. Organisationen består av 
ett huvudbibliotek, två filialer och en bokbuss. Organisationens storlek tyckte hon 
ställde höga krav på de biblioteksenheter som finns kvar. 
 
Innan vi ställt vår första fråga så framhöll Greta att olika bibliotek kräver olika 
kvalifikationer.  
 
Del 1 
 
Vilka egenskaper, intressen, erfarenheter, kunskaper skall man ha på Gstads bibliotek 
och varför ska man ha just dem och vad betyder de? 
 
Egenskaper som Greta sa var väldigt viktiga var att man tycker om att arbeta med 
människor, kommunicera med och lyssna på människor, hon kallade egenskaperna för 
social förmåga eller social kompetens. Man skall ha social kompetens, därför att en del 
besökare har svårt att formulera sin fråga. Dessutom är det viktigt, så att alla känner att 
deras fråga blir tagen på allvar, oberoende av bakgrund. Ingen skall behöva gå ifrån 
biblioteket utan att ha fått någon slags hjälp, antingen med att hitta svaret i bibliotekets 
material eller hänvisats någonstans där svaret möjligen kan finnas. Samarbetsförmåga 
skall en bibliotekarie ha, för att bibliotekariearbetet inte är ett ensamarbete, utan man 
arbetar i arbetslag och bibliotekarien måste då kunna fungera i grupp. Samarbetet är 
viktigt, för att få det dagliga biblioteksarbetet att fungera och det är viktigt att 
bibliotekarien kan tänka sig att skifta mellan olika arbetsuppgifter. Folkbibliotekarier 
samverkar även med andra grupper i samhället och då får man inte vara rädd för att ta 
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kontakt med dessa grupper. En folkbibliotekarie måste kunna prioritera och planera sin 
dag. Greta sa att ”sen är det ju svårt att säga nån speciell egenskap det viktiga tycker jag 
är att man är intresserad av arbetet att man har ett intresse för det arbete man skall 
utföra”. 
 
Greta tyckte att man skall vara intresserad av människor för att man träffar så många 
olika sorters människor hela dagarna. Som bibliotekarie kan en del av ens 
arbetsuppgifter vara riktade mot en speciell användargrupp och då krävs det att 
bibliotekarien är speciellt intresserad av den gruppen. 
 
Greta talade om biblioteksarbetet som ett mångskiftande arbete, där många olika 
erfarenheter, bakgrunder, åldrar och kunskaper behövs. Olika åldrarna skulle vara bra, 
tyckte Greta, för då lär man av varandra och arbetet blir roligare. De äldre 
bibliotekarierna har erfarenheter och de yngre bibliotekarierna har de nya kunskaperna. 
De olika kunskaperna gör att man får en samlad stor kompetens på biblioteket och det är 
en fördel för då finns alltid någon att fråga. Tyvärr tyckte Greta att den humanistiska 
bakgrunden dominerar och hon önskar fler med naturvetenskaplig bakgrund på Gstads 
bibliotek.  
 
Hon tyckte att man ska ha kunskaper i skönlitteratur och den kunskapen innebär för 
henne att man ska ha läst många böcker, veta vad böcker handlar om och tycka 
någonting om böcker. Anledningen till att man ska ha den här kunskapen är att man 
som bibliotekarie ofta får frågor om en viss boks innehåll och handling, vad 
bibliotekarien anser om den boken och om bibliotekarien kan rekommendera den. Greta 
tyckte att många besökare förväntar sig att man skall ha den här kunskapen, så att de 
kan få vägledning vid bokval. Hon tyckte att detta är kunskap som inte behöver vara så 
stor när man börjar sin yrkesbana som bibliotekarie, utan att det är något som man lär 
sig. Hon upplevde att trots att hon har arbetat i mer än trettio år, så lär hon sig något nytt 
varje dag, eftersom litteraturen hela tiden förnyas. När Greta talade om 
litteraturkunskapen innebär det också för henne en kunskap i att kunna värdera och välja 
ut relevant litteratur. Dels så att man tar hänsyn till de användargrupper som biblioteket 
har och dels till vilket bestånd som redan finns på biblioteket.  
 
Greta talade om den pedagogiska uppgiften, vilket innebar för henne att man har 
kunskaper i hur man lär människor att söka information, hur man använder biblioteket 
och hur man får människor att läsa mer. Även att kunna dela med sig av sina kunskaper 
till sina arbetskamrater ingår i den pedagogiska förmågan. Ett exempel är om man är 
anställd som IT-bibliotekarie, då krävs det inte enbart IT-kunskaper, utan IT-
bibliotekarien måste också kunna förmedla sina kunskaper till andra. En önskvärd 
kunskap för Greta vore att få en kompetensutveckling inom informations-
försörjningsområdet eftersom utvecklingen går så fort.  
 
Hur skall man inte vara som bibliotekarie på Gstads bibliotek ?  
 
När vi frågade denna fråga så tar hon upp vad hon tyckte var den traditionella bilden av 
en bibliotekarie. Den bilden innebar att biblioteksarbetet är ”ett ganska lugnt och 
behagligt arbete då man arbetar för sig själv med sitt eget i en vrå”. Hon såg nackdelar 
med att denna bild fortfarande finns kvar. Dels för att Gstads kommun tycker att man 
kan placera människor som inte orkar med sina arbeten på biblioteket, men också för att 
politiker tror på den bilden och det är en nackdel vid löneförhandlingar. Ett exempel 
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från Gstad är att politikerna ställer bibliotekarierna mot lärarna och lön fastställs efter 
vem som, har enligt politikerna, har det svåraste arbetet, sa Greta.  
 
Del 2 
 
Självständighet och initiativförmåga är egenskaper som behövs i arbetet som 
bibliotekarie, det är nödvändigt att kunna se vad som skall göras och planera sin dag 
efter detta. Utåtriktad och förmåga att ta kontakt med människor är viktigt, men även att 
ha förmåga att vara bestämd och ha en viss auktoritet behövs i biblioteksarbetet. Som 
bibliotekarie måste man våga säga ifrån då någon är otrevlig och uppför sig illa. 
Exempel som Greta nämnde är disciplinsvårigheter med ungdomar och berusade. Men 
hon påpekade att det är viktigt att inte bli provocerad av ett visst beteende utan att 
fundera kring vad som kan orsaka beteendet. Ett exempel på detta är att ovana 
biblioteksbesökare ibland är otrevliga på grund av att de känner sig mindervärdiga i 
biblioteksmiljön och uppfattar den som ”en sån där liten finkulturell”. Hon kallade detta 
för lyhördhet för olika sorters människor. 
 
Intresse av att utveckla verksamheten tyckte hon var viktigt, att ha en ambition att se 
framåt. Hon sa ”hur kan man utveckla att man hela tiden funderar över det händer ju 
väldigt mycket nytt och att man är inställd på det att saker och ting förändras” och säger 
också ”det är inget yrke där man kan slå sig till ro och det är väl det som gör det 
fascinerande”. Greta tyckte att en bibliotekarie skall ha ett intresse för kulturområdet, då 
det inte enbart är böcker som förmedlas på biblioteket, utan även film och musik. 
 
Erfarenhet från biblioteksarbete är något som man skaffar sig när man arbetar och 
någon arbetsplats måste vara den första. Fördelen med att ha bibliotekserfarenhet tyckte 
Greta var att det är mycket att lära och läroperioden blir kortare. Hon återkom här till att 
skilda erfarenheter är bra för ett bibliotek. Greta sa att vana från att uttrycka sig i tal och 
skrift var väldigt viktig, för att man någon gång i sitt verksamma arbetsliv får 
administrativa uppgifter, exempelvis att motivera sin budget. Ibland får bibliotekarier 
även till uppgift att marknadsföra sitt bibliotek och då krävs förmåga att uttrycka sig i 
skrift. Förmågan att uttrycka sig muntligt behövs då bibliotekarier talar inför grupper.  
 
Kunskaper i IT är viktigt, tyckte Greta, eftersom bibliotekarier arbetar mycket med 
informationssökning och bibliotekskatalogen och då är datorn deras verktyg. 
 
5.2.8 Hstads folkbibliotek  
 
De som vi intervjuade på Hstads folkbibliotek var Hulda som examinerades 1980 och 
Hasse som var färdig bibliotekarie 1985.  
 
Vårt intryck av Hstads bibliotek var att det var ett livfullt och välbesökt folkbibliotek. 
Vi kände att vi blev inbjudna och fick ta del av hela deras verksamhet, inte bara den 
som var offentlig. Hasse och Hulda var intresserade av våra frågor. Hasse hade funderat 
kring dem och förberett sig väl. Vi upplevde att Hulda av någon anledning inte fått 
tillfälle till att förbereda sig.  
 
Hstad är ett stadsbibliotek i en stor kommun med cirka 125 000 invånare. Biblioteket 
har alla typer av besökare som barngrupper, studerande på olika nivåer och den 
vanligaste besökaren, som är en medelålders kvinna.  
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Del 1 
 
Vilka egenskaper, intressen, erfarenheter, kunskaper skall man ha på Hstads bibliotek 
och varför ska man ha just dem och vad betyder de? 
 
Social kompetens nämnde Hasse som en egenskap som en bibliotekarie skall ha. Social 
kompetens är för honom att kunna möta människor på ett bra sätt. Det handlar om att 
kunna möta biblioteksbesökarna. Under senare år har det kommit många nya grupper av 
människor som inte är vana biblioteksbesökare och som kräver ett annat bemötande än 
de traditionella besökarna. Yrket har numera en mer pedagogisk funktion. Hasse pratade 
om en bra kundkontakt. Yrket kräver en bra kundkontakt eftersom det är ett serviceyrke 
och för att få den kundkontakten krävs det ett inbjudande sätt. Hulda höll med om detta 
och sa ”man måste också tycka det är roligt med människor det är det det handlar om 
böcker sitter man inte på bibblan och läser i alla fall inte jag men på bibblan träffar man 
människor och man måste gilla att göra det ja så är det annars kommer man inte att 
passa”.  
 
Att kunna möta sina arbetskamrater är viktigt, tyckte Hasse, eftersom man på Hstads 
folkbibliotek har väl utvecklade och fungerande arbetslag. För att ett arbetslag skall 
fungera krävs också samarbetsförmåga, då det är många beslut som tas i arbetslaget. Ett 
arbetslag på Hstads folkbibliotek har allt ansvar inom sitt område bland annat inköp, 
ekonomi och gallring. Hulda berättade om att hon har kontakter med andra 
yrkesgrupper och att det då är viktigt att kunna samarbeta. Det är viktigt att våga och 
viktigt att ha lätt för att ta kontakt med olika samarbetspartners både skriftligt och 
muntligt.  
 
Hasse tyckte att en bra egenskap är ärlighet och att våga stå för sina åsikter. En 
egenskap som Hasse tyckte ofta finns med i annonserna är att man önskade en manlig 
sökande. Hasse tyckte det vore bra med en jämnare könsfördelning, men vid en 
rekrytering trodde han inte att en man går före en kvinna bara för att han är man.  
 
Ett intresse för att förmedla böcker och information tyckte Hasse var bra. Intresset 
gjorde att man tyckte det var roligt att arbeta som bibliotekarie.  
 
Hasse tyckte att det är bra om en bibliotekarie hade annan arbetslivserfarenhet än 
biblioteksarbete. Det kunde nästan vara vilken erfarenhet som helst. Ett exempel är om 
en bibliotekarie skall arbeta med boken kommer, vilket är en service för äldre och 
handikappade, då kan det vara bra att ha erfarenhet från vårdsektorn. Hulda talade om 
att det var bra om man delade med sig till sina kolleger av de erfarenheter som man 
förvärvat genom att arbeta på bibliotek. Erfarenhet av biblioteksarbete tyckte Hasse 
kunde vara bra för arbetsgivaren, för då gick introduktionen snabbare och ofta tittar 
arbetsgivaren på det vid anställning. Hur viktigt det var för den anställde berodde lite på 
vilken tjänst det handlade om exempelvis, tyckte Hasse, det var bra att ha 
bibliotekserfarenhet vid en arbetsledartjänst eller informationstjänst. Men samtidigt 
påpekade han att biblioteket behöver människor utan bibliotekserfarenhet för att det 
skall komma in nya tankar och idéer till biblioteket.  
 
Kunskaper som är bra att ha i dagens biblioteksarbete är språkkunskaper i alla tänkbara 
språk, tyckte Hasse. Språkkunskaperna kommer till nytta då biblioteket besöks av 
många invandrare som inte kan det svenska språket. Kunskaper inom olika fackområden 
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är också viktiga på ett folkbibliotek, men tyvärr saknas det ofta kunskaper inom 
tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Det finns en övervikt av humanistisk kunskap. 
Men det är också viktigt, tyckte Hasse, att en bibliotekarie inte blir för inriktad på ett 
visst ämne, för då kan bibliotekarien bli för specialiserad och mista sin kunskapsbredd, 
vilken är viktig på ett folkbibliotek.  
Hulda tyckte, att det är viktigt att ha kunskap i litteratur, men främst är det viktigt att 
veta hur man hittar böcker i exempelvis olika ämnen eller vilka sökvägar som finns.  
 
Hur skall man inte vara som bibliotekarie på Hstads bibliotek? 
 
Hulda tyckte att det var viktigt att inte fördöma människors litteraturval genom att välja  
bort litteratur som bibliotekarierna inte anser vara bra nog. Hon diskuterade kring vem 
som har rätt att bestämma, vad som bra eller inte bra litteratur. Hulda betonade att 
hennes uppgift var att hjälpa människor att hitta det som de söker och att förmedla 
läslust.  
Hasse menade, att ”men det är klart att har man ingen vilja att träffa någon nånsin då är 
nog inte biblioteket rätt plats jag menar det är inte något krypin biblioteket”. 
 
Del 2  
 
När Hasse läste annonsen vi som konstruerat pratade han mest om de personliga 
egenskaperna. En av egenskaperna var självständig som han tyckte är svårt att ha från 
början på en arbetsplats, men det skall ändå finnas en förmåga till att bli självständig så 
småningom. Självständigheten behöver kombineras med ödmjukhet, för att arbetet ska 
fungera. Det får inte vara så att man inte kan erkänna att man inte kan allting. 
Ödmjukheten krävs också i mötet med kunder och arbetskamrater. En ödmjuk 
inställning till besökarna ger besökaren en känsla av att bibliotekarien lyssnar och att 
besökaren blir tagen på allvar. Hulda pratade också om självständighet. Hon menade att 
självständigheten är bra, så att bibliotekarien slipper att fråga arbetskamraterna om 
allting, och ibland finns det dessutom ingen att fråga. Hon tyckte, att de flesta av 
egenskaperna som finns med i annonsen var självklara inom alla arbeten och inte 
specifika för biblioteksarbetet. Dessutom tyckte hon att det är svårt att kolla om någon 
har dessa egenskaper.  
 
Bibliotekserfarenhet tyckte Hulda var något som man skaffade sig under tiden då man 
arbetar. Möjligen kunde bibliotekserfarenhet vara bra för bibliotekariens egen skull för 
att då man börjar en anställning vet man mer om praktiskt biblioteksarbete.  
 
Kunskaper i IT är för Hulda att behärska datorer, så att man kan söka och hitta 
kunskaper och fakta både på Internet och i bibliotekskatalogen. En pedagogisk kunskap 
är att kunna förmedla något till andra och den kunskapen kan komma till användning då 
en bibliotekarie har användarundervisning. 
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6 Beskrivning av Anderssons & Skot-Hansens modell 

 
Modellen är skapad av Marianne Andersson & Dorte Skot-Hansen och används i boken 
Det lokale bibliotek - afvikling eller udvikling. Författarna använde den för att analysera 
det lokala bibliotekets profil. Modellen är gjord för att kunna analysera ett lokalt 
bibliotek och visa vilka prioriteringar ett bibliotek gör och för att kunna diskutera dessa 
prioriteringar (Andersson & Skot-Hansen 1994, s.19).  
Modellen har även använts av Henrik Jochumsen & Casper Hvenegaard Rasmussen. De 
använde modellen till att analysera delar av sin användarundersökning, undersökningen 
presenteras i boken Gor biblioteket en forskel? (1994, s. 32). Henrik Jochumsens & 
Casper Hvenegaards Rasmussens undersökning redovisas senare i detta kapitel.  
 
Vi redovisar modellen som vi har tolkat den och vi kommer också att använda modellen 
efter de tolkningar vi gjort för att analysera delar av vårt material. 
Modellen beskriver bibliotekens olika uppgifter i form av olika centrum. De olika 
centrumen är kulturcentrum, videnscenter som vi har översatt till kunskapscentrum, 
informationscentrum och socialcentrum. 
Vi har valt att använda både orden centrum och uppgift. Orsaken till detta är att vi satt 
likhetstecken mellan det Marianne Andersson& Dorte Skot-Hansen i sin danska text 
kallar center och det vi kallar uppgifter.  
 
 

 
 
Figur 1 Marianne Anderssons och Dorte-Skot Hansens analysmodell (1994, s.18) 
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Kvadratens hörn i modellen tolkar vi som att det handlar om innehållet i de fyra olika 
uppgifterna. Socialuppgiften handlar om vardagslivet eller som det heter på danska, 
hverdagsliv. Bibliotekets socialuppgift kan bidra till social välfärd för människor och i 
förlängningen för samhället.  
Bibliotekets kulturuppgift handlar om kultur och den uppgiften kan leda till att 
människor får en upplevelse och en identitet.  
Informationsuppgiften kan leda till att människor utvecklas i sitt yrkesliv och i 
förlängningen kan det leda till ekonomisk utveckling för individen och samhället. 
Kunskapsuppgiften kan hjälpa människor i deras utbildning som är viktig i dagens 
kunskapssamhälle och för att använda det danska ordet, att nå oplysning eller det 
svenska bildning. Dessa fyra uppgifter är svåra att hålla isär och cirklarna går i varandra 
och det syns också i modellen (Andersson & Skot-Hansen 1994, s.18-19). Orden 
folkeoplysning, erhversuddannelse, arbedje och fritid som är skrivet mellan cirklarna 
använder vi inte då modellen används för vår analys. Vi skall använda Andersson & 
Skot-Hansens modell som ett redskap för att kunna analysera de olika 
folkbibliotekariernas uppfattningar om vad kvalifikationerna innebär och skall användas 
till. Vi har i vårt syfte skrivit att vi skall relatera de intervjuade folkbibliotekariernas 
uppfattningar om kvalifikationerna till bibliotekslagen. Vi anser att modellen och 
bibliotekslagen stämmer överens i fråga om folkbibliotekets uppgifter och väljer av 
denna anledning att till största del analysera vårt material efter modellen.  
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7 Analys och tolkning 

Vi tycker att vårt ämne verkade vara av intresse för de intervjuade folkbibliotekarierna, 
då de diskuterade och pratade mycket och gärna kring våra frågor. De diskuterade kring 
alla de kvalifikationerna som vi utgick ifrån i våra intervjuer, personliga egenskaper, 
intressen, erfarenheter och kunskaper, men främst var det de personliga egenskaperna 
och till viss del erfarenheterna som engagerade de intervjuade folkbibliotekarierna. 
Detta tolkar vi som ett uttryck för att en folkbibliotekaries personliga egenskaper är 
mycket viktiga. Det framkom i flera av intervjuerna att den nyanställdes personliga 
egenskaper var det som hade varit avgörande vid tjänstetillsättningen. En 
folkbibliotekarie hade fått sin tjänst för att hon var glad och en annan folkbibliotekarie 
för att hon var trevlig. På båda folkbiblioteken där dessa folkbibliotekarier anställts 
poängterades att bibliotekserfarenhet är viktigt, men eftersom bibliotekserfarenhet var 
något de båda folkbibliotekarierna saknade vid anställningstillfället, var det alltså ändå 
de personliga egenskaperna som blev avgörande för att få en anställning.  
Att de personliga egenskaperna är viktiga för en bibliotekarie tycker vi bekräftas i Anne 
Gouldings och Birgitta Olanders respektive undersökningar. De har båda två undersökt 
de personliga egenskaperna och framhåller att det är en viktig del av en bibliotekaries 
kvalifikationer.   
Vi har tolkat det som att de personliga egenskaperna är så viktiga för att 
folkbibliotekarier skall kunna motsvara alla de krav som ställs på en bibliotekarie idag. 
Det är viktigt att vara utåtriktad för att kunna möta låntagarna, viktigt att vara stresstålig 
för att antalet uppgifter på biblioteken ökar och så vidare. Eftersom folkbiblioteken är 
en del av vårt samhälle, ett samhälle där det ställs allt högre krav på människors 
effektivitet, påverkas naturligtvis kraven på bibliotekariers kvalifikationer. 
 
Det finns en viss skillnad mellan vad folkbibliotekarierna i vår undersökning svarade 
och vad cheferna och studenterna i Birgitta Olanders undersökning svarade. Det som vi 
upplever som skillnaden är prioriteringen av de personliga egenskaperna. Cheferna och 
studenterna prioriterar inte så tydligt de personliga egenskaperna som handlar om 
förmågan att hantera olika slags användare, men det gör däremot alla folkbibliotekarier 
vi intervjuat. Birgitta Olander tror att de egenskaper som studenterna i hennes 
undersökning prioriterade högt var egenskaper som värdesätts inom 
studentsammanhang. Vi tror, liksom Birgitta Olander, att de personliga egenskaper som 
prioriteras ser ut att hänga samman med vilken situation de tillfrågade har befunnit sig i. 
En bibliotekschef prioriterar personliga egenskaper som gör att biblioteket fungerar som 
helhet och en folkbibliotekarie prioriterar personliga egenskaper som är till hjälp i det 
dagliga arbetet, där mötet med användaren är det centrala.  
 
7.1 Folkbibliotekariers kvalifikationer  

Personliga egenskaper 
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Enligt de intervjuade folkbibliotekariernas gemensamma uppfattningar skall en 
folkbibliotekarie vara: utåtriktad, prestigelös, tillmötesgående, socialt kompetent person 
med servicekänsla, samarbetsförmåga och ett trevligt sätt. Dessutom hade 
folkbibliotekarierna uppfattningen att de personliga egenskaperna stresstålighet och 
mod också behövs på ett folkbibliotek. Alla folkbibliotekarierna talade om att alla dessa 
personliga egenskaper är viktiga för att kunna möta alla slags användare. De flesta av de 



intervjuade folkbibliotekarierna hade uppfattningen att folkbibliotekarieyrket är ett 
serviceyrke som innebär att användaren skall få det som den önskar. Vi tolkar detta som 
ett uttryck för att alla folkbibliotekarier strävar efter att uppfylla bibliotekslagen som 
säger att alla medborgare skall ha rätt och tillgång till ett folkbibliotek. Genom att 
försöka ge en besökare det som den önskar inom rimliga gränser ökar möjligheten till 
att besökaren återkommer och nyttjar sitt folkbibliotek. 
 
Mod är en personlig egenskap som inte förekommer i någon av de tidigare 
undersökningar som vi läst. Den personliga egenskapen mod sades ofta med eftertryck 
av folkbibliotekarierna vi intervjuat. Egenskapen mod krävs både vid arbetet med 
användarna och i samarbetet med arbetskamrater. En folkbibliotekarie behöver mod för 
att kunna våga säja till störande och otrevliga användare att lugna ner sig eller lämna 
biblioteket. Ibland krävs det också mod för att försvara inköp av litteratur. Det krävs 
även mod då man skall utforma och utveckla biblioteksverksamheten. Modet innebär då 
att våga stå för sin åsikt även om det ibland kan innebära att man blir osams med 
arbetskamrater. Att folkbibliotekarierna poängterade mod beror möjligen på att det är en 
personlig egenskap som vanligtvis inte förknippas med en traditionell bild av 
bibliotekarieyrket.  
 
Detsamma kanske gäller egenskapen stresstålig som också sades med eftertryck, 
stresstålighet förknippas heller inte traditionellt med bibliotekarieyrket och flera av de 
intervjuade folkbibliotekarierna sade att bibliotekarieyrket inte var så lugnt och stillsamt 
som många människor tror. 
 
Men stresstålighet finns med i många av de undersökningar som vi har med i kapitlet 
tidigare forskning, till skillnad mot egenskapen mod som inte finns med i någon av 
undersökningarna. Vi tolkar att önskemålet om stresstålighet kan förstås av att 
folkbiblioteken fått fler besökare och nya kanske biblioteksovana användargrupper. Den 
nya datatekniken och det livslånga lärandet skapar nya behov och krav, vilket DIK-
förbundets undersökning om vad folkbibliotekarier tycker om sin yrkessituation visar. 
Många folkbibliotekarier berättar om en ökad arbetsbörda, trötthet och en frustration i 
att se möjligheter med den nya tekniken, men att inte ha tid att ta den till sig (Almerud 
2000, s.11-12). 
 
Intressen 
 
Intressen var den grupp kvalifikationer som folkbibliotekarierna talade minst om. 
Orsaken till att intressen inte så ofta nämndes kan ha sin förklaring i att ordet intresse 
har en fritidsinriktad klang som inte hör hemma i ett yrke. I de fall folkbibliotekarierna 
hade någon uppfattning om vilka intressen en folkbibliotekarie skall ha handlade det 
främst om ett intresse för människor. Intresset för människor återfinns också i Jesper 
Ducanders och DIK-förbundets undersökningar. Ett intresse av att utveckla 
verksamheten talade de intervjuade folkbibliotekarierna också om, främst var det då de 
manliga folkbibliotekarierna som talade om detta intresse. Vi intervjuade fem 
bibliotekarier som är män och av dessa fem män hade tre stycken en del chefuppgifter i 
sin bibliotekarietjänst. Kanske var det att de delvis hade chefsuppgifter som gjorde att 
de framhöll detta intresse av att utveckla verksamheten, men det är svårt att veta om 
chefspositionen påverkat, eftersom vårt underlag är så litet. Men vi tycker även att det är 
anmärkningsvärt att av de fjorton som anmälde sitt intresse för att bli intervjuade, är 
över en tredjedel män, i ett annars så kvinnodominerat yrke.  
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Erfarenheter 
 
De intervjuade folkbibliotekarierna var eniga om att de viktigaste erfarenheterna för en 
folkbibliotekarie är att ha skiftande livs- och arbetslivserfarenheter. Några tyckte att alla 
slags erfarenheter kan vara till nytta då man arbetar som folkbibliotekarie. Många av de 
intervjuade folkbibliotekarierna diskuterade kring bibliotekserfarenhet, men bara ett 
fåtal tyckte att det var en absolut nödvändig erfarenhet trots att folkbibliotekarierna hade 
denna uppfattning om bibliotekserfarenhet diskuterade de bristen på praktik och 
erfarenhet hos nyutexaminerade och i många fall kunde inte folkbibliotekarierna förstå 
varför det var på detta sätt. Vi tycker att folkbibliotekariernas uppfattning om detta 
vittnar om att folkbibliotekarierna ute i verksamheterna vet för lite om utbildningen och 
dess innehåll och kanske inte alltid är överens med utbildningen om vilka 
kvalifikationer som behövs hos de nyutexaminerade bibliotekarierna. Frågorna kring 
utbildningen och vad den innehöll diskuterade folkbibliotekarierna med oss då intervjun 
inte påbörjats eller då den avslutats.  
 
Ett annat exempel på att utbildningar och biblioteken inte alltid har samma uppfattning 
beskrivs i D-uppsatsen Bibliotekschefer och bibliotekarieutbildningen: en 
enkätundersökning av bibliotekschefers syn på utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap i Sverige från 2001 av Ulrika Blomqvist & Helene Eklund där 
författarna undersökt vad bibliotekschefer anser om utbildningarna i Biblioteks- och 
Informationsvetenskap. De har bland annat undersökt vad bibliotekscheferna anser om 
praktik under utbildningen, den praktiken som skulle ge de studerande en viss 
bibliotekserfarenhet. Hela 92 procent av bibliotekscheferna tyckte att praktik borde ingå 
i utbildningen, lika många tyckte det var viktigt att ha någon typ av arbetslivserfarenhet 
och då helst från bibliotek. Det var fler av folkbibliotekscheferna än övriga 
bibliotekschefer som ansåg att erfarenhet var viktig. Anledningen till att de tycker så är 
att de anser att genom en praktisk erfarenhet kan teoretiska kunskaper fördjupas. En 
annan stor anledning är att det inte finns resurser på biblioteken till att kunna ge 
nyanställda en lärotid ( s.32, 41). Ulrika Blomqvist & Helene Eklund skriver också om 
de snäva resurserna hos biblioteken och i utbildningen och att det är orsaken till att 
praktik inte längre ingår i utbildningen (ibid., s.42). 
 
Kunskaper 
 
De intervjuade folkbibliotekarierna pratade inte så mycket om kunskaper. Flera av 
folkbibliotekarierna nämnde inga kunskaper alls, förrän de fick se den konstruerade 
annonsen. Vi upplevde att då folkbibliotekarierna beskrev kunskaper så handlade det 
mycket om en process, alla kunskaper går att förvärva eller förbättra när man är 
yrkesverksam. Men naturligtvis bygger kunskapen vidare på en biblioteksexamen eller 
en examen i biblioteks- och informationsvetenskap, som alla folkbibliotekarier såg som 
en självklar grund för en bibliotekarie. De kunskaper som folkbibliotekarierna ändå tog 
upp var litteraturkunskaper, pedagogisk kunskap och datorkunskaper. När 
folkbibliotekarierna beskrev sin uppfattning om både litteraturkunskap och 
datorkunskap tolkade vi in att det fanns en viss osäkerhet om kunskaperna. 
Litteraturkunskapen uppfattade vi nämndes för att den tillhör en traditionell kunskap 
som en folkbibliotekarie skall ha och datorkunskap nämndes för att det är en ny 
bibliotekariekunskap som också krävs i bibliotekarieyrket. Osäkerheten har möjligen sin 
grund i att folkbiblioteken i dag befinner sig i en förändringsfas. I artikeln I 
informations- och kunskapssamhället kan man inte klara sig utan bibliotek från 1999 
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fick Joneta Belfrage då ordförande i Sveriges Allmänna Biblioteksförening, SAB, som i 
juni 2000 bytte namn och numera heter Svensk Biblioteksförening frågan om det finns 
någon konflikt mellan IT och litteratur. Hon svarar att hon inte tycker att det finns en 
sådan konflikt, eftersom man måste kunna läsa för att förstå och använda IT 
(Albrektsson 1999, s.9). Susanna Månsby gjorde 1997 en undersökning om den nya 
tekniken och bibliotekarierollen. Månsby arbetade då som bibliotekarie på Backa 
bibliotek i Göteborg och var projektanställd vid avdelningen för biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Göteborgs universitet. I sin diskussion skriver hon att om 
bibliotekarier skall bli riktigt bra på informationsförmedlaruppgiften så måste 
antagligen andra uppgifter läggas åt sidan. Vilka uppgifter som det handlar om får 
framtiden visa (Månsby 1997, s.137). I vår undersökning tyckte vi oss kunna urskilja 
prioriteringar av detta slag och det visar vi längre fram i detta kapitel.  
 
Egenskaper som en folkbibliotekarie inte skall ha 
 
I våra intervjuer frågade vi folkbibliotekarierna hur en folkbibliotekarie inte skall vara 
på just deras folkbibliotek. De flesta av folkbibliotekarierna tog då upp vad de 
benämnde som den klassiska bilden av en bibliotekarie. Den bilden var en tråkig, 
inbunden, blyg, folkskygg människa som sitter i ett hörn och läser i en bok. Är man en 
sådan person, så är bibliotekarieyrket ett direkt olämpligt yrkesval. I projektet 
Framgångspotential, som Birgitta Olander (universitetslektor i biblioteks- och 
informationsvetenskap i Lund) leder, beskriver hon vilka personliga egenskaper som en 
bibliotekarie bör ha och dessa egenskaper stämmer inte heller överens med bilden av en 
skygg och blyg människa, utan snarare en utåtriktad och flexibel person. För att kunna 
rekrytera bibliotekarier med den här typen av egenskaper och för att kunna arbeta i  
”informationssektorn under 2000-talets första år ” (Olander 2001 s.1). görs det på 
biblioteksutbildningen i Lund ett lämplighetstest innan studenter blir antagna till 
utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap som skall leda till 
bibliotekarieyrket (Hjort 2001 s.1).  
Något annat som folkbibliotekarierna i vår undersökning tog upp som en olämplig 
egenskap för en folkbibliotekarie var att se ner på människor med kort utbildning eller 
ingen utbildning överhuvudtaget eller att fördöma en användares val av litteratur. 
Tyvärr trodde några av de intervjuade folkbibliotekarierna att den sortens 
folkbibliotekarier existerar än. En annan dålig egenskap för en folkbibliotekarie är att 
själv vilja stå i centrum på bekostnad av användarna.  
 
Vi tycker att de svar vi fick när vi frågade; hur man inte skall vara som 
folkbibliotekarie, förstärkte de svaren som vi fått om hur en folkbibliotekarie skall vara.  
 
När intervjuerna med folkbibliotekarierna genomfördes, när vi lyssnade på 
bandinspelningarna av våra intervjuer och när vi skrev ut intervjuerna, uppfattade vi att 
folkbibliotekarierna nämnde i stort sett samma kvalifikationer och det är dem vi 
redovisat ovan. Men trots att vi uppfattade att folkbibliotekarierna i stort sett använde 
samma ord så tolkade vi att det fanns en skillnad i folkbibliotekariernas uppfattning om 
vad kvalifikationerna skall användas till och vilken del av bibliotekslagen som deras 
uppfattningar främjar. Vi har valt att använda Marianne Andersson & Dorte Skot-
Hansens modell för att tydligt, bibliotek för bibliotek kunna redovisa hur vi tolkat vad 
kvalifikationerna skall användas till och skillnaderna i användandet. Genom att vi 
använt den modell som vi har gjort för att redovisa skillnaderna, kan det kanske finnas 
en risk att skillnaderna uppfattas som större än de är, det är viktigt att hålla i minnet att 
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det handlar om fokuseringar och prioriteringar och inte ett uteslutande av exempelvis 
kultur eller information. Men vi tycker ändå att modellen fyller sin funktion för att visa 
de olika fokuseringarna och prioriteringarna. 
 
Det vi använt för analysen är dels vad bibliotekarierna uttryckligen sagt dels hur de 
betonat de olika kvalifikationerna både genom röststyrka, i vilken ordning de talat om 
kvalifikationerna och vilket engagemang de haft då de talat kring kvalifikationerna och 
hur vi tolkat dessa uttryck. Ur resultatet av detta tycker vi att det har framträtt vilka 
olika uppgifter som de olika folkbiblioteken prioriterar och fokuserar på. Vilka 
uppgifter som fokuserats och prioriteras visas genom att de aktuella fälten är skuggade. 
Vi har under bilderna ytterligare försökt förtydliga genom att skriva några exempel, på 
det som vi tolkat skapar folkbibliotekens olika fokuseringar och prioriteringar på de 
olika uppgifterna. Men det är viktigt att påminna om att vi inte menar att folkbiblioteken 
inte enbart sysslade med de uppgifter som är skuggade i modellen. Vi vill också 
påminna om att det handlar om de intervjuade folkbibliotekariernas uppfattningar i alla 
de delar vi redovisar.  
 
 
Astads folkbibliotek 
 

 
 
Vår tolkning är att Astads folkbibliotek främst har en funktion som informations- och 
kunskapscentrum. Ett exempel på detta tycker vi är när folkbibliotekarien beskriver 
varför man skall vara serviceminded hon säger ”att vara serviceminded är att skaffa 
fram information fort och plocka ihop böcker temamässigt”:  
Vi tror att anledningen till att folkbiblioteket främst fyller funktionerna information- 
respektive kunskapscentrum beror på dess placering i en glesbygd där det är långt 
avstånd till många utbildningar. Tillgången till ett folkbibliotek som kan bidra med 
information och kunskap, som ökar möjligheterna för bygden att behålla sina invånare. 
Möjligen kan det på en liten ort finnas andra centrum än biblioteket för möten och 
kultur, exempelvis ett aktivt föreningsliv som fångar upp många olika människor på 
orten.  
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Bstads folkbibliotek  
 

 
 
Bstad folkbibliotekarier hade en uppfattning om att kvalifikationerna som en 
folkbibliotekarie har skall användas till att skapa ett folkbibliotek där alla skall känna 
sig välkomna och tas på allvar. Folkbibliotekarierna hade en uppfattning om att 
folkbibliotekarieyrket är ett serviceyrke och för det krävs servicekänsla, för Bstads 
folkbibliotekarier innebär detta att kunna förstå, möta och kommunicera med 
människor. Kvalifikationerna skall gynna att alla människor kommer till folkbiblioteket 
och folkbiblioteket skall fungera som ett kultur-, information-, kunskap- och 
socialcentrum. Mod ansåg en av folkbibliotekarierna behövdes på folkbiblioteket, 
modet skulle användas till att föra verksamheten framåt genom att ibland konfronteras 
med arbetskamrater i fråga om vilken verksamhet som skall bedrivas. Bstad hade 
väldigt få besökare på folkbiblioteket, möjligen är det därför som alla funktionerna 
framhölls lika mycket.  
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Cstads folkbibliotek 
 

 
 
Cstad folkbibliotekarier hade en uppfattning om att kvalifikationerna främst behövs för 
att folkbiblioteket har en funktion som informationscentrum och kunskapscentrum. De 
talade mycket om att kvalifikationerna skall användas till att möta människor på den 
kunskaps- och informationsnivå de befinner sig på. En användare skall inte få för 
mycket information och heller inte för lite, utan precis det som användaren frågat efter, 
det är service på Cstads folkbibliotek. Mod nämndes som en kvalifikation och på Cstad 
folkbibliotek innebar det att våga stå för de ställningstagande som biblioteket har gjort.  
 
 
 
Dstads folkbibliotek 
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Folkbiblioteket i Dstad fyllde främst funktionen som informations- och kunskaps-
centrum, kvalifikationerna som folkbibliotekarien nämnde, behövdes mest till att 
förmedla information och kunskap, så snabbt, effektivt och enkelt som möjligt. Ett 
exempel på detta är att egenskapen mod innebär att dels våga kasta ut besökare som är 



otrevliga, men det handlade också om att våga ställa krav på besökare för att de själva 
skulle hitta det som de sökte. Vi tror att orsaken till att Dstads folkbibliotek främst har 
en funktion som informations- och kunskapscentrum och att det var till detta 
kvalifikationerna skulle användas till, är på folkbibliotekets läge. I en storstad finns det 
många andra institutioner som fyller kulturella uppgifter, exempelvis teatrar och andra 
institutioner och mötesplatser som kan uppfylla delar av den sociala uppgiften.  
 
 
 
Estads folkbibliotek 
 

 
 
Estads folkbiblioteks funktion var främst att fungera som kunskapscentrum. Många av 
de kvalifikationer som folkbibliotekarierna nämnde skulle användas till att hjälpa 
användare att kunna bedriva sina studier, i vilken skolform de än befinner sig i. Den 
främsta kvalifikationen som folkbibliotekarierna i Estad nämnde, är att ha en 
pedagogisk förmåga. Många av kvalifikationerna skulle användas till att kunna förstå 
människor och få människor att komma till folkbiblioteket. Ett exempel på detta är att 
en av folkbibliotekarierna menade att utåtriktad behöver man var för att kunna göra 
reklam för att folkbiblioteket finns och vilka funktioner folkbiblioteket kan fylla. Och 
ett intresse för människor innebär för folkbibliotekarierna på Estads folkbibliotek att 
kunna förstå hur människor löser problem. Kvalifikationer som trevlig och utåtriktad 
användes av folkbibliotekarierna till att fungera som ett socialcenter då bibliotekarierna 
ansåg att biblioteket fungerade som en ”positiv myndighet” och kunde vara en väg in i 
det svenska samhället för invandrare.  
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Fstads folkbibliotek 
 

 
 
Fstad folkbibliotek hade främst en funktion som socialcentrum, biblioteket fungerade 
som en träffpunkt i området. Intresse för människor skulle på Fstads folkbibliotek 
användas till att förstå hur människors verklighet ser ut, även då människorna inte 
befinner sig på biblioteket. De kvalifikationerna som folkbibliotekarierna talade mycket 
om och som vi uppfattar att folkbibliotekarierna tycker är mycket viktiga är att vara 
glad, modig och stresstålig. Stresstålig var ett ord som på Fstads bibliotek innebar att 
kunna hantera att det var många besökare på biblioteket som var litet till ytan. 
Stresstålig innebar också att kunna hantera många olika roller ” förälder, bibliotekarie, 
ordningsvakt, fritidsledare, vaktmästare och kurator ”. Mod framhölls också, det 
behövdes för rollen som ordningsvakt. Kvalifikationen intresse för litteratur film och 
musik och litteraturkunskap framhölls som viktig på folkbiblioteket vilket vi tycker 
visar att Fstad folkbibliotek har en funktion som kulturcentrum.  
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Gstads folkbibliotek 
 

 
 
Gstads folkbiblioteks funktion var främst informations- respektive kulturcentrum. 
Kvalifikationen social kompetens skulle användas till att kunna läsa av människor så de 
fick rätt information. Kunskaper i och om litteratur var också viktiga kvalifikationer, för 
de behövdes för att folkbibliotekarien skulle kunna förmedla och rekommendera 
litteratur. Folkbibliotekarien hade också en uppfattning om att ett intresse för kultur var 
viktigt, då biblioteket även skulle förmedla andra kulturformer än litteratur.  
 
 
Hstads folkbibliotek 
 

 
 
Folkbibliotekarierna på Hstads folkbibliotek talade mycket om kvalifikationer som 
skulle hjälpa till så att biblioteket skulle ha en funktion som kunskapscentrum. Det var 
viktigt med den pedagogiska förmågan och ett inbjudande sätt, för det var många nya 
grupper som kommit till biblioteket nu då fler människor utbildar sig längre och mer.  
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8 Slutsatser och diskussion 

Vi ville med vår uppsats undersöka vilka kvalifikationer en folkbibliotekarie skall ha, 
vad kvalifikationerna innebär och vad kvalifikationerna skall användas till. Dessutom 
ville vi undersöka om det finns någon skillnad på kraven på kvalifikationerna respektive 
tolkningar av dem beroende på vilket upptagningsområde folkbiblioteket har och om det 
i så fall har någon betydelse för folkbibliotekets verksamhet. En slutsats är att de 
kvalifikationer som nämns som viktiga för en folkbibliotekarie är likartade i fråga om 
ordval. Den kvalifikation som främst anses som viktig är en folkbibliotekaries 
personliga egenskaper. Det framträder en ensidig bild av hur en folkbibliotekarie skall 
vara. Då vi började våra intervjuer trodde vi att vi skulle kunna få svar som mer skiljde 
sig åt, exempelvis att i en invandrartät förort skulle det vara viktigt om 
folkbibliotekarien hade invandrarbakgrund.  
Istället framträder skillnaderna då folkbibliotekarierna beskriver vad kvalifikationerna 
skall användas till, varför man exempelvis skall vara utåtriktad, flexibel och stresstålig. 
  
Den till stor del ensidiga bild som de intervjuade folkbibliotekarierna givit oss återfinns 
även i platsannonser, utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap och i en del 
av det som presenteras i massmedia, exempelvis i dagstidningars studentbilagor. Denna 
ensidiga bild av hur en folkbibliotekarie skall vara kan kanske tolkas som en ”moteld” 
till den andra bilden som finns av bibliotekarier som gråa, tråkiga och inbundna. Vi 
tycker att det vore bra med många olika sorters bibliotekarier. Människorna som 
besöker bibliotek är olika och då kanske en blandning av bibliotekarier bäst kan möta 
denna blandning av besökare. För att ha en möjlighet att uppfylla folkbibliotekets alla 
uppgifter, alltså bibliotekslagen kan det behövas bibliotekarier med olika egenskaper.  
 
Vi tycker även att det är viktigt att fundera på detta ur ett mänskligt perspektiv, att 
människor sorteras och väljs bort på grund av sina personliga egenskaper, personliga 
egenskaper som kan vara svåra eller kanske omöjliga att förändra. Är man blyg, 
inbunden och tyst kan man i framtiden, bli bortsorterad redan vid intagningen till vissa 
av utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap. Sedan skall man som 
folkbibliotekarie också passa in i platsannonsernas krav, vilket kan vara svårt eftersom 
platsannonsernas krav är höga och eftersöker speciella kvalifikationer. 
Det kan vara så att en bibliotekarie kan ha andra goda kvalifikationer som skulle kunna 
komma till sin rätt i ett folkbibliotek, men som inte efterfrågas.  
 
Men trots de intervjuade folkbibliotekariernas liknande ordval fanns det som vi tidigare 
nämnt skillnader i varför man skall ha vissa personliga egenskaper. Skillnaderna 
framträder i hur olika uppgifter prioriteras på de olika folkbiblioteken. Kanske kan de 
prioriteringarna ha en del av sin förklaring vilka folkbibliotekarierna är. Anders Ørom 
som är lektor vid Danmarks biblioteksskola skriver i artikeln Bibliotekarieidentiteter, 
förmedlingsarbete och arbetsorganisation om att bibliotekarier har olika identiteter, att 
vissa identiteter skulle ha utvecklats under vissa årtionden, identiteter som hänger 
samman med utvecklingen av bibliotek och även samhällsutvecklingen. Vi tolkar detta 
som att det skulle kunna innebära att om en folkbibliotekarie tog sin examen på 
sjuttiotalet skulle socialuppgiften kunna vara den som folkbibliotekarien mest utbildats 
till (Ørom 1993 s.228-231).  
Vi tycker oss inte se i vårt material att folkbibliotekariernas examensår har någon 
betydelse för vad som prioriteras på folkbiblioteken.  
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Kunskapsuppgiften betonas på många av folkbiblioteken och detta kan vara en följd av 
det livslånga lärandet som det talas mycket om dagens samhälle. Kanske får 
kunskapsuppgiften ta för stor del av folkbibliotekens verksamhet på bekostnad av 
övriga uppgifter, då många studenter är målinriktade. Denna prioritering diskuteras även 
av Henrik Jochumsen & Casper Hvenegaard Rasmussen (2000 s.37). 
 
Kanske är det en användaranpassning vi har sett i vårt material, där vi upptäckt att 
folkbibliotek med liknande upptagningsområden inte betonar samma uppgifter. De två 
landsortsbiblioteken fokuserar och prioriterar inte uppgifterna på samma sätt. De två 
förortsbiblioteken fokuserar och prioriterar inte heller uppgifterna på samma sätt. Inget 
av de undersökta folkbiblioteken med liknande upptagningsområde fokuserar och 
prioriterar uppgifterna på samma sätt som något av de andra undersökta folkbiblioteken. 
Men det kan finnas en fara i en användaranpassning, anser Geir Vestheim. Han anser att 
faran är att enbart de målrationella användarna styr verksamheten och de moraliska och 
kulturella värdena försvinner (Vestheim 1992 s.51-52). Vi kan se i våra resultat att 
kulturuppgiften betonas mindre än kunskapsuppgiften och då kulturuppgiften betonas 
handlar det i huvudsak om litteraturförmedling. En annan uppgift som betonas mindre 
än kunskapsuppgiften är socialuppgiften, som innebär att folkbiblioteken skall ta hänsyn 
till svaga grupper och fungera som mötesplats. Informationsuppgiften är ytterligare en 
uppgift som fokuseras och prioriteras på många av de undersökta folkbiblioteken. 
Fokuseringen och prioriteringen av kunskaps- och informationsuppgiften tycker vi 
speglar kunskaps- och informationssamhället, det samhälle som folkbiblioteken givetvis 
är en del av.  
Men en användaranpassning kan även ses som ett uppfyllande av bibliotekslagen som 
föreskriver allas lika rätt till ett folkbibliotek. Frågan är hur begreppet allas lika rätt 
tolkas, är allas lika rätt en anpassning till användarna, så att användarna får den 
verksamhet de efterfrågar eller anser sig behöva, eller handlar allas lika rätt om att 
användarna har tillgång till en folkbiblioteksverksamhet som skall vara lika på alla 
folkbibliotek och där alla fyra uppgifterna prioriteras lika mycket?  
 
Vi har ändå funderat kring om det inte är bra att anpassa sig efter användarna, för att 
kanske genom till exempel mötesplatsen nå någon annan uppgift. Kommer besökaren 
väl till folkbiblioteket, ökar chansen till att besökaren tar del av alla fyra uppgifterna. 
Men en nackdel med anpassningen kan vara att folkbiblioteken har olika fokuseringar 
och prioriteringar på olika folkbibliotek, vilket skulle kunna få som konsekvens att 
förstagångsbesökare på just det folkbiblioteket inte känner igen sig och då kanske inte 
återkommer. 
Detta tror vi skulle kunna hända på ett av de folkbibliotek som vi undersökt och som 
inte alls har betoning på kunskaps- och informationsuppgiften utan mestadels på social- 
och kulturuppgiften. Dessutom når en användaranpassad politik inte alls icke-
användarna. Och föreställer man sig att icke-användarna inte kommer till folkbiblioteket 
för att biblioteket inte idag tycks erbjuda dem något de vill ha, inser man att biblioteket 
kanske måste göra saker som användarna direkt ogillar. Biblioteken måste kanske prova 
nya grepp för att få dit icke-användarna.  
 
Men det kan även finnas andra orsaker än att folkbiblioteksanvändare och 
folkbibliotekarier påverkar verksamheten till att ett folkbibliotek prioriterat och 
fokuserat vissa uppgifter, exempelvis en kommuns politiska styre. Att det politiska 
styret kan påverka verksamheten har sin förklaring i att bibliotekslagen är en ramlag 
som endast lagstadgar att varje kommun skall ha ett folkbibliotek, men lagen ger inga 
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fasta direktiv om hur verksamheten skall bedrivas. Eftersom bibliotekslagen är en 
ramlag så finns det en möjlighet för folkbiblioteken att utforma sin egen verksamhet 
efter exempelvis upptagningsområde.  
 
Ytterligare en anledning som vi tolkat finns med i vårt undersökningsmaterial är att 
folkbibliotekets geografiska läge kan ha betydelse för vilka fokuseringar och 
prioriteringar som gjorts. Alltså tror vi att det finns ett antal faktorer som påverkar 
folkbiblioteksverksamheten vilken politisk majoritet en kommun har, vilka användarna 
är, vilka folkbibliotekarier som arbetar på folkbiblioteket och vilket geografiskt läge 
som folkbiblioteket har.  
  
Oavsett om folkbiblioteken anpassar sig till användarna eller prioriterar olika uppgifter 
av andra anledningar eller om folkbibliotekens verksamheter är väldigt lika anser vi det 
som självklart att kvalifikationerna är viktiga för att lyckas med de uppgifter som 
folkbiblioteket skall ha. Men det är också viktigt att förstå att innebörden av 
kvalifikationerna och vad kvalifikationerna skall användas till och att de kan se olika ut 
på olika folkbibliotek. Det är något som kanske skulle kunna synas tydligare i 
platsannonserna vilket vi inte tycker att det gör i den undersökning vi gjorde av 
platsannonser. Vi tycker att det är konstigt att alla annonser ser lika ut, fast kraven ute 
på folkbiblioteken i själva verket är helt olika. Och att det är egendomligt att 
platsannonserna ser lika ut när folkbiblioteken egentligen söker olika personer med sina 
platsannonser. Naturligtvis kan en folkbibliotekarie som arbetat några år läsa ut mer av 
en annons än en nyutexaminerad bibliotekarie och förstå att arbetet kan se olika ut 
beroende på upptagningsområdet. Det skulle kunna vara ett problem att nyutbildade och 
oerfarna bibliotekarier undviker att söka eller söker för dem fel arbeten för att 
platsannonserna är svårtolkade och anonyma. 
 
Vi kan även se frågan ur ett större samhällsperspektiv och fundera kring vad 
folkbibliotekens verksamhet kan leda till för medborgarna i ett samhälle. Vi tar då vår 
utgångspunkt i Marianne Anderssons & Dorte Skot-Hansens modell som finns 
beskriven i kapitel sex. Marianne Andersson & Dorte Skot-Hansen menar exempelvis 
att om folkbiblioteket fungerar som ett kulturcentrum, kan det leda till att medborgarna 
kan få en kulturell upplevelse och att biblioteket kanske till och med kan fungera som 
identitetsbildande. Ser man det så är det är viktigt att folkbiblioteken satsar lika mycket 
på fyra alla uppgifterna. Vi tycker att det låter som stora ord, att folkbiblioteket kan 
bidra till en identitetsbildning, men vi tror att det är viktigt att förstå att det är små 
detaljer som folkbiblioteket kan bidra med, små detaljer som kan växa till något större. 
Ett exempel kan vara att det är viktigt för den lille spanske pojken att kunna läsa en 
barnbok på spanska i ett svenskt folkbibliotek, för att finna sitt eget sammanhang. Eller 
för en studerande att kunna stanna kvar i sin hembygd för att skaffa sig en utbildning, en 
utbildning som så småningom bidrar till ekonomisk utveckling för både den enskilde 
personen och samhället.  
Om det är som Marianne Andersson & Dorte Skot-Hansen beskriver i sin modell att 
folkbibliotekens uppgifter kan leda till upplysning, ekonomisk utveckling, social välfärd 
och identitet innebär det att det är viktigt att biblioteket satsar lika mycket på alla fyra 
uppgifterna. Detta för att uppgifter kan ha en betydelse för samhället i stort.  
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8.1 Fortsatt forskning 

Vårt förslag på fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna vara att studera mer 
ingående om kvalifikationerna skiljer sig åt beroende på folkbibliotekets 
upptagningsområde. Exempelvis genom att välja färre orter än vad vi valde. Dessutom 
intervjua all personal på ett folkbibliotek. Man skulle även kunna undersöka hur 
bibliotekarier tolkar platsannonser. 
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9 Sammanfattning 

Vi har i vår undersökning valt att undersöka folkbibliotekariers kvalifikationer. Med 
kvalifikationer menar vi personliga egenskaper, kunskaper, intressen och erfarenheter. 
Vi har undersökt kvalifikationerna ur olika perspektiv dels vilka kvalifikationer som en 
folkbibliotekarie skall ha, vad kvalifikationerna innebär och vad de skall användas till. 
Vi har även undersökt om kvalifikationerna ser olika ut beroende på vilket 
upptagningsområde som folkbiblioteket har. Dessutom har vi studerat hur 
kvalifikationerna förhåller sig till bibliotekslagen. 
 
För att få svar på frågorna valde vi först att studera platsannonser från DIK-forum år 
2000, men de gav oss inte tillräckliga svar på våra frågor. Så vi fortsatte vår 
undersökning med att intervjua fjorton folkbibliotekarier på åtta folkbibliotek. Vi gjorde 
ett urval av folkbibliotek som skulle ge oss folkbibliotek som hade olika 
upptagningsområden. Med upptagningsområde menar vi det område och de användare 
som bibliotekets verksamhet vänder sig till. Det blev åtta folkbibliotek i vår 
undersökning, två huvudbibliotek på landsbygden, tre huvudbibliotek i stora städer, två 
huvudbibliotek i små städer och två filialbibliotek i förorter. Alla folkbiblioteken är 
belägna i Götaland och Svealand.  
 
De resultat som vi fått fram genom vår undersökning är att de personliga egenskaperna 
är väldigt viktiga, ibland avgörande för om man får en sökt tjänst. De personliga 
egenskaper som nämns i vår undersökning som viktiga är att man som folkbibliotekarie 
är utåtriktad, prestigelös, tillmötesgående, socialt kompetent person med servicekänsla, 
samarbetsförmåga och ett trevligt sätt. Att vara stresstålig och ha mod är andra 
personliga egenskaper som behövs. Stresstålighet är en egenskap som ofta nämns med 
eftertryck av de intervjuade folkbibliotekarierna denna egenskap finns också ofta med i 
de tidigare undersökningar som vi tagit del av. Mod däremot är en egenskap som inte 
fanns med i de tidigare undersökningarna som vi läst men som vi funnit i vår 
undersökning.  
 
Det intresse som var det mest framträdande i vår undersökning var att en 
folkbibliotekarie skall ha ett intresse för människor. Ytterligare ett intresse som 
nämndes var ett intresse för att utveckla folkbiblioteksverksamheten.  
 
De erfarenheter som vi funnit som viktiga för en folkbibliotekarie i undersökningen är 
att en folkbibliotekarie skall ha en skiftande liv och arbetslivserfarenhet. Att ha 
erfarenhet av biblioteksarbete ansågs av några av folkbibliotekarierna som nödvändig 
medan andra folkbibliotekarier inte tyckte det var så viktigt.  
 
En bibliotekarieexamen eller en examen i biblioteks- och informationsvetenskap var 
något som ansågs som självklart för en bibliotekarie. Annars var kunskaper något som 
de intervjuade folkbibliotekarierna inte talade så mycket kring. Men när 
folkbibliotekarierna ändå talade om kunskaper beskrev de att kunskaper förvärvas 
kontinuerligt under tiden man arbetar på ett folkbibliotek. De kunskaper som då 
nämndes var kunskap om litteratur, datorer och en pedagogisk kunskap. 
 
Vid våra intervjuer ställde vi en fråga kring vilka egenskaper en folkbibliotekarie inte 
skall ha. De svar som vi då fick var att en folkbibliotekarie inte får vara tråkig, 
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inbunden, blyg och skygg. En folkbibliotekarie får heller inte se ner på andra människor 
eller fördöma människors val av litteratur. Tyvärr trodde några av folkbibliotekarierna 
att denna typ av folkbibliotekarie fortfarande finns på biblioteken.  
 
Vi intervjuade folkbibliotekarier som arbetade på bibliotek med olika 
upptagningsområden. På samtliga folkbibliotek nämnde folkbibliotekarierna i stort sett 
samma kvalifikationer. Men det som vi uppfattade som skillnaden var vad 
folkbibliotekarierna ansåg att kvalifikationerna innebar och vad kvalifikationerna skulle 
användas till. Det finns en skillnad i vilka delar av bibliotekslagen som de olika 
folkbibliotekarierna fokuserar kring. 
 
Vi valde att se det som att folkbiblioteken har fyra huvudsakliga uppgifter: 
kulturuppgiften, informationsuppgiften, kunskapsuppgiften och socialuppgiften. Detta 
är samma begrepp som Marianne Andersson & Dorte Skot-Hansen använder för att se 
på folkbibliotekens uppgifter. Det är deras modell som vi använt för att tydligare se 
vilka uppgifter som de åtta folkbiblioteken enligt de intervjuade folkbibliotekarierna 
fokuserade kring.  
 
Kunskapsuppgiften fokuseras på många av folkbiblioteken, även informationsuppgiften 
fokuseras på flera av folkbiblioteken. De övriga två uppgifterna kultur och 
socialuppgiften fokuseras på färre bibliotek.  
 
Vi har i vår analys funderat kring varför de olika folkbiblioteken fokuserar som de gör.  
Det kan handla om att en liten ort prioriterar kunskaps- och informationsuppgiften för 
att kunna behålla sina invånare då det är en avfolkningsbygd. Biblioteket skapar en 
möjlighet till att bo kvar på orten och studera. Folkbiblioteket i en förort fokuserar 
kanske främst kring socialuppgiften och kulturuppgiften då folkbiblioteket fungerar som 
en träffpunkt för de människor som bor i området.  
 
Vi har alltså tolkat att orsaken till prioriteringarna och fokuseringarna på de undersökta 
folkbiblioteken kan ha skilda orsaker. Möjligen beror fokuseringarna på vilka 
användarna är, vilka folkbibliotekarierna är, folkbibliotekets geografiska läge, politiska 
beslut eller kanske är det en kombination av många orsaker.  
Vi har i vår diskussion berört folkbibliotekens roll i samhället och om och i så fall på 
vilket sätt folkbiblioteket fyller en funktion i samhället. 
 
En slutsats som vi kommit fram till i vår undersökning är att den bild som idag 
presenteras av en bibliotekarie är ganska ensidig. Både de intervjuade 
folkbibliotekarierna, platsannonserna, utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap och en del av det som presenteras i massmedia visar en 
utåtriktad, flexibel, stresstålig människoälskare med mod och servicekänsla. Denna 
ensidiga bild av hur en folkbibliotekarie skall vara kan kanske tolkas som en ”moteld” 
till den andra bilden som finns av bibliotekarier som gråa, tråkiga och inbundna. 
 
Kanske vore det bästa om det inte fanns någon mall för hur en bibliotekarie skall var 
utan att en bibliotekarie får vara som de människorna som besöker bibliotek är, olika. I 
bibliotekslagen skrivs att folkbibliotek är för alla och då kanske en blandning av 
bibliotekarier bäst kan möta en blandning av besökare.  
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Bilaga 1 

Bibliotekslagen SFS 1996:1596 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 
 
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare. 
Varje kommun skall ha ett folkbibliotek. 
 
3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. 
Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto 
och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare 
inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 
 
4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbibliotek skall bistå folkbiblioteken i 
länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För 
den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 
 
5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade 
skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för 
att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 
 
6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek 
skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara 
för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i 
övrigt ge biblioteksservice. 
 
7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstinget 
ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med 
landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek 
och för lånecentraler samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda 
bestämmelser ankommer på staten. 
 
8 § Folk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter bl a genom att erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 
 
9 § Folk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras 
behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 
 
10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av 
staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till 
folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och 
bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. 
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