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Abstract: The aim of this thesis is to accomplish an understanding on
how librarians experience their professional role at private
companies. The study is based on qualitative interviews with
persons who have a degree in Library- and Information
science, but does not work as an ordinary librarian.

To answer why the respondents work at private companies,
this thesis dwells on how the education in library- and
information science prepare their students to face an
alternative career; why the respondents wants to work at
private firms instead of a library; if the salary is a key factor
in order to choose a career; if the respondents think the
companies appreciate their qualifications, and finally, if the
respondents think they intrude on other professions territory?

Working at a private company, with a degree in library- and
information science, is not, according to the respondents,
easy. Although appreciated by their knowledge in the field of
information, the interviewees think that the title ‘librarian’ is
hard to cope with. Nevertheless, the salary is bigger and the
tasks are more demanding than at a library.

This paper discusses, and shows, how librarians can take
another path in their search for a career. Librarians do not
have to work at libraries. Their field stretches further
because of new technology and digital information. Private
companies are an option. The librarian also gets a new title,
such as informationspecialist or informationarchitect.

Nyckelord:                         informationsspecialist, informationsarkitekt, profession,
företag, privat sektor, offentlig sektor
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De flesta som läser utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) vill bli
bibliotekarier och arbeta på bibliotek. Det var även min tanke när jag började läsa på
BHS i Borås. Men en bit in i utbildningen så började jag att förstå att det fanns andra
vägar att gå som bibliotekarie. Gästföreläsare förklarade för oss blivande bibliotekarier
att vi var nyttiga även utanför biblioteken, att vi var särskilt lämpade för att organisera
information i bland annat databaser och nätverk eftersom webben och Internet växt och
fått en så pass stor och global betydelse. Det fanns en stor oreda bland information på
näten, fick vi veta, och vi behövdes där ute! Och där ute betydde den privata sektorn.
Föreläsarna menade att den privata sektorn hade betydligt högre löner, att
arbetsuppgifterna skulle vara mer stimulerande, att man kunde göra karriär, och så
vidare. Dessutom så menades det att bibliotekarien kunde arbeta som en
informationsspecialist eller informationsarkitekt. Bibliotekarien hade fått en annan titel.
För mig lät detta väldigt intressant.

Dock är det väldigt problematiskt att diskutera titulaturer vad gäller utbildningar i
biblioteks- och informationsvetenskap. Blir man verkligen bibliotekarie när man gått ut
B&I? När jag började på BHS i Borås så trodde jag att så var fallet. Tittar man på
jobbannonser som rör bibliotekarietjänster, så krävs i de flesta fall en utbildning i
biblioteks- och informationsvetenskap. Sålunda befolkas diverse bibliotek med personal
som genomgått en utbildning i B&I, om man inte räknar med biblioteksassistenterna.
Men det är ju de facto så att det fanns bibliotekarier innan 1972, när den första
bibliotekshögskolan startade i Sverige (Borås). Innan dess fick man helt sonika titeln
bibliotekarie när man arbetade på bibliotek. Fram till 1993, var utbildningen i B&I en
yrkesutbildning. Detta avskaffades och har sedan dess varit en utbildning klassad som
enstaka kurs (80 poäng). I uppsatsen har jag intervjuat fem personer med en utbildning i
B&I. En av dessa har läst den gamla utbildningen, dvs innan –93. Vad som förenar
dessa personer är att de alla jobbar inom den privata sektorn, men att de i vissa
hänseenden ser sig som bibliotekarier i och med att de gått B&I. Uppsatsen kommer i
senare kapitel gå igenom hur dessa fem personer upplever sin roll som tjänsteman på ett
privat företag med en examen i B&I.1

Vidare kan man anse bibliotekarien vara den som traditionellt handskats med
information av olika slag och förmedlat den på olika sätt. Det finns olika uppfattningar
om vad en bibliotekarie sysslar med. Robert C. Berring, professor i juridik samt
bibliotekarie på juridikbiblioteket på Berkely, Kalifornien, ger oss denna bild av
bibliotekariens roll innan den digitala informationens inträde:

The old model of the library was based on a conception deeply rooted in the idea of the
book. Indeed, librarians, the profession that served the information needs of society,
named itself after the buildings that housed the books. Librarians went forth into the

                                                          
1 För att underlätta för läsaren (?) kommer jag dock att använda mig av titeln bibliotekarie och då mena en
person som genomgått utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Detta kan i och för sig vara
missvisande i vissa fall då faktiskt vem som helst kan kalla sig för bibliotekarie.
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world to gather information and bring it back to the library, where they guarded it. If it
was a rare item, because it was scarce or had a special quality of binding or illustration,
it was placed in special storage. But every item that was brought back to the library was
owned in a physical sense by the library. It might be borrowed by a user, but when it
was taken, careful records were maintained of who had it and where. Each physical
entity, no matter how banal its information, was physically unique. Once again, many of
the common stereotypes of librarians grew out of this monitoring function. The library
card was one’s ticket to privilege, allowing a person to use the books, to remove them.
The systems for monitoring the book’s use, especially the systems of enforcement like
the library fine, became a fixture in comic literature. Librarians were seen as the book
police.2

Med inträdet i informationssamhället så ser vi förändringar inom biblioteksvärlden.
Biblioteken arbetar hårt med att hänga med i den nya teknologin. Biblioteken
automatiseras - låntagare kan numera, i de mest automatiserade biblioteken, låna
böckerna och returnera de utan att träffa på en bibliotekarie. Genom Internet kan man
beställa böcker, reservera böcker, förnya lån osv. Berring ger oss bilden av
bibliotekariens roll i det ”nya” biblioteket, där informationen inte längre endast existerar
på hyllorna i bokform. Till skillnad från det gamla biblioteket menar han att:

The book can only exist in one place at a time, and only one user at a time can
comfortably use a single volume.
  The new paradigm of digital information completely changes this set of relationships.
Digital information does not exist in one tangible place. It cannot be stored in an edifice,
nor can it be owned and controlled like a book. It lacks all of the attributes of
physicality. The data is stored in electronic form and may be scattered throughout the
memory of the storage vehicle. When one wishes to use it one can take a copy away
while leaving the original in place. Use by one patron in no way precludes use by
others. Nor does the information have to be returned; it can be retained by the user.
There is no need for guarding it and monitoring its use, at least no need related to the
librarian’s function. The digital information beginning to flood the information
marketplace is infinitely elastic and uncontrollable. The entire concept of ownership
will have to be rethought. But regardless of the shape that the new conceptualization
takes, it will not replicate the library model.
  If individuals who need information can gain access to it via a home computer, they
will not have to come to the library at all.3

I och med det “nya” biblioteket, som Berring ovan ger oss en bild av, så finns det här en
koppling till den privata sektorn. Bibliotekarien kommer enligt Berring inte att bli
överflödig, men informationen kommer att finnas både på och utanför biblioteken.
Därför kan det bli nödvändigt att bibliotekarien breddar sin profession och söker sig
utanför biblioteksbyggnaden. Sanja Magdalenic menar att vi kan ta vara på vår kunskap
som förmedlare av information och applicera den på nya informationskällor.
Bibliotekarien behöver inte bara ha vetskap om böcker utan expertisen måste även gälla
den nya tekniken som till exempel Internet, webben, informationsstrukturering och så
vidare:

The main argument that librarians use in order to protect their position is that they all
throughout their professional history have been involved with information processing

                                                          
2 Berring, Robert C. (1995). ”Future Librarians”. I Bloch, Howard R & Hesse, Carla, red. )XWXUH
/LEUDULHV, s. 105.
3 Ibid., s. 105-106.
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and are therefore capable to provide enormous experience, skills and expertise within
the field.4

Med den kompetens som dagens bibliotekarier har med sig kan de, om Berring har rätt,
således söka arbete, inte bara på en traditionell arbetsmarknad, utan även i allt högre
grad inom privat sektor. Inom den privata marknaden efterfrågas en specialisering inom
informationsteknik och informationshantering som utbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap ger.

Vad denna uppsats kommer att behandla är just hur bibliotekarier utanför biblioteken
arbetar och verkar, och varför de sökt sig dit. Dagens bibliotekarieutbildning är starkt
inriktad på informationshantering och informationsförmedling och den som genomgått
utbildningen kan därför söka sig en alternativ karriär inom den privata marknaden. I och
med att bibliotekarier går till privata företag så har denne kommit att ta sig nya
titulaturer: informationsarkitekt, informationsspecialist, informationsmäklare.

����6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU

Mitt syfte är att utröna, genom kvalitativa intervjuer, hur fem bibliotekarier upplever sin
professionella roll i en verksamhet utanför biblioteken där andra titlar än just
bibliotekarie används.

Mina frågeställningar lyder:
• Hur tycker mina respondenter att utbildningen i biblioteks- och

informationsvetenskap förbereder en blivande bibliotekarie att arbeta inom den
privata marknaden?

• Vad avgör för respondenterna valet mellan offentlig och privat arbetsplats?
Spelar lön och arbetsuppgifter någon roll?

• Hur tycker respondenterna att företagen värdesätter bibliotekariers kompetens?
• Upplever mina respondenter att de inkräktar på andras områden, när de arbetar inom

privat sektor?

����'LVSRVLWLRQ

Uppsatsen inleds (1) med att presentera en översiktlig bakgrund till ämnet, följt av
uppsatsens syften och frågeställningar samt avgränsningar.

I metod avsnittet (2) redogör jag för hur genomförande och analys av uppsatsen har gått
till samt hur jag gjort mitt urval av respondenter.

Därpå (3) redogör jag för vilka teorier jag använt mig av samt övergripande för vad
tidigare forskare har att säga om mitt valda ämne.

I nästa kapitel (4) presenteras resultatet av det empiriska materialet.

                                                          
4 Magdalenic, Sanja (1996). )URP�OLEUDULDQ�WR�LQIRUPDWLRQ�SURIHVVLRQDO� s. 2.
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I ”Diskussion och slutsats” (5), analyseras och diskuteras det insamlade empiriska
materialet utifrån litteraturgenomgången samt den teoretiska grundtanken uppsatsen
vilar på.

I det sista kapitlet (6) summeras uppsatsen i en sammanfattning.
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Denna uppsats grundar sig på en litteraturstudie samt kvalitativa intervjuer med fem
informationsspecialister med examen i biblioteks- och informationsvetenskap. För att
försöka förstå hur informationsspecialister arbetar och verkar och hur bibliotekarier
upplever sin professionella roll i verksamheter utanför bibliotek är min bedömning att
ett kvalitativt metodval lämpar sig bäst för att uppnå mina syften.

The ultimate goal of qualitative research is to understand those being studied from their
perspective, from their point of view.5

Detta kvalitativa metodval bygger därför på följande antagande: för att få fram
meningen av en händelse, så kan detta, på ett fruktbart sätt, låta sig göras genom att
aktivt delta i händelsen, till exempel i mötet mellan två människor. Enligt Gorman &
Clayton kan man inte på förhand veta vad ett möte kommer att resultera i.6 Gorman &
Clayton menar därför att ”the only genuine way of knowing is to become part of the
subjects’ world, thereby better understanding the meanings they attach to events.”7

Holme & Solvang menar, med ett kvalitativt metodval, “att man genom olika sätt att
samla in information dels kan få en djupare förståelse av det problemkomplex man
studerar, dels kan beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i. Metoden
kännetecknas av närhet till den källa man hämtar sin information från”.8

Jag har valt att intervjua fem personer. Initialt ville jag träffa respondenterna, men det
omöjliggjordes på grund av att dels resvägen var lång, dels att intervjudatumen inte
sammanföll så att jag kunde åka iväg och göra några intervjuer på några få datum.
Intervjuerna skedde således per telefon. Detta kan i och för sig innebära en nackdel,
med tanke på ovanstående stycke, där mötet premieras. Hur som helst tycker jag att man
genom telefon mycket väl kan få fram olika nyanser i form av respondentens sätt att
uttrycka sig på, det vill säga om respondenten tvekar eller ändrar mening osv. Även om
jag utfört mina intervjuer per telefon så tycker jag mig ändå ha en styrka i mitt val av
metod, i det att jag som intervjuare har fördelen att ha möjligheten att följa
respondenternas tankegångar, att låta dem fritt associera och till viss del styra intervjuns
riktning.9 Den kvalitativa metodens flexibilitet gör det möjligt att så att säga ”haka” på
nya och oväntade riktningar och följa upp dessa, vilket medför både djup och bredd i
ämnet man undersöker.10

Förutom min egna empiriska studie, så har jag använt mig av källor i form av böcker
och artiklar i facktidskrifter. Vad gäller bokmaterialet så har jag sökt i Lunds
                                                          
5 Gorman, G. E. & Clayton, Peter (1997). 4XDOLWDWLYH�UHVHDUFK�IRU�WKH�LQIRUPDWLRQ�SURIHVVLRQDO�±�D
SUDFWLFDO�KDQGERRN� s. 23.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Holme, Idar M. & Solvang, Bengt K. (1991) )RUVNQLQJVPHWRGLN��RP�NYDOLWDWLYD�RFK�NYDQWLWDWLYD
PHWRGHU, s. 13.
9 Kvale, Steinar (1997). 'HQ�NYDOLWDWLYD�IRUVNQLQJVLQWHUYMXQ, s. 36.
10 Gorman & Clayton (1997), s. 45.
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Universitetsbibliotek (UB) katalog efter böcker som handlat om bibliotekarier i privat
sektor, böcker om biblioteksutbildningen, samt om bibliotekariens status och lön. Vad
gäller artiklar i facktidskrifter så har jag genom UB’s tillgång på olika databaser sökt
efter artiklar om bibliotekarier i privat sektor.

Vid genomförandet av undersökningen kommer min ambition vara att i mesta möjliga
mån söka tillämpa ett induktivt förhållningssätt att tillämpas; jag kommer att närma mig
en verklighet som jag inte har några större kunskaper om.11 Sålunda har jag ambitionen
att vara förutsättningslös. Mitt syfte är inte, att genom hypotesprövning, bedöma
hållbarheten i vissa teorier. Avsikten är snarare att få största möjliga helhetsförståelse av
olika aspekter på bibliotekariers upplevelser av sin professionella roll utanför
biblioteken. Den övergripande tanken i mitt tillvägagångssätt är att exemplifiera. Med
hjälp av dessa exempel kan jag sedan dra mer eller mindre långtgående slutsatser.12

����8UYDO�DY�UHVSRQGHQWHU

Att få tag på respondenter kan i många avseenden vara väldigt problematiskt. I mitt fall,
att få respondenter som har en bibliotekariebakgrund samt arbetar inom privat sektor,
trodde jag initialt skulle skapa problem. Jag hade turen att få tag på en respondent, som i
sin tur gav mig namnen på ytterligare två. Detta i sin tur genererade ytterligare
kontakter samt vägar som jag kunde välja för att få tag på respondenter. Denna
urvalsmetod brukar kallas snöbollsurval och innebär att man låter varje intervju ge
uppslag till nya intervjuer. I praktiken innebär detta att jag ringt de namn som en
respondent ansett skulle kunna bidra till något i min uppsats. Men eftersom denna studie
kommer att vara kvalitativ så har mitt urval av studieobjekt varit selektivt, det vill säga
att jag endast följt upp de namn som har haft en examen i biblioteks- och
informationsvetenskap och som arbetar inom privat sektor.

Samtidigt innebär ett snöbollsurval en stor risk, i det att respondenterna kan vara, eller
är, vänner med varandra. Min bedömning är att när namn presenterats för mig, så har
respondenterna, i de flesta fall utom ett, sagt att man ”känner till” en person i samma
situation (dvs arbetar inom privat sektor med utbildning i biblioteks- och
informationsvetenskap), och sagt att jag borde intervjua den personen. I ett fall sa en
respondent att hon ”kände” någon jag borde intervjua

Eftersom bibliotekarier, som arbetar inom privat sektor, utgör en ganska marginell
grupp, så har jag valt att endast intervjua fem respondenter. Detta ringa urval kanske
inte kan bedömas vara representativt men å andra sidan har inte detta krav på
representativitet en central plats i en kvalitativ undersökning. Snarare, det intressanta
med studien är att fånga de nyanser, de gemensamma nämnare som mina respondenter
genom intervjuerna givit mig.

Initialt togs kontakt med respondenterna via email.13 Det följdes senare upp av
telefonkontakt. Respondenterna gavs av mig löften att hållas anonyma, därför har jag

                                                          
11 Halvorsen, Knut (1992). 6DPKlOOVYHWHQVNDSOLJ�PHWRG, s. 78.
12 Svenning, Conny (1997). 0HWRGERNHQ, s. 81.
13 Exempel på ett brev till respondenter, %LODJD��.
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använt mig av fingerade namn när jag redogör för intervjuerna. De företag
respondenterna jobbar på kommer även de att hemlighållas.

����*HQRPI|UDQGH

Jag har, som tidigare nämnts i detta kapitel, valt en halvstrukturerad intervjumetod för
insamlandet av det empiriska materialet. När jag fått tag på en respondent, och fått deras
godkännande att deltaga i en intervju, har jag mejlat dem min intervjumall14, för att de
skulle kunna få en överblick av det ämne jag valt att undersöka. Eftersom jag skulle
göra halvstrukturerade intervjuer, det vill säga frågor utan ett strukturerat formulär, så
har jag valt att låta intervjumallen endast utgöra stöd för konversationen, och jag tror jag
fått mer utav respondenterna genom att de fick ta del av min mall på förhand.

Mina intervjuer har skett per telefon och ägde rum mellan den 25 april och 13 maj,
2002. Intervjuerna blev inspelade på band med respondenternas tillåtelse. Att jag valde
att låta banda mina intervjuer berodde på att jag ville ha mer frihet att kunna utveckla
tankar hos respondenterna och så att säga följa upp nya trådar som jag inte tänkt på
tidigare. Intervjuerna har sedan skrivits ut i sin helhet, där jag tagit hänsyn till pauser,
skratt, suckar, och så vidare, för att jag skulle kunna bilda mig en uppfattning om hur
respondenterna reagerat på vissa frågor. Intervjudokumentet har sedan skickats till var
och en för ett godkännande, samt för att respondenterna skulle få en chans att eventuellt
göra ändringar i sina utsagor. Intervjuerna tog mellan en halv timme till tre kvart.

����$QDO\V�RFK�WRONQLQJVPHWRG

Mitt val av metod skall kopplas till det teoretiska perspektiv samt till de frågeställningar
jag valt. När observationsfasen är avslutad skall man, enligt Jarl Backman, organisera
och systematisera sina data. Syftet med detta är att på något sätt skapa ordning i det
insamlade materialet och så att säga skapa en överskådlighet och systematik. Jag har
sålunda valt att först redovisa för det insamlade materialet, där jag går igenom hur
respondenterna svarat på mina frågor. Syftet är att ge datan en ändamålsenlig och
tolkningsbar form så att de kan relateras till den ursprungliga frågeställningen. Detta tar
jag sedan vidare med mig till kapitlet 5, Diskussion och slutsats, där jag kommer att
tolka mina respondenters svar.  Enligt Backman skall man här ge en mening eller ett
innehåll åt det insamlade materialet.�� I kapitel 5 kommer jag sålunda att söka svar på
mina frågeställningar, och ställa respondenternas utsagor mot min teori för att hitta
överensstämmelser dem emellan.

                                                          
14 Se %LODJD��.
15 Backman, Jarl (1998). 5DSSRUWHU�RFK�XSSVDWVHU, s. 29.
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Jag har valt att undersöka fem bibliotekarier som arbetar inom den privata sektorn.
Detta sagt, så ämnar jag att visa att detta kan förklaras teoretiskt. Teorin, som den jag
kommer att belysa nedan, menar att vissa professioner breddar sig, exempelvis
bibliotekarieprofessionen. Detta kommer att låta sig undersökas med hjälp av
sociologiska teorier om professioner och hur dessa så att säga går över en gräns till
närliggande sektorer. Teorin kommer att verka som en ram när jag senare i kapitel 5
analyserar, diskuterar och jämför det empiriska med det teoretiska materialet.

Utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap medför dock inte en
yrkesexamina, utan är en akademisk utbildning. I ljuset av detta så kan man hävda/säga
att bibliotekarier inte utgör en profession. Dock utgör de en helhet i det att för att arbeta
som bibliotekarie så måste man ha en examen i biblioteks- och informationsvetenskap.
Naturligtvis så kan man då också säga att det är upp till var och en som tagit en examen
i biblioteks- och informationsvetenskap att själv kunna välja titel. Abbott menar att det
inte finns någon enhetlig grupp som kan göra anspråk på jurisdiktionen LQIRUPDWLRQ.
Abbott gör ett antagande om vilka som skulle kunna vara tänkbara att ta över
jurisdiktionen, och bibliotekarier är en tänkbar yrkesgrupp.

������$EERWWV�SURIHVVLRQVWHRUL

Sociologen Andrew Abbott har utvecklat en modell som visar hur professioner är
beroende av varandra och hur de skyddar sig mot inkräktande professioner. Varje
profession är knuten till en jurisdiktion. Abbott menar att jurisdiktionen symboliserar
förhållandet mellan en profession och det arbete som professionens medlemmar utför.
Inom en jurisdiktion så har en profession så kallad ensamrätt att utöva expertarbete,
exempelvis läkares behandling av sjukdom, eller prästers behandling av frälsning.
Bibliotekariers jurisdiktion ligger kring vissa problem som har med
kunskapsorganisation och information att göra men gör samtidigt anspråk på
närliggande områden som har att göra med information för att på så sätt expandera sin
jurisdiktion.16

Enligt Abbott så är förändringarna i dagens informationssamhälle så omvälvande att
jurisdiktionen oftast så att säga flyter omkring i ett ingenmansland. Om man ser på
professionen bibliotekarie så har mycket hänt bara på de senaste fem – tio åren i och
med informationsteknikens intåg. Vad Abbott menar är att detta är en så kallad störning
(disturbance) och skriver följande:

A characteristic story in the system of professions begins with a disturbance – a new
technology requiring professional judgement or a new technique for old professional
work. These disturbances undermine the balance between work and professions and

                                                          
16 Abbott, Andrew (1988). 7KH�V\VWHP�RI�SURIHVVLRQV��DQ�HVVD\�RQ�WKH�GLYLVLRQ�RI�H[SHUW�ODERU, s. 33ff, s
99.
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lead to a variety of readjustments. Eventually the various parts of the system absorb the
disturbance and balance returns.17

Sålunda menar Abbott att en profession måste tävla om sin expertis, inte bara med andra
professioner, utan även inom sin egen profession. I och med detta tävlingsmoment, som
innebär att professioner försöker stärka sin jurisdiktion, så uppkommer vad Abbott
kallar abstraktion/avskiljande (abstraction). Kort betyder detta att en profession som
strävar efter mer och större områden att verka under kan bli diffusa och sakta avtunnas.
För att en profession skall kunna bevara sin identitet och inte bli alltför diffusa så
beskriver Abbott två mekanismer för att bevara en professions abstraktion på en optimal
nivå: sammanslagning (amalgamation) och delning (division).18 Abbott menar att det är
just sammanslagning som bibliotekarieprofessionen går igenom:

Such a process may be occurring in the information science area, as portions of
librarianship, data processing, programming, and other professions draw together into a
coherent group.19

Samtidigt som en sammanslagning sker med andra professioner, så sker en viss delning
(division) från den egna JDPOD professionen. Huvudorsakerna till delning, enligt
Abbotts teorier, är bland annat närvaron av andra professioner, som utför likartade
uppgifter.20 Vidare menar Abbott att delning är en strategi för de grupper inom en
profession som strävar uppåt. Separationen är vertikal snarare än horisontal i det att det
blir en skillnad i status snarare än skillnad i uppgifter.21

������,QIRUPDWLRQVSURIHVVLRQHU

Informationsspecialister hjälper klienter att hitta information. Enligt Abbott finns det
två typer av informationsspecialister, nämligen de som tillhandahåller kvalitativ
information samt de som tillhandahåller kvantitativ information. De som tillhandahåller
kvalitativ information består av grupper som exempelvis bibliotekarier, akademiker,
journalister med flera. De som tillhandahåller kvantitativ information består av en större
kår från revisorer, ingenjörer till statistiker, systemanalytiker med flera. Abbott hävdar
dock att bibliotekarier inte skall identifieras med de funktioner som kommer till
användning på det kvalitativa området, snarare att de skall ses ha specialiserat sig inom
vissa aspekter att tillhandahålla kvalitativ information. Abbott menar att denna aspekt är
bestämd både av deras eget arbete definierat av deras jurisdiktion samt av den sociala
och kulturella kontexten inom vilka de fungerar.22

När Abbott beskriver den amerikanska bibliotekariens utveckling till
informationsspecialist så menar han att i fråga om spridning av kvalitativ information
har tills helt nyligen bara en profession dominerat, nämligen bibliotekarien.
Utvecklingen har varit ganska lugn även om olika delar inom professionen haft sina
                                                          
17 Ibid., s. 215.
18 Ibid., s. 102-105.
19 Ibib., s. 105.
20 En sådan närvaro kan vara att informatörer arbetar på bibliotek. KB i Stockholm har till exempel
anställt informatörer.
21 Abbott (1998), s. 106.
22 Ibid., s. 217.
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duster. Bibliotekarierna saknade konkurrens från andra professioner och gjorde heller
inga försök att göra anspråk på andra professioners jurisdiktion. Bibliotekarierna hade
inga behov av att hävda sig inom andra professioner, utan sökte enbart ett slags generell
bekräftelse och social respekt för sin egen kår. Med den nya digitala tekniken, menar
Abbott, så har bibliotekarieprofessionen hotats av andra närliggande professioner.
Samtidigt har dörrar öppnats för bibliotekarien i det att hon kan söka sig andra arbeten
och så att säga inte vara bunden till endast bibliotek.23

����2P�XWELOGQLQJHQ

Nedan följer en redovisning av vad som debatterats kring bibliotekarieutbildningen
ungefär vid den tiden internet och informationssamhället gjorde sitt intåg på
biblioteken; sålunda uppmärksammades det vid utbildningarna att man var tvungen att
utveckla sig för att så att säga vara XS�WR�GDWH med vad som hände. Man kan i de citat
jag använt skönja en viss oro för att utbildningen skulle sacka efter eller inte stå i paritet
med utvecklingen av Internet, information och teknik i samhället.

Maj Klasson menade 1992 att bibliotekarieutbildningen skulle vara problemorienterad
eftersom bibliotekarier måste vara goda problemlösare. Vidare menade hon att
bibliotekarier måste vara spjutspetsen i informations- och kunskapssamhället och
sålunda måste utbildningen inte fixeras för hårt i hur man arbetar i biblioteken utan
fokus skulle läggas på att vara framtidsinriktade.24

I samma bok som Klasson menar Gunnel Hessler att det var nödvändigt att, om
bibliotekarieyrket skulle kunna förnyas, rekryteringsbasen skulle utvidgas för att
omfatta naturvetare, tekniker och ekonomer, och för att dessa kategorier skulle
attraheras så måste utbildningen och yrkesrollen innehålla en mer intellektuell
utmaning.25

Ross Shimmon menade 1995 att en biblioteksutbildning var tvungen att följa med i
informations- och datorutvecklingen annars skulle bibliotekarien förpassas till en statist
och ”meander along the the B-road while others speed past on the information
superhighway”.26 För att inte tappa fotfästet och låta biblioteken och bibliotekarien
behålla sitt övertag vad gäller kunskap om informationshantering ville Shimmon införa
följande i undervisningen:

the need to recruit high-calibre-candidates with ambitions to manage sophisticated
systems and with the desire to gain transferable skills

changes to the curricula which respond to the needs of students who are already familiar
with computers but who have not developed information and learning skills

                                                          
23 Ibid., s. 217, 221-222.
24 Klasson, Maj (1992). ”Biblioteken, det livslånga lärandet och framtiden”. I Seldén, Lars, red.
%LEOLRWHNHQ�RFK�IUDPWLGHQ. s. 44.
25 Hessler, Gunnel (1992) ”Bibliotekarieutbildningen och de tre kulturerna”�I Seldén, Lars, red.
%LEOLRWHNHQ�RFK�IUDPWLGHQ� s. 325-326.
26 Shimmon, Ross (1995). “The librarian at the end of the galaxy”. 1HZ�/LEUDU\�:RUOG, s. 46.
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the need for investment in hardware and software so that students are in touch with
state-of-the-art in developing technology27

IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, menade 1995
att utbildningen för bibliotekarier måste förändras. De nämner två problem och menar
att dessa har att göra med att bibliotekarien har en låg status:

The quality of the training leaves a great deal to be desired; people are critical of the
quality of the teaching staff and the curriculum. Highly-qualified lecturers do not teach
at the library schools. According to the critics, the courses concentrate much to much on
traditional library skills such as cataloguing etc.28

Det andra problemet IFLA tar upp angående biblioteksutbildningen är kvalitén på
utbildningens studenter, vilka anses enligt IFLA som en andra rangens studenter. IFLA
menar att studenterna väljer bibliotekarieprofessionen utifrån fel orsaker:

Students associate the profession with a love for books and reading. In the eyes of many
people, these are not the right motives for choosing the profession.29

1997 menade Philip Barden i ett manifest, att framtiden för bibliotekarier är oviss och
beror på KXU bibliotekarien utbildar sig. Bibliotekarien (eller som Barden skriver: WKH
LQIRUPDWLRQ�ZRUNHU) måste ha en omfattande kunskap om hur man använder teknologi.
Och då menar Barden inte bara hur man använder en dator och hur man kopplar upp sig
på nätet. Med omfattande kunskap menar han:

the ability to utilise the PC to provide added value to clients by providing a level of skill
which average PC user should not have expect to aquire given the availability of trained
information workers 30

Vidare menar Barden att eftersom den framtida bibliotekarien inte bara kommer att
behandla och finna böcker och tryckt material så måste hon kunna alla media typer;
författare och forskare lägger upp texter på nätet och dessa texter kan (eller kommer att)
innehålla både ljud och bild. Svårigheten med detta anser Barden att bibliotekarier i
framtiden kan vara naiva att tro att indexering av nämnda medier kan åstadkommas på
samma sätt som med böcker. Barden menar därför ”if the information worker of the
future is not trained to handle such sophisticated media types, an enormous opportunity
will be missed to create the necessary information infrastructures for the industries of
the future”.31

Rehman menar att bibliotekarier och informationsspecialister konfronteras med den nya
utvecklingen vad gäller teknologi. I och med detta är de ständigt utmanade av nya
förändringar och uppdateringar. För att möta dessa utmaningar, menar Rehman, så
måste bibliotekarier och informationsspecialister besitta goda kunskaper, utveckla nya
ämnesområden samt att utveckla en professionell attityd. Utbildningarna måste därför,
                                                          
27 Ibid.
28 Prins, Hans & de Gier, Wilco (1995). 7KH�,PDJH�RI�WKH�/LEUDU\�DQG�,QIRUPDWLRQ�3URIHVVLRQ, s. 22.
29 Ibid.
30 Barden, Philip (1997). “Training and development for library and information workers for the future: A
manifesto”� /LEUDULDQ�&DUHHU�'HYHORSPHQW, s. 31.
31 Ibid., s 33.
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enligt författaren, genomföra nödvändiga ändringar i deras program, för att kunna möta
den nya tekniken. Utbildningarna i bibliotek- och informationsvetenskap går igenom en
kritisk period för tillfället, skriver Rehman. Därför måste utbildningarna vara i fas med
vad som händer på den tekniska och digitala biten, för att på så sätt hänga med i
utvecklingen.32

����2P�ELEOLRWHNDULHQV�IUDPWLG

Det finns en oro i de texter som spår framtiden för biblioteken och bibliotekarien. Oron
grundar sig här på detsamma som för att utveckla utbildningen för bibliotekarier - oron
att man inte utvecklar sig i takt med informationssamhället, att det finns andra
professioner som hanterar information och kan ta över uppgifter från bibliotekarien, att
biblioteken inte är med och bestämmer över sin egen framtid etc. Vissa menar att
bibliotekariens framtid ligger i händerna på andra och det vill man ändra på. Sally
Gardner Reed, chef för Norfolk Public Library, Virginia, menar:

As librarians face the future, they must be prepared to understand the forces that shape
their environment and they must be poised to manage these forces in ways to protect
and maximize library services. To be effective, librarians cannot simply react but must
be proactive and entrepreneurial.33

Biblioteken och bibliotekarien står inför en period av stora förändringar. Den ökade
användningen av informationsteknologi kommer att ställa stora krav på professionen.
Många författare ställer sig frågan om biblioteken kommer att överleva informations-
åldern. Lee Hisle, vice-president vid Austin Community College, Texas, menar att
bibliotekarierna måste ta (erövra) sin plats kring de bord där det debatteras, planeras och
används teknologi.34 Detsamma menar Nancy Kranich, dekanus på biblioteks-
utbildningen vid New York University, som hävdar att bibliotekarien ”must demand a
seat at the policymaking table”.35

Framtiden för bibliotekarier innebär, utan tvekan, att kunna tillämpa de tekniska verktyg
som behövs för att kunna behärska informationshantering för låntagare och användare.
Hisle menar att nödvändigheten att använda teknik och förstå teknologi kan vara
avskräckande för många bibliotekarier:

Our jobs, like our society, have become more complex and demanding. Our skills in the
use of technology must continue to evolve with the increasingly sophisticated
applications available. This is not an easy assignment; many librarians neither intended
nor desired to become technologists and, to the extent that it is now necessary, might
have chosen different career paths.36

Vidare menar Hisle att bibliotekarier som vill välkomna framtiden, måste välkomna
teknologin. Bibliotekarien måste inte bara förstå teknologin utan han eller hon måste

                                                          
32 Rehman, Sajjad ur, (2000). 3UHSDULQJ�WKH�LQIRUPDWLRQ�SURIHVVLRQDO��$Q�DJHQGD�IRU�WKH�IXWXUH, s. 2.
33 Reed, Sally G. (1996) &UHDWLQJ�WKH�IXWXUH�±�HVVD\V�RQ�OLEUDULDQVKLS, s. 203.
34 Hisle, Lee (1996). “Roles for a digital age”. I Reed, Sally G., red. &UHDWLQJ�WKH�IXWXUH, s. 34.
35 Kranich, Nancy (1996). “Staking a claim for public space in cyberspace”. I Reed, Sally G., red.
&UHDWLQJ�WKH�IXWXUH, s. 23-24.
36 Hisle, Lee (1996). “Roles for a digital age”. I Reed, Sally G. , red. &UHDWLQJ�WKH�IXWXUH, s. 33.
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kunna tillämpa tekniken. ”Librarians must step forward and actully reeducate
themselves to be experts on the development and use of digital information
technologies.”37 Bibliotekarieprofessionen vandrar in i framtiden och Hisle menar att
teknisk expertis kommer att vara betydande för biblioteken. De som behärskar den
digitala tekniken på biblioteken kommer att premieras.

I liknande tankar kretsar Paul Evan Peters’- som menar att vår roll som bibliotekarier är
självklar,- i och med inträdet i informationssamhället: ”Our role is clear: Libraries and
the people who work in them must become proficient at using their experience to help
their communities provide access to and engender facility with Information Age
concepts, techniques, and methods”.38

En annan röst gör sig hörd, Björn Tell, universitetsbibliotekarie emeritus i Lund, som
menar att det nu är en utmaning för bibliotekarier att vara i en profession där situationen
kännetecknas av att var och en med en PC kan skaffa sig den information hon behöver
men att surfarna oftast inte kan strukturera informationen. Därför, menar Tell, måste
bibliotekarierna göra sina röster hörda ”för att tala om vad de lärt om strukturerad
tillgång med hjälp av thesauri och andra hjälpmedel under den utveckling under sekler
som skett innan yrket blev automatiserat”.39

Romulo Enmark och Emin Tengström ställer sig två frågor angående bibliotekariens
framtid: hur bör framtidens bibliotekarie vara och hur skall bibliotekarierna kunna
medverka till att forma framtiden? Som svar på första frågan så premieras, enligt
författarna, kunskapsingenjören i ett informationsteknologiskt framtidsscenario. Den
andra frågan besvaras med tre svar: dels måste bibliotekarien anpassa sig till den
framtid som kommer. Man måste så att säga försöka förstå tidens krav och etablera en
relevant service. Dels måste bibliotekarien förbereda sig för att kunna agera mer
medvetet i syfte att söka förverkliga de värden som framstår som centrala för den
enskilde bibliotekarien både som medborgare och som yrkesutövare, dels anta ett
förhållningssätt som kännetecknas av ambitionen att försöka exploatera utvecklingen.
Här menar författarna att man måste ta fram nya tjänster och produkter som antas svara
mot framtidens behov. Man måste dessutom överväga kommersiella handlingar.40

William Birdsall menar att bibliotekariens framtid ligger i att man måste ta vara på
initiativet och haka på informationsflödet. Om inte bibliotekarien gör det så kommer
dessa luckor att täppas till av andra professioner. Birdsall menar att det finns de som
anklagar bibliotekarier för att vara rädda för framtiden och menar att: ” they accuse
librarians of resisting change out of fear of becoming ’technology junkies’”41 Vidare
menar han i ett avslutande förslag att bibliotekarier:

…should exploit the contributions of information science for what they can offer to
improve the effectiveness of librarianship. However, the knowledge base of

                                                          
37 Ibid., s. 36.
38 Peters, Paul Evan (1995). “Information Age Avatars”. /LEUDU\�-RXUQDO, s. 34.
39 Tell, Björn (2000). ”Tankar om bibliotekarieyrket”. ,.21(5, s. 16-17.
40 Enmark, Romulo & Tengström, Emin (1991). ”Biblioteken och framtiden”. I Enmark, Romulo, red.
%LEOLRWHNHQ�RFK�IUDPWLGHQ��IUDPWLGVGHEDWWHQ�L�QRUGLVN�ELEOLRWHNVSUHVV, s. 239.
41 Birdsall, William F. (1994) 7KH�P\WK�RI�WKH�HOHFWURQLF�OLEUDU\, s. 91.
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librarianship must continue to rely on a multiplicity of disciplines, not information or
communication theory alone. Not only the social science, bur the humanities and the
arts can serve as fertile sources of knowledge and understanding during a time of
dynamic change.42

Robert Berring, professor i juridik samt juridikbibliotekarie på Berkley Universitet i
Kalifornien, menar i en essä att biblioteken och bibliotekarien står inför ett
paradigmskifte i och med den digitala informationen. Med ett paradigmskifte så menar
han att biblioteken kommer att omvandlas; grunden som biblioteken vilar på kommer att
ersättas och med detta så kommer även bibliotekariens roll att omvärderas och
förvandlas till något nytt. Berring identifierar därför tre grupperingar till denna nya
värld som biblioteken möter: de konservativa, de reformerta samt radikalerna. I och med
informationsteknologins revolutionära intrång på biblioteken så menar Berring att de
konservativa är de som absolut inte vill ha en förändring. De ser i det gamla systemet en
makt som kommer att gå förlorad. De konservativa är bok-människor som menar att den
digitala informationen kommer att degenerera den intellektuella kulturen. De reformerta
är de som anser att en del av det gamla kan mixas med en del av det nya för att på så sätt
få det bästa resultatet. De anser dock att biblioteken måste bevara sitt gamla arv. Till
skillnad från de konservativa anser de att den intellektuella kulturen kommer att breddas
i det att boken kommer att bestå och den digitala informationen kommer att vara ett
komplement. Berring menar att det är de reformerta som bidragit till att ändra
utbildningens namn från Biblioteksutbildning till Biblioteks- och
informationsvetenskap. De reformerta ser en gradvis evolution i det att den nya tekniken
kan och måste bidra till att förnya ämnet och det gamla systemet. Radikalerna ser bara
en total förändring. Det gamla systemet måste ge vika för det nya. I radikalerna ser
Berring dem som inte längre identifierar sig med biblioteksvärlden, en utbrytargrupp
som försöker att skapa en ny verklighet för bibliotekarieprofessionen samt att söka sig
utanför biblioteken och där skaffa sig en karriär.43

����%LEOLRWHNDULHQ�L�SULYDW�VHNWRU

På senare tid har man kunnat förstå utifrån artiklar att allt fler bibliotekarier söker sig till
privat sektor. Det är först och främst den digitala informationstekniken som gör det
möjligt för bibliotekarier att söka sig till den privata sektorn. Enligt William Gray
Potter, dekanus vid Libraries for Technical Service, Arizona State University, så är det
först och främst teknologin som gör bibliotekarien professionell, för att hon skall kunna
koncentrera sig på viktiga och svåra uppgifter. Teknologin, enligt Potter, förstör inte
bibliotekarieyrket, det har snarare ett slags förhöjande verkan på det. Det komplicerar
existerande jobb, men samtidigt skapar det nya möjligheter för bibliotekarien både på
och utanför biblioteken.44

I Biblioteksbladet kan man läsa att åtta bibliotekarier blivit anställda på Ericsson
Business Consulting som informationsarkitekter. Artikeln beskriver bibliotekarien som
särskilt lämpad vad gäller strukturering av information så att den blir tillgänglig på bästa

                                                          
42 Ibid., s. 153.
43 Berring (1995), s. 95-96.
44 Potter, William Gray, (1990). “Impact of technology on library jobs and services”. /LEUDU\�6RIWZDUH
5HYLHZ.
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sätt för användare.45 Tidningen Privata Affärer uppmärksammar samma rekrytering till
Ericsson. Enligt artikeln så går cirka 20% av dem som är klara med studierna i
biblioteks- och informationsvetenskap till det privata näringslivet där en högre lön
lockar, men mer betydelsefullt, där uppgifterna står mer i paritet med vad man lärt sig
på utbildningen.46

I boken ’What else you can do with a library degree’ baseras innehållet på resuméer där
bibliotekarier, som funnit en arbetsplats utanför biblioteken, berättar om sina alternativa
karriärer. Många bibliotekarier har på ett eller annat sätt hittat en karriär där
bibliotekariekompetensen har betytt mycket. Det beskrivs allt från författare, detektiver,
bokföreståndare, med mera, till karriärbanor som information professional, freelance
information manager och information broker etcetera. Informationsspecialisterna jobbar
antingen som egenföretagare eller som anställda på ett större privat bolag. Jag kommer
att beskriva några av dessa informationsspecialister ur boken. Vad de har gemensamt är
att de känt sig låsta inom biblioteksvärlden där de tyckt att den kompetens de besuttit
inte fått sitt uttryck. I och med den digitala informationens intåg på biblioteken och i
samhället så har dessa bibliotekarier sett att deras kompetens varit stor vad gäller
informationsökning samt strukturering av information. Sålunda har de sökt sig utanför
biblioteken för att pröva denna kunskap på den privata marknaden.

I boken beskriver Camilla A. Motta sig som den traditionella bibliotekarien som jobbat
15 år på ett folkbibliotek som referensbibliotekarie. På slutet av 80-talet kom så
boomen. Datorerna gjorde sitt intåg på biblioteken. Allt skulle automatiseras och
moderniseras. Samtidigt upplevde hon hot från dataingenjörerna som allt mer kom att ta
över deras nya datorverksamhet: ”Our expertise was questioned in the face of these all-
knowing technical experts, who were now beeing called in the :DVKLQJWRQ�3RVW help
wanted section ’information specialist,’ ’information system manager,’ and ’information
engineers.’”47 Det var i detta klimat som Motta försökte utröna vad som var
bibliotekariens framtid. Hon upptäckte att bibliotekarien faktiskt hade enorma
kompetenser vad gällde att söka information. Sålunda startade hon ett enmans företag
där affärsidén var att söka information till klienter som ”an agent who anticipated his
patrons needs /…/ who correctly interpreted the most casually expressed request for
information, and who effortlessly located the exact information and delivered it
perfectly packaged back to his patron’s desktop. The librarian of the future was /…/ a
’knowbot’ [jmf med robot, min amn.] – a computerized agent who navigated the
pathways of knowledge in quest of information…”48

Ann M. Robertson beskriver en informationskonsults jobb: ”Information management
consulting involves helping businesses not only to analyze their business practices in
light of information creation, flow and communication, but also to identify, organize,
manage, and retrieve the information they need to operate efficiently and profitably. A
librarian is the ideal person to provide this expertise. Library schools teach how to
systematically approach evaluating, modifying, and creating information systems, how
                                                          
45 Larsson, Ingemar (2000). ”Informationsarkitekt: nytt yrke för bibliotekarier”. %LEOLRWHNVEODGHW, s. 18.
46 Crofts, Maria (2001). ”Johanna bytte jobb – och höjde lönen rejält”. 3ULYDWD�$IIlUHU, s. 34-36.
47 Motta, Camille A. (1997). “Independent information broker and consultant” I Sellen, Betty-Carol, red.
:KDW�HOVH�\RX�FDQ�GR�ZLWK�D�OLEUDU\�GHJUHH, s. 133.
48 Ibid.
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to identify solutions to problems by conducting in-depth research, how to obtain
information rapidly on a myriad of subjects, and how to organize large amounts of data
logically.”49

Susanne Björner är en informationsmäklare. När hon utbildade sig till bibliotekarie så
fanns det inte datorer eller datoriserad informationssökning på schemat. Hon började
jobba som bibliotekarie på mindre filialer där resurserna på 70-talet inte räckte till att
köpa datorer. På 80-talet fick hon ett jobb där hon slutligen kom att använda datorer och
fick erfarenhet och mersmak av det. Hon flyttade senare till New Hampshire i USA där
det inte fanns något bibliotekariejobb att få. Hon startade därför ett eget företag: ”It was
natural, therefore, to focus my work on what was beginning to be called information
brokering – providing information from the online databases of such vendors as
DIALOG and BRS.”50

����%LEOLRWHNDULHQ�VRP�LQIRUPDWLRQVVSHFLDOLVW

Svenska föreningen för informationsspecialister (TLS) har översatt och bearbetat ett
dokument som SLA (Special Libraries Association) i USA tagit fram.51 Dokumentet är
grundat på en undersökning om specialbibliotekariens nuvarande och framtida
kompetens. Bland annat tas här upp hur informationsspecialister skall kunna utvärdera
och välja ut relevant information. En informationsspecialist skall använda strategiskt
tänkande för att analysera den information kunden vill ha. Informationsspecialisten skall
kunna bevaka en organisations affärsområde via press och andra media för att kunna
utveckla ämnesspecifika informationstjänster, inklusive nyhetsbevakning. Vidare skall
hon kunna utföra avancerade sökningar i olika databaser, skaffa fram önskade dokument
i tryckt eller elektronisk form, utveckla specialtesauri och listor över indexord för
databaser, samt analysera och sammanfatta information för en kunds behov.52

I boken ’Super Searchers Do Business’ beskrivs bibliotekarier i den privata sektorn och
hur de jobbar som informationsspecialister. Boken bygger på intervjuer med ett antal
personer som genomgått biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar och på
ett eller annat sätt tagit klivet över till den privata marknaden. Flertalet i boken
beskriver detta steg som en naturlig utveckling på sin karriär som bibliotekarie i och
med den digitala informationens genomslagskraft. De använder sig inte av sin gamla
titel ’bibliotekarie’ längre, utan har blivit informationsspecialister. Bokens redaktör,
Mary Ellen Bates, skriver i den inledande introduktionen, att det är en logisk följd för
bibliotekarier att syssla med information, och då särskilt information på nätet.
Bibliotekarier, skriver hon, har använt online information i snart tjugo år, och var bland
de första att använda Internet och såg dess framtida möjligheter som ett

                                                          
49 Robertson, Ann M. (1997). “An information management consultant”. I Sellen, Betty-Carol, red. :KDW
HOVH�\RX�FDQ�GR�ZLWK�D�OLEUDU\�GHJUHH, s 137.
50 Bjørner, Susanne (1997). “An itinerant librarian”. I Sellen, Betty-Carol, red. :KDW�HOVH�\RX�FDQ�GR�ZLWK
D�OLEUDU\�GHJUHH� s. 142.
51 Svensk förening för informationsspecialister (1998) 6SHFLDOELEOLRWHNDULHQV�NRPSHWHQV�LQI|U������WDOHW�
URL: http://www.tls.se/pdf/slase_sv.pdf [2001-08-19]
52 Se dokumentet i sin helhet, %LODJD��.
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informationsredskap. Bibliotekarier är särskilt lämpade för att söka information vare sig
det är på ett bibliotek eller på privat marknad.53

I sin bok, ’Preparing the Information Professional’, skriver Sajjad ur Rehman att om
detta är informationsåldern så är informationsspecialisterna den viktigaste kuggen i
maskineriet. Eftersom formatet är helt nytt, det vill säga processerna av att göra
information tillgänglig, bevara den, skicka den, och så vidare, kommer detta att skapa
en helt ny roll för bibliotekarier. Bibliotekarien kommer att modifieras:

A new role of library professional has emerged and so has a new identity. The primary
occupation of the new breed of librarians, information professionals of the present day,
is not just physical handling of information artifacts; rather, it is information
management.54

Walt Crawford menar att fler oberoende informationsspecialister kommer att behövas i
framtiden. Infonauter kommer att ha en betydande roll eftersom informationen kommer
att vara betydligt mer komplex i den digitala framtiden. Idag, skriver han, är det ett
starkt tema att bibliotekarier inte har något som helst att göra med bibliotek. Istället blir
de infonauter - ”navigators of the information universe. Infonauts can work anywhere,
with their service delivered over the Internet itself. Physical location is irrelevant.”55

Vad sysslar då en informationsspecialist med? ALA (American Library Association) ger
oss en tydlig bild av dess behov på en privat marknad. För den privata marknaden
betyder information pengar. Enligt ALA så har den privata marknaden använt sig av
bibliotekarier och informationsspecialister alldeles för lite. ALA ger oss tre exempel på
hur en informationsspecialist kan arbeta och lösa informationsproblem på den privata
marknaden.

• Ett företag hade ett forskningsteam bestående av tre forskare samt fyra tekniker som
arbetade på ett gemensamt projekt. Vid slutet av projektet ansåg de att de hade ett
nytt patent på en produkt. När patentet skulle registreras ville de först göra en
litteratursökning vad gällde den nya produkten. Företagsbibliotekarien såg när
sökningen var gjord att deras produkt var en duplikation av en annan produkt som
funnits som patent i ett år. Kostnaden för detta blev fem miljoner kronor, jämfört
med vad kostnaden för litteratursökning som var på tretusen kronor.

• Ett annat företag blev stämt av en privatperson som påstod att de stulit hans
’hemliga formel’ till en produkt företaget precis börjat lansera. Företagets
informationsspecialist fann motstridiga bevis mot privatpersonens påståenden. Den
’hemliga formeln’ var känd på marknaden långt innan privatpersonen påstod han
uppfann den. Stämningsansökan drogs tillbaka.

• När en informationsspecialist på ett tekniskt företag ombads göra en sökning för en
av företagets ingenjörer, så hade fyra ingenjörer varit involverade i att lösa ett
problem i över ett år. Sökning gav svaren på de svårigheter ingenjörerna hade haft

                                                          
53 Bates, Mary Ellen (1999). “Introduction” I Bates, Mary Ellen, red. 6XSHU�VHDUFKHUV�GR�EXVLQHVV, s. xix.
54 Rehman, Sajjad ur (2000). 3UHSHULQJ�WKH�LQIRUPDWLRQ�SURIHVVLRQDO, s. 1.
55 Crawford, Walt (1999). %HLQJ�DQDORJ��FUHDWLQJ�WRPRUURZ¶V�OLEUDULHV, s.113.
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för att lösa problemet. Artikeln som gav lösningen hade varit tillgängligt under ett
antal år. Hade en sökning gjorts på ett initialt skede hade företaget sparat fyra mans
arbete under ett år.56

����6DPPDQIDWWQLQJ

Som nämnts inledningsvis, så utgör detta kapitel en grundläggande förståelse för
bibliotekariens utbildning, dess framtid och som informationsspecialist. Kapitlet har
presenterat olika författares tankar kring ovanstående områden.

Enligt Abbott så är bibliotekarieprofessionen en tämligen lugn profession, som i alla fall
tidigare hållit sig inom de ramar som hållit ihop professionen. I och med nya medier,
exempelvis Internet, webben - den digitala tekniken - , så har professionen andra
möjligheter att konkurrera om jobb. Genom mitt empiriska material vill jag därför
försöka få svar på om bibliotekarieprofessionen breddar sin jurisdiktion.

Vad gäller utbildningen i bibliotek- och informationsvetenskap så kan man skönja en
viss oro i att förlora mark till andra yrkesgrupper. Sålunda ser man en stark vilja att
förändra utbildningen till att kunna utveckla sig i takt med informationssamhället i stort
och på så sätt matcha utbildningen mot angränsande utbildningar för att inte tappa mark.
Utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap har specialiserat sig allt mer på
den moderna digitala tekniken för att därför fungera som en slagkraftig utbildning. I och
med fokusering på den nya tekniken så förlorar utbildningarna i viss mån de gamla
idéerna, i det att man de facto utbildar bibliotekarier. Måste utbildningen fokusera den
nya informationstekniken? Författarna jag använt mig av anser att så är fallet.

Bibliotekariens framtid är ett vilt debatterat ämne som går ut på att förstå vart denna
profession kommer att syssla med i framtiden. Författarna jag använt mig av förklarar
nästan unisont att bibliotekarierna måste haka på informationståget, det vill säga, om de
inte gör det så förlorar professionen mycket mark och status. Författarna menar att
denna chans bibliotekarierna nu står inför, måste tas till vara. Bibliotekariernas framtid
skapas av bibliotekarien självt, i det att de måste förstå, lära sig och tillämpa den nya
tekniken. Om bibliotekarierna inte kan tillämpa informationsteknologin så finns det
andra som snart fyller de luckor som bibliotekariens inte lyckas täppa igen. För
författarna så är det denna framtid bibliotekarierna står inför.

Bibliotekarier i privat sektor är inget nytt påfund. Det har funnits länge. Bibliotekariens
kompetens är bred och kan vara nyttig på en mängd olika arbetsplatser. Men i och med
informationsteknologin, och att utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap
ger en god grund i den digitala teknologin, så har företag fått upp ögonen för
professionens kompetens. Det är sålunda inte helt självklart att bibliotekarier arbetar på
ett bibliotek.

Att arbeta som informationsspecialist innebär att man arbetar med information: allt från
att finna och lokalisera information till att strukturera och tillgängligöra information.

                                                          
56 American Library Association (1995). ,QIRUPDWLRQ�IRU�D�1HZ�$JH, s. 92.
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Den digitala tekniken gör att informationsspecialisters verksamhetsområde är tämligen
global. Var en informationsspecialist befinner sig är av underordnad betydelse.

Med detta kapitel ville jag övergripande visa hur bibliotekariers utbildning, framtid och
bibliotekarier i den privata sektorn hänger ihop. Den digitala informationen har
inneburit att utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap har fokuserat på
denna teknologi vilket borgar för att bibliotekarier tillförskansar sig viktiga kunskaper
inför framtiden. Framtiden för bibliotekarier innebär att kunna tillämpa den nya
teknologin och med den kunna skaffa sig andra yrken vid sidan om en mer traditionell
bibliotekarieroll.
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���5HVXOWDWUHGRYLVQLQJ

Med detta kapitel har jag för avsikt att presentera det empiriska materialet.
Respondenterna har givits fiktiva namn. För att skilja dem åt har jag döpt dem till Anna,
Beata, Christer, Dagny och Elsa. Jag har valt att redovisa intervjumaterialet i en slags
levnadsbeskrivning för att få texten mer levande. De frågor jag använt mig av finns att
läsa i bilaga 2.

����$QQD

Anna jobbar som informationsarkitekt på ett mindre företag som inriktar sig på att
strukturera information på webben och Internet.

Anna läste en termin på kulturvetarlinjen, samt tre terminer litteraturvetenskap på
Uppsala universitet, innan hon läste en termin medie- och kommunikationsvetenskap i
Stockholm. ”Det var dags att skaffa mig ett yrke”, berättar hon och bestämde sig för att
läsa utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap i Borås. Hon gick ut BHS –
97. Utbildningen tyckte hon var sådär. Hon mindes att det dock var många som var
upprörda över att utbildningen var en akademisk utbildning, och inte en utbildning som
formade bibliotekarier och fokuserade på bibliotek. Men denna bredd på utbildningen,
tyckte Anna var bra, i det att man hade en vettig uppfattning var man skulle kunna
använda sin kompetens efter examen. Hon tyckte det var bra att man inte var låst vid att
enbart jobba på bibliotek, men efterlyste samtidigt en större fokusering på den privata
sektorn. Anna var tidigt på det klara med att inte jobba som till exempel
barnbibliotekarie, utan ville jobba antingen på ett företagsbibliotek eller inom den
privata sektorn.

Anna har jobbat på bibliotek. Dels under utbildningen i Borås, samt direkt efter
utbildningen på ett statligt institutbibliotek. På frågan om hennes syn på bibliotek57 och
varför hon inte jobbar på ett bibliotek idag svarar hon att hon mycket väl skulle kunna
tänka sig att jobba på ett bibliotek, ”…om det var ett bra bibliotek. Om det var ett
bibliotek med en bra chef. Om det var ett bibliotek där man hade bra visioner, och mål
för verksamheten, och där man hade rimliga förutsättningar för att förverkliga de här
sakerna. Alltså… att man hade vettigt med pengar. Och att man hade stöd i sin
moderorganisation. Om det var en rolig, spännande och utmanande arbetsuppgift så
skulle jag jätte gärna jobba på ett bibliotek.” Samtidigt är hon dock tveksam till att det
biblioteket finns. Hennes erfarenhet av bibliotek är att man får börja på golvet, så att
säga, och jobba sig upp. ”När du börjar och du är yngst,”, berättar Anna,  ”då skall du
börja med och stämpla blanketter, och du ska göra de tråkiga sakerna. Och så ska du
göra det i två år. Och du ska gå på halvtid… eller 6 månaders vikariat som du får
förlängd en vecka innan det går ut (skratt). Och… alltså… Och sen ska du harva där ett
tag, sen kanske du kan få bli upphöjd till att bli den som bestämmer vad man skall köpa
in inom det här området… Alltså, man får väldigt mycket gå den långa vägen.” Anna är
                                                          
57 Med frågan om hur respondenterna ser på (folk-) bibliotek, så vill jag betona att det i dialogen med
respondenterna är frågan om en schablonbild på biblioteken som de refererar till.  Det samma gäller
övriga respondenters svar på denna fråga.
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kritisk till biblioteken som en möjlighet att göra karriär. Hon ansåg att det var en trevlig
arbetsplats med trevliga arbetskamrater, men säger att ”’herregud! Ska jag gå här och
liksom…stämpla kort!’ (skratt). Det är inte det jag läst på universitetet i 4 år för att
göra! Jag vill liksom använda min hjärna lite (skratt). Jag vill ha nånting som… ett
arbete som stimulerar mitt intellekt!” Anna kände sig väldigt understimulerad när hon
jobbade på bibliotek.

Vad beträffar lönen och arbetsuppgifterna, så menar Anna att det spelar en stor roll.
Men hon tycker att lönen har en underordnad betydelse jämfört med arbetsuppgifterna.
”Jag skulle nog inte vilja börja jobba på ett folkbibliotek och få liksom 17 000 i
månaden. Det skulle jag inte göra.” Å andra sidan säger hon ”om det var en otroligt
spännande uppgift /…/ skulle jag nog kunna tänka mig göra det för betydligt mindre
pengar än vad jag jobbar för idag.” Som privat anställd har Anna idag en bruttolön på
30 000 kronor i månaden.

Anna jobbar idag på ett mindre företag som sysslar med strukturering av information på
webb och Internet. De inriktar sig på externa kunder, och fokus läggs på
kommunikation och informationsarkitektur, det vill säga det som har med
användbarheten på en webbplats att göra. Tidigare jobbade hon på ett svenskt
internationellt företag. Även där jobbade hon som informationsarkitekt och arbetade
mycket med att utveckla sökfunktioner på företagens intranät, det vill säga företagets
interna nät som enbart var åtkomligt för företagets anställda.

Skillnaden att jobba på företag och bibliotek anser Anna vara den stressiga miljön: ”jag
gör saker på uppdrag mot kunder och sen lämnar jag över det i form av en rapport, eller
nånting som är färdigt. Och sen får jag förhoppningsvis nån respons tillbaka nångång…
Alltså den som gett mig uppdraget är så stressad att dom knappt hinner kolla på
resultatet av det.” Hon kan sakna biblioteksmiljön på grund av att man där mer ser vad
man utför. Man har sina fasta uppgifter. Hon saknar också mötet med låntagarna: ” jag
saknar det här med den direkta belöningen av att möta människor, att man ser att dom
blir glada för att man har gjort nånting. Man har hjälpt dem.”

”Jag har alltid ifrån min chef och min lilla grupp inom företaget känt att jag har
värderats väldigt högt. Väldigt högt. Man har haft stor respekt för våra kunskaper”,
säger hon när jag frågar hur företag värderar bibliotekarier. När jag ställer frågan
kommer vi in på hur man på företag använder en annan titel än just bibliotekarie. Annas
titel är informationsarkitekt. Hon har stött på en viss oförståelse när det gäller hennes
bakgrund, och säger ”eftersom vi jobbar i en omgivning som är så fjärran ifrån
biblioteksvärlden, så får man alltid höra så här: ’Bibliotek? Hur kommer det sig att du
jobbar här? Vad har det här med det och göra?’” Titeln är alltså viktig i företagsvärlden.
När Anna möter kunder är det mer påtagligt att inte berätta att man är bibliotekarie,
eftersom hon upplever att det kanske skadar relationen med kunden: ”det är ju viktigt att
dom också förstår vad det är man gör och tycker att det är värt att lägga pengar på. Dom
betalar ju för att vi skall göra det här.” Hon har haft detta upp till diskussion med andra
bibliotekarier som jobbar på företag hur man presenterar sig själv. Anna säger:   ”Det
var olika om du överhuvudtaget nämner ordet bibliotek, när vi presenterar oss. För jag
gör inte det. Utan jag säger att jag har läst Informationsvetenskap. Och att jag jobbar
som informationsarkitekt. Och att jag analyserar informationsbehov och strukturerar
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information och gör det enkelt att använda till att det är rätt innehåll och att det är på rätt
plats, så att säga. För om jag nämner ordet bibliotek så blir det det som dom ser framför
sig. Ett hus med böcker. Det blir som nån slags mental blockering i huvudet på dom
man pratar med, upplever jag det som.”

Vad gäller att så att säga överta andra professioners uppgifter, ställer sig Anna tveksam
till. Hon anser inte att bibliotekarier tar över andras uppgifter. På sin förra arbetsplats
upplevde hon mer att de olika professionernas kompetenser kompletterade varandra.
Dock menar hon att det ibland kunde förekomma oklarheter om vem som skulle göra
vad: ”…ett utvecklingsprojekt, där man skall utveckla ett intranät, till exempel, då
samlade man ihop människor. En projektledare, en programmerare, en grafisk
formgivare, och så en som jag. Och då gällde det att man hittade sina roller. Och inom
projektet så kan det ju va… har jag ju upplevt, konkurrens om vem som skall utföra
vilken uppgift. Men då gäller det ju att ha en projektledare som säger att ’du gör det här,
för du är bäst på det, och du gör det här…’. Så det brukar ju lösa sig, liksom.” Anna
tycker i och för sig att hon inkräktat på andras område, särskilt kommunikatörers
områden, men Anna menar att det i grund och botten handlar om utbildning och inte om
arbetsuppgifter. Hon menar att när man väl lär känna någon med en annan utbildning så
finns det ofta inga oklarheter.

Det är inte så många bibliotekarier som arbetar på privata företag idag, men Anna
tycker att framtiden ser ljus ut för bibliotekarier inom den privata sektorn. ”Vi har så
mycket att erbjuda”, menar hon. Anna tycker sig se att den nya digitala informationen
medför att företagen tittar mindre på vad man har för slags utbildning och mer på vad
man egentligen kan, ”och då kommer man nog att anställa människor med
biblioteksbakgrund.”

����%HDWD

Beata jobbar som informationsarkitekt/webbkonsult på ett svenskt internationellt
företag.

Beata läste på BIVIL i Lund. Hon har läst andra akademiska kurser, men då främst som
syfte att kunna söka in på BIVIL, där man behöver 80 universitetspoäng för att kunna
söka. BIVIL gav enligt Beata inga större praktiska bibliotekskunskaper, men för henne
passade det bra. Hon var inte inställd att jobba på bibliotek. Utbildningen var teoretisk
och det ingick mycket grupparbeten. Detta tycker Beata var bra och hon har haft stor
nytta av den undervisningsformen, eftersom den korresponderar mer med hur man
jobbar inom privat sektor.

Beata har sommarjobbat på folkbibliotek, samt jobbat inom universitetsbiblioteken i
Lund. Hennes syn på bibliotek är lite vag: ”…principiellt rent, så skulle jag inte ha nått
emot att jobba på bibliotek.” Samtidigt så tycker hon att förutsättningarna är klart olika
mellan den privata och offentliga sektorn: ”däremot så är ju förutsättningarna oftast inte
så gynnsamma. Det verkar som att jobba på bibliotek är att jobba i motlut hela tiden, på
nått vis. Och sämre… att vara kommunalanställd har väl dina fördelar men har väl bara
nackdelar jämfört med att vara privatanställd.”
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Vad gäller frågan om lönen och arbetsuppgifterna så menar Beata att det i första hand är
arbetsuppgifterna, och i andra hand så är det förutsättningarna som inte bara är lön utan
förutsättningarna man jobbar under på ett privat företag. Beata har en lön på runt 25 000
kronor/månaden brutto.

Till skillnad från bibliotek så arbetar Beata med olika projekt och olika uppdrag som
mest handlar om webbaserade informationstjänster. Hon jobbar även med söktjänster i
olika varianter.

Beata tycker att företag för det mesta värdesätter bibliotekariens kompetens: ” Det är ju
lite både och… Alltså dom som jobbar i närheten av oss värdesätter det. Däremot så är
det ju, som vanligt osynligt… det är många som inte vet vad vi gör, som kanske ser ut
som frågetecken. Men man möter en positiv… När folk vet vad man gör och får reda på
vad man har för bakgrund, och så vidare, så är det liksom en positiv attityd man möter,
tycker jag.” Dock upplever hon att det finns en viss stämpel att vara utbildad
bibliotekarie: ”Om man presenterar sig så presenterar man sig som informationsarkitekt,
vilket innebär att man ofta jobbar ihop med nån ett tag innan, sen säger man, så
småningom, i alla fall, att man är bibliotekarie. Då blir det oftast på det sättet att man
liksom etablerar sig först med vad man kan och vad man jobbar med och så. Jag vet
inte. Det kanske skulle vara annorlunda om man först presenterade sig som
bibliotekarie.”

Beata tycker inte att hon inkräktar på någon annan professions domäner. ”Dom här
arbetsområdena har ju inte funnits förrän nu. Som jag ser det så är detta ett helt nytt
område. Om nån skulle ha gjort det här för tio år sen så skulle det nog vara en tekniker,
och inte egentligen det jag håller på med.”

Vad gäller framtiden för bibliotekarier inom privat sektor menar Beata att det finns
mycket att göra för bibliotekarier. Bibliotekariers kompetens är värdefull, ”företagen har
insett det. Företagen har ju insett att det är nånting som bidrar till deras… till för att få
det att gå bra för företaget, att man kan effektivisera och förbättra.” Så framtiden är ljus
för bibliotekarier inom den privata sektorn, menar Beata, ”och förhoppningsvis så
fortsätter det vara så ett tag till.”

����&KULVWHU

Christer jobbar på ett svenskt internationellt företag som informationsarkitekt
/systemkonstruktör.

Han har inte den helt ovanliga akademiska bakgrunden som bibliotekarie då han läst
kulturvetarlinjen och lite strökurser. Han gick BHS i Borås mellan 96 och 98. Även om
han idag arbetar mycket med datorer, så har han ingen direkt utbildning på det området.
Det kommer mycket av eget intresse, förklarar han. Utbildningen i Borås tyckte han
både var bra och dålig. ” Man hade förstått att man inte kunde fortsätta med den här,
liksom, klassiska yrkesutbildningen. Utan det hade börjat hända saker”, menar han.
Christer tyckte inte utbildningen speglade verkligheten när han gick den, men förklarar
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samtidigt att det är ett generellt problem på alla olika sorters utbildningar, att man lever
lite i en värld för sig, på högskolan, och när man kommer ut så blir det lite utav en
chock. Men han tycker att utbildningen täckte för lite av den privata arbetsmarknaden:
”Alltså, verkligheten ändrar ju på sig ganska så snabbt inom våran bransch. Det är… Ja,
man försökte väl hantera det, men jag tror inte riktigt att man lyckades med det så jätte
bra.” Vidare säger han: ”. Det är mycket nytt man får lära sig de först åren i yrkeslivet.
Jag tror inte att det är något specifikt problem för BHS eller annan bibliotekarie-
utbildning. All högskoleutbildning borde få närmre koppling till yrkeslivet samtidigt
som man måste fokusera på att lära eleverna tänka. Det är nämligen förhållningssättet,
vetenskapligheten, sättet att tänka och angripa problem som är den stora behållningen
med utbildning. Rena faktakunskaper är snabbt utbytbara.”

Christers enda erfarenhet av bibliotek är bara ett sommarvikariat några månader mitt i
BHS utbildningen. Han förklarar dock att han aldrig skulle ha blivit bibliotekarie om
han inte hade gillat bibliotek. ”Jag har en positiv inställning till bibliotek som både
offentligt vardagsrum, kulturförmedlare, informationsspridare, kunskapsbank och
demokratisk förutsättning”, menar han. Förklaring till att han inte jobbat mer på
bibliotek är att han redan innan utbildningen i Borås fastnat för den nya tekniken: ”…
Jag ville jobba med webbgrejor, det var det som jag tyckte var skoj redan när jag
började utbildningen. Och det fanns inte så mycket sånt inom biblioteksvärlden.”
Sålunda har han sökt sig till arbetsplatser där man kan syssla med just webbaserade
informationstjänster.

Vad gäller lönen uttrycker sig Christer så här: ” Lönen spelar ju självklart en roll. Det
gör den. Absolut. Jo… Jag tjänar inte tokmycket, men jag tjänar ju så att jag kan göra
det jag vill och lite till. Och det är ju klart att det spelar roll. Det gör det ju i slutändan.
Det är alltid roligt att få betalt för det man gör. Även om jag personligen inte
huvudsakligen jobbar för att göra karriär. Det måste jag ju säga. Jag jobbar för att jag
tycker ämnet är roligt. Pengar är ju viktigt men inte det avgörande. Men visst, det spelar
roll, och dom jag känner som jobbar inom den mer traditionella biblioteksorganisationer
tjänar ju sämre. Det gör dom ju.” Christer tjänar idag nästan 25 000 kronor i månaden.

Arbetsuppgifterna spelar en stor roll för Christer. Han har ett stort intresse av datorer
och webben. Utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap har förstärkt intresset
att ordna upp information och göra saker och ting sökbara. Tidigt upptäckte han att det
finns en ”ofantlig mängd kaotisk information som man kan hjälpa folk att hitta. Så där
såg jag en nisch, det är väl inte så unikt på nått sätt, men i alla fall. Det tycker jag
fortfarande är väldigt spännande att försöka att ordna upp. Det finns en mycket
intressant nisch i att applicera biblioteks- och informationsvetenskapen på webbvärlden.
Det är en spännande och snabb bransch. Det faktum att det kommit in fler bibliotekarier
i webbranchen är enbart positivt.”  Han anser att han inte skulle kunna jobba på samma
sätt om han befunnit sig på bibliotek. Men att jobba på ett företag anser han som både
bra och dåligt: ”Det är ju det här med vinst och sånna saker som i och för sig spelar
roll… . Jag är inte direkt såld på marknadsidén rakt upp och ner, jag tror att det finns
både bra och dåliga sidor. Men det som är bra med det hela är ju att satsar och utvecklar
på saker som man tror på.” Skillnaden mellan bibliotek och företag ligger mycket i detta
anser Christer, och menar att: ”Det finns kanske en tendens att gå i gamla hjulspår om
man inte har denna drivkraften. Det kan jag se som en skillnad då.” Men Christer menar
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att han skulle kunna jobba på bibliotek under vissa förutsättningar: ” Jag har som sagt
ingenting emot själva biblioteksvärlden, utan det handlar mer om att det oftare finns
bättre möjligheter att göra det jag vill inom företagsvärlden. Det var också annorlunda
för tre-fyra år sedan när jag sökte jobb. Nu finns det bibliotek som ligger hyfsat långt
fram med att utnyttja nya medier. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att jobba på ett
modernt bibliotek. Däremot skulle jag inte vilja arbeta på ett bibliotek som inte
uppmärksammat den revolution som Internet faktiskt innebär för
informationsbranschen.”

Vad gäller hur företag värdesätter bibliotekarier menar Christer att: ”I det stora hela så
har man ju ändå fått upp ögonen lite för vad bibliotekarier kan. Och sen är det ju ganska
olika. Jag jobbar ju på ett teknikföretag. Och tekniken är ju fokus där. Det är ganska
tydligt i kulturen. Ibland så blinkar det ju till, man liksom inser att ’här kan jag nånting
som dom andra inte kan’, och så får man se till att jobba för sin sak. I det stora hela så
kan jag nog också säga att det är ändå på väg åt rätt håll, och har varit det under den tid
jag har jobbat. I och med att webb och Internet har fått mer och mer betydelse, så har
bibliotekarier och informationsspecialist kompetens värdesatts mer och mer.” Men
Christer har upptäckt att jobba under namnet ’bibliotekarie’ inte fungerar på ett företag:
” När jag började jobba så ville jag inte kalla mig för bibliotekarie. Och det hade mest
att göra med att jag var så otroligt trött på att behöva förklara att ’nä, jag läser inte
mycket böcker’. Och då hade titeln informationsarkitekt precis dykt upp, som ungefär
nån som gjorde bibliotekariejobb i webbmiljö, ungefär. Och då tyckte jag personligen
att det kändes bra, för att slippa den här stämpeln i pannan som man får. Och ordet
bibliotekarie har en stämpel. Det kommer vi inte ifrån. Folk har en massa förförståelse
vad det innebär med folkbibliotek. Man ser nån som säger ’shhh’, och så där. Så det
finns det en stor poäng med att inte kalla sig bibliotekarie. Nu har jag en titel
informationsarkitekt / systemkonstruktör. Man kan inte kalla sig för bibliotekarie i vår
organisation. Folk fattar inte liksom.”

Christer tycker inte att bibliotekarier inkräktar på andras domäner. Istället anser han att
det finns luckor där man kan göra saker. Man kompletterar de övriga, menar han.
”Man faller nånstans mellan teknik å ena sidan i yttersta änden och å andra änden så
finns det typ skribenter och formgivare och så. Och nånstans där emellan så landar det
här med att strukturera information och göra sökbart och så vidare. Så, nä… Det finns
en plats där.” Att man har biblioteks- och informationsvetenskap som bakgrund, ser han
inte som någon nackdel. Christer menar att bibliotekarien har ett annat sätt att se på till
exempel sökbarhet, och eftersom andra kan så pass lite om det så menar Christer att
bibliotekarier kan bidra till mycket inom den privata arbetsmarknaden.

Vad gäller framtiden för bibliotekarier och informationsspecialister säger Christer: ”Jag
tror ju stenhårt på att det är en bransch som kommer att växa mer och mer, som växer
och som kommer att växa, just därför att mängden information som behöver hanteras på
olika sätt växer ju. Hela, hela tiden.”

����'DJQ\

Dagny jobbar på ett stort svenskt företag som informationsspecialist.
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Dagny har en fil.kand. i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han ansåg att hon inte
kom så långt på den utbildningen utan bestämde sig för att bygga på den. Eftersom hon
jobbat på bibliotek innan, och trivdes i den miljön, så valde hon att läsa utbildningen
biblioteks- och informationsvetenskap i Borås.

Hon tyckte ganska bra om utbildningen även om hon efterlyser en större förankring i
verkligheten. Hon visste att hon ville jobba inom forskar- eller företagsbibliotek, men
tyckte inte man lärde sig så mycket om just det. Dagny gick BHS mellan 95 och 97.

Dagny har aldrig jobbat på ett folkbibliotek. Hennes erfarenhet av bibliotek gäller
främst företagsbibliotek. Innan hon började i Borås arbetade hon på ett medicinskt
bibliotek. Hon anser att folkbibliotek är fantastiska ställen. Men valet att inte jobba där
beror mer på hennes egna intressen: ”Det som fick mig att överhuvudtaget gå
utbildningen, det var att den delen jag tyckte var roligt med biblioteksjobbet det var det
här detektivjobbet, att ta reda på information, samla in det från olika källor, och
sammanställa. Och den delen är inte så enormt stor på ett folkbibliotek.”

Efter examen från BHS i Borås sökte hon jobb på ett företag och fick det. Hon har varit
där sedan dess. Dagny menar att det är olika komponenter som spelar roll när man väljer
arbetsplats: ”Jag skulle inte säga att lönen var det avgörande för vad jag söker för jobb,
men det spelar in en hel del, det gör det. Jag vet ju vad kompisar, som har däremot gått
till folkbibliotek, vad dom tjänar, och vad jag fick redan i ingångslön. Och det var en
väsentlig skillnad. Visst spelar det roll, men hade jag inte trivts med jobbet så hade jag
inte tyckt att lönen var ett tillräckligt skäl till att stanna kvar. Det har aldrig varit lönen
som är det viktiga utan det är arbetsuppgifterna och arbetskamraterna faktiskt.” Dagny
tjänar strax under 25 000 kronor i månaden som privatanställd informationsspecialist.

Vad gäller skillnaden att jobba inom ett privat företag och på ett folkbibliotek  menar
Dagny att det är mer oförutsägbart på ett företag. På biblioteken handlar det mycket om
rutiner, anser hon. Dagny jobbar på ett supportbolag som är knutet till moderbolaget.
Supportbolaget har inga andra kunder än moderbolaget. Hennes roll som
informationsspecialist är att vaska fram den information kunden vill ha. Det kan vara
allt möjligt, säger hon. Ibland handlar det om att bevaka ett visst land, och ta fram så
mycket relevant information som kunden behöver. Vad som är viktigt är att sålla och
filtrera bort onödig information, förklarar hon. ”Man tycker att man begränsar enormt
mycket, man sätter ett så pass stark filter på så att det borde inte bli så mycket, men du
kanske får 300 träffar ändå. Bara på en vecka. Jag menar, det går ju inte att läsa igenom
det. Dom här människorna som är mottagarna har inte tid med det. Det är det som
överhuvudtaget kännetecknar vårt arbete att minska ner informationen till en hanterlig
mängd.” Vad som kan vara stressande i hennes dagliga arbete anser hon dock vara att
kunden betalar per timme för hennes sökningar. Dagny berättar att det inte alltid går att
få tag på den information kunden vill ha, men att hon ändå har lagt ner ett antal timmar
på arbetet.

Generellt tycker Dagny inte att företagen värdesätter bibliotekarier, då det inte finns så
många inom den privata marknaden. Men samtidigt inser hon att företagen fått upp
ögonen för bibliotekariens kompetens. Kompetensen finns där, men Dagny menar att
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man inte kan kalla sig för det om man jobbar på ett företag: ” När det gäller vad det
kallas så är det viktigare inom företag att man hittar rätt benämning och rätt term för att
på nått sätt appellera cheferna, dom som är våra kunder, inom företaget. Därför att
bibliotekarie klingar inte särskilt häftigt, eller vad man skall säga. Det är inte häftigt,
men… Om nån säger bibliotekarie så är det klart att man får den här stereotypen
framför ögonen, det får ju jag med. Som bibliotekarie, eller bibliotek, är inte så
gångbart, utan du måste hitta andra ord som på nått vis får våra bästa och mest
potentiella kunder att uppmärksamma oss. Att förstå vårt värde. För det är ju det att
många förstår inte riktigt. En bibliotekarie för dom det är den här som plockar fram en
bok.”

Dagny tycker absolut inte att man som informationsspecialist inkräktar på någon annans
arbetsområde. ”Där jag är nu, så tycker jag inte det. Dom flest tror att dom kan detta,
eller förstår inte hur svårt det är. Dom säger ’du kan väl be den och den att’, som inte
har bibliotekariebakgrund överhuvudtaget, eller förstår vad det är vi gör. När man
beskriver för dom så kan det verka så enkelt. ’Det är bara att titta på Internet lite, och
söka lite där’… Att det inte riktigt betraktas som en profession med en egen identitet,
eller vad man skall säga, utan det är sådana där saker som vem som helst kan göra.
Att… andra inte förstår att det är en kompetens som man faktiskt inte bara har så där
utan vidare, utan det är ett sätt att tänka och att det finns grundkunskaper som man inte
kan lära sig på en kafferast. Jag tycker så när det gäller min arbetsplats att det inte finns
så många som kan göra det vi kan.” Hon berättar vidare att flera av hennes kunder är
experter på vissa områden, men har samtidigt insett att de inte har den förmågan att söka
efter den som en informationsspecialist har. Dagny tycker att hon utgör ett komplement
till övriga kompetenser.

Framtiden för bibliotekarier och informationsspecialister, menar Dagny, ligger i att man
måste förstå att bibliotekariers kompetens är stor. Vad gäller det här med nya titlar
menar hon att det finns en poäng för att sälja in sin kompetens på ett företag, men säger
samtidigt att: ”Det är inte det som är viktigt vad man heter och vad man kallar sig utan
egentligen vad man gör. Och det kanske också är nånting vi behöver bli duktiga på att
tala om, inte vad vi är, utan vad vi gör, vad vi kan.”

����(OVD

Elsa har jobbat som informationsarkitekt/projektledare på en svenskt internationellt
företag. Hon är för tillfället mammaledig.

Elsa har läst arkeologi, etnologi och kulturgeografi mellan 86 och 90. Hon jobbade lite
som arkeolog men trivdes inte riktigt med det. Hon upptäckte att hon ville läsa till
bibliotekarie efter att ha jobbat som kvällsvakt på universitetsbiblioteket i Uppsala. Hon
sökte sig till Borås, eftersom det då endast fanns bibliotekarieutbildning där. Hon gick
BHS mellan 90 och 92.

Hon visste att hon ville läsa forsknings- och företagsinriktningen när hon började BHS.
Elsa berättar att hon inte har ett större intresse av skönlitteratur än nån annan, utan var
bestämd från första stund att rikta in sig mot forskning- eller företagsbibliotek.



31

Utbildningen tyckte hon var ganska bra. När Elsa gick BHS så fanns det fortfarande
praktik på schemat, vilket hon tyckte var väldigt nyttigt. Samtidigt menar hon att det
fanns väldigt mycket annat man läste som man egentligen kunde lära sig genom allmän
kulturkännedom.

Elsa visste tidigt att det var med teknik hon ville jobba. Under ett sommarvikariat på
KTH så kom hon i kontakt med nya medier. Det var ”just i det här gränssnittet mellan
att inte vara datoriserat och datoriserat”, förklarar hon. Hon fick mersmak av datorer
och visste att det var platsen för henne. Elsa förklarar för mig att hon mycket väl skulle
kunna tänka sig att jobba på folkbibliotek, men säger att det ”dels är det här med
löneläget men kanske framförallt det här med utvecklingsmöjligheter och
karriärmöjligheter.” Skillnaden mellan att jobba på företag och folkbibliotek anser Elsa
vara att man på företag har stora möjligheter att fortbilda sig. På bibliotek, förklarar
hon, så är det bara cheferna som får fortbildning. Vad hon däremot saknar på företag är
den direkta kontakten med människor, att hjälpa folk att hitta det de behöver. Samtidigt
ställer hon sig kritisk till vissa bibliotek, där bibliotekarier oftast jobbar i många år: ”
Man flyttar ju inte på sig! Utan många har jobbat där väldigt länge. Man är en hoppjärka
om man byter vart annat eller vart tredje. Och i andra branscher är ju inte det ett dugg
konstigt. Så det är lite så här... konserverande intern miljö. Det är nyttigt att byta jobb i
lagom mängd. Men så som det är på folkbiblioteksfronten, så är det ju katastrofalt.”

Elsa vill inte direkt avslöja vad hon tjänade när hon jobbade innan mammaledigheten,
men säger i alla fall att det var en bra bit över 25 000 kronor i månaden. Hon säger att
”lönen, visst, det spelar roll, men inom staten så har man andra förmåner, som ju inte
finns i lönen. Som bra avtal med semester och övertidsersättning.” Hon förklarar vidare
det här med lön, och jämför folkbibliotek med företag: ”Jag tycker att, visst spelar lönen
en roll, men det är lätt att se sig blind på lönen. Men det är ju det med högt i tak och
möjligheter att prova nya saker utan att det är den här gammalmodiga fördömande
miljön att man inte får sticka upp näsan och inte prova nytt, och ’så här har vi alltid
jobbat’… Det blir ju lätt så av naturen just när inte folk rör på sig. Då är man ju rädd för
nyheter och förändringar.”

Elsa förklarar dock att hon mycket väl skulle kunna tänka sig att jobba på ett
folkbibliotek. Hon menar att hon till och med kan gå ner i lön, bara arbetsuppgifterna är
tillräckligt intressanta och förklarar också att hon vill ha en bra chef. Hon vill ”vinna
dom här bitarna att man verkligen känner att ’nu jobbar jag med det jag vill!’. Men det
måste ju vara just den här miljön då man känner att man trivs. Man har roligt, och man
får experimentera och ser man att nått behöver ändras så kan man prova…” Man måste
känna att man utvecklas i sina yrkesroller, förklarar hon och anser att det finns för få
folkbibliotek som har det så.

När hon jobbade på sitt senaste företag så var hon projektledare för olika webbprojekt.
Elsa har jobbat mycket med intranät och internkommunikation, vilket hon anser vara
fascinerande områden. Elsa tycker att företagen i viss mån värdesätter bibliotekariens
kompetens. Efter utbildningen i Borås så har hon nästan uteslutande jobbat på företag.
Hon tycker att det här med att byta titel är en kontroversiell fråga, och att hon idag har
en titel som informationsarkitekt istället för bibliotekarie förklarar hon så här: ”Om man
nu kan vinna mer pengar och mer budget och mer anseende. Jag är inte så att… Jag
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säger att jag är bibliotekarie eller att jag har gått bibliotekshögskola och är bibliotekarie
i botten. Men att nu är jag informationsarkitekt. Och det kanske kommer ytterligare nån
titel. Kan det gagna oss som bibliotekarier så ser jag inga problem i att hävda att man är
bibliotekarie eller inte.” Dock tycker hon nidbilden finns kvar, den att bibliotekarien är
grå med glasögon och en knut i nacken. ”Och den är så kopplad också till en lokal.
Många kopplar ihop det, ’bibliotekarier’ så ser man ju genast biblioteket framför sig.
Det är en typisk plats, inte en tjänst.” Elsa menar att en titel som bibliotekarie inte är
gångbart i företagsvärlden. ”Nä, dom skulle inte fatta. Dom visste väl inte riktigt vad en
informationsarkitekt gjorde heller, men det tycker jag faktiskt berättar mer om vad man
gör, än bibliotekarie. Jag tycker att innehållet och vad man har läst och annat är
viktigare.” Hon har dessutom stött på ett annat problem med att jobba på företag: ”För
det vet jag ju då andra som frågar ’hur jobbar du på det företaget? Lånar ni ut böcker?’,
’Nä, jag håller inte alls på så!’. Det är nästan så att äldre bibliotekarier…dom förstår
inte vad man menar. För dom är det så intimt förknippat med att man skall sitta där i sitt
bibliotek.” Elsa menar att det bara är bra om bibliotekarier byter titel: ” Men visst, det
här med yrkesbenämningar, det blir ju liksom… där binder man ris åt sin egen rygg
inom bibliotekariebranschen. För alla har ju att vinna på att det går bra för oss. Och att
man får bättre löner. Blir det bättre löneutveckling och olika jobb, är det bara bra.”

Elsa tycker att bibliotekarier som kommer till företag kan ta över vissa delar av andras
jobb, men ser inte det som ett större problem. Hon tycker att man tar över vissa bitar av
det som programmerare håller på med, samt lite av grafikernas sysslor. ” Men det finns
ju folk som kan saker bättre än jag. Men man är ju inne i ett rätt jobbigt område att både
förstå tekniken, men man kan ändå inte bli experten. Och det där är ju en svår
balansgång. Det börjar ju lätta. Men det kan bli rätt jobbigt, för då är man ju inne och
klampar och tycker mycket om dom här teknikernas område. Och det är svårt att
påverka.” Hon talar om för mig att det hade varit nyttigt att på utbildningen i biblioteks-
och informationsvetenskap få lära sig hur man jobbar i olika grupper av kompetenser.
Hon menar att en bra chef har en stor roll vad gäller att styra upp de olika
professionerna. Som bibliotekarie, dock med en annan titel, så har man ingen självklar
roll: ”man håller på där och springer runt mellan olika yrkesgrupper, för att få ihop nån
helhetslösning, på nått sätt. Det kan bli jätte knepigt att man är inne på andras revir.”
Elsa menar att som bibliotekarie har man inte med sig detta tankesätt i bagaget, som
kanske andra yrkesgrupper lättare kan ta till sig.

Vad gäller framtiden för bibliotekarier som informationsspecialister tycker Elsa ser ljus
ut. Det finns väldigt mycket att göra där ute för en informationsspecialist, berättar hon.
Men hon kommer återigen in på att bibliotekarien har för lite med sig från utbildningen
om man söker vägen till den privata marknaden: ”Det som jag saknar nu, och som jag
vet ingår i längre utbildningar, som ingenjörsutbildningar, det är så här att man skulle
läsa mer typ företagsekonomi och projektarbete. Att lära sig om processer… så att man
mer kan vara den där teammedarbetaren med andra kompetenser. Just att det inte är så
fokuserat på att du skall vara ett gäng bibliotekarier på ett bibliotek, utan att man skall
kunna fungera med andra kompetenser.”
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Här kommer jag att söka svar på mina frågeställningar samt förena empirin med
litteraturgenomgången och den teoretiska utgångspunkten. För att underlätta så återger
jag frågeställningarna.

Frågeställningarna lyder:
• Hur tycker mina respondenter att utbildningen i biblioteks- och

informationsvetenskap förbereder en blivande bibliotekarie att arbeta inom den
privata marknaden?

• Vad avgör för respondenterna valet mellan offentlig och privat arbetsplats?
Spelar lön och arbetsuppgifter någon roll.

• Hur tycker respondenterna att företagen värdesätter bibliotekariers kompetens?
• Upplever mina respondenter att de inkräktar på andras områden, när de arbetar inom

privat sektor?
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Man kan alltid fråga sig huruvida utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap
skildrar verkligheten. På BHS i Borås finns inte längre någon praktik. Istället läggs
tonvikten på det teoretiska. Utbildningen är inte en yrkesutbildning utan en akademisk
kurs som spänner över två år. Klasson menar att utbildningar i biblioteks- och
informationsvetenskap inte skall fokusera för mycket på hur man arbetar på bibliotek.
Utbildningen skall istället vara framtidsinriktad, menar hon.58 Vad gäller intervjuerna
med mina respondenter, så finner man att samtliga är någotsånär nöjda med
utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap, samtidigt menar Anna, Christer
och Dagny, som alla gick BHS, att man inte lär sig hur man arbetar på den privata
sektorn. De efterlyser just denna inriktning. Beata å sin sida var nöjd med sitt upplägg
på BIVIL. De arbetade ofta i grupper, vilket hon tycker korresponderar med arbetssätten
på den privata sektorn. Elsa, hade på den tiden hon läste i Borås, mellan 90-92, praktik,
dessutom kunde hon välja mellan de två inriktningar som fanns att erbjuda då –
folkbibliotek eller forsknings- och företagsbibliotek. Hon var nöjd med utbildningen
men saknade kurser som till exempel företagsekonomi och hur man bedriver
projektarbeten, kurser som mer handlade om hur arbeten bedrivs på företag.

Respondenterna tycks ha en annan drivkraft till varför de valt biblioteks- och
informationsvetenskap, och det är just att främst arbeta med information, än kanske det
traditionella att ha en kärlek till böcker, och en vilja att arbeta på folkbibliotek. Dagny,
till exempel, uttrycker att hon främst tyckte om att söka information, att hon gillade
detektivarbetet som detta medförde. Anna och Beata visste båda två att de inte ville
jobba på folkbibliotek efter examen. Både Christer och Elsa säger att de inte har något
större intresse av skönlitteratur än en normal person. Det är tydligt att det inte är
skönlitteratur och läsning som är orsaken till varför respondenterna velat bli
bibliotekarier. Detta tycks reflektera vad IFLA menar, att folk som söker sig till
utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap helst skall göra det utan att ha en

                                                          
58 Klasson (1992), s. 44.
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förkärlek till böcker och läsande.59 Rehman menar att utbildningarna i biblioteks- och
informationsvetenskap måste följa den nya tekniska utvecklingen. De måste utvecklas
”in conjunction with professional organizations”, det vill säga den privata marknaden,
för att på så sätt förnya sig och ändra sig för att passa in i den nya informationsåldern.60

För att besvara min första frågeställning så finns det från mina respondenters sida en
saknad i att utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap inte fokuserar så
mycket på den privata marknaden. Ambitionen finns där, anser några respondenter, men
menar att man inte når ända fram. En respondent tycker att utbildningen i biblioteks-
och informationsvetenskap borde innehålla kurser i företagsekonomi och projektarbete,
detta för att lättare förstå hur man fungerar som en kompetens bland andra kompetenser.
Mina respondenter har hittat en nisch där de kan fungera som en kompetens bland andra
yrkesgrupper. Samtidigt menar de att denna nisch inte kommer att försvinna, att det
kommer att behövas fler bibliotekarier på den privata marknaden. En slutsats till den
första frågan är att mina respondenter anser att utbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap borde förse intresserade studenter med relevanta och adekvata
verktyg för att lättare kunna anpassa sig på en privat marknad. Tillvalskurser i bland
annat företagsekonomi, intranät, företagskultur, med mera, skulle vara relevant.

����9DO�DY�DUEHWVSODWV

Enligt Berring så har informationsparadigmet ändrats i den västerländska kulturen från
att ha varit ett paradigm byggt kring boken som en ikon, till att nu vara byggt kring den
digitala informationen.61  Mina respondenter är mer intresserade av det senare, vilket
tydligt framgår av intervjuerna. Samtidigt som de tycker att biblioteken som institution
är fantastisk, så skall det mycket till för att börja arbeta där. För att exemplifiera så
menar Anna följande: ”Om det var ett bibliotek med visioner. Om det var en rolig,
spännande och utmanande arbetsuppgift…” Hon är dock tveksam om det finns något
bibliotek som kan erbjuda henne det. Beata: ”…principiellt rent, så skulle jag inte ha
nått emot att jobba på bibliotek. Det verkar som att jobba på bibliotek är att jobba i
motlut hela tiden…” Christer: ”Jag ville jobba med webbgrejor. /…/ Och det fanns inte
så mycket sånt inom biblioteksvärlden”. Dagny: ”…att ta reda på information, samla in
det från olika källor och sammanställa. /…/ den delen är inte så enormt stor på ett
folkbibliotek”. Vad respondenterna säger tycks rimma med vad Berring menar, att
paradigmet har skiftat från böcker till digital information. Respondenterna har inte en
ovilja att arbeta på folkbibliotek, men den digitala informationen, i dess olika former, är
mer utbredd på den privata arbetsplatsen, vilket också gör att den branschen är mer
intressant för respondenterna. Christer, till exempel, menar att det är svårt att försvara
att man är utbildad bibliotekarie och inte läser så mycket böcker. En uppfattning, vilket
IFLA menar, är att bibliotekarier är bibliotekarier för att de älskar böcker. Denna bild
stämmer inte på mina fem respondenter. Här är det den digitala informationen som
gäller framför boken. Inställningen till folkbiblioteket som arbetsplats ställs därför åt
sidan av respondenterna, eftersom man där inte utmanas av den digitala informationen.
För respondenterna handlar folkbiblioteken fortfarande om det gamla paradigmet

                                                          
59 Prins & de Gier (1995), s. 22.
60 Rehman (2000), s. 2.
61 Berring (1995), s. 94.
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böcker, och inte det nya paradigmet digital information. Detta korresponderar med vad
Lancaster menar att bibliotekariens blick måste vändas mot den nya tekniken, eftersom
det är just den nya tekniken som gör professionen så intressant.62

En annan inställning till folkbibliotek tycks vara att man där mycket får gå den långa
vägen, att man så att säga får jobba sig uppåt. Anna: ”När du börjar och du är yngst, då
skall du börja med och stämpla blanketter, och du ska göra dom tråkiga sakerna. Och så
ska du göra det i två år. Och du ska gå på halvtid… eller 6 månaders vikariat som du får
förlängd en vecka innan det går ut (skratt). Och… alltså… Och sen ska du harva där ett
tag, sen kanske du kan få bli upphöjd till att bli den som bestämmer vad man skall köpa
in inom det här området… Alltså, man får väldigt mycket gå den långa vägen.” Anna är
kritisk till biblioteken som en möjlighet att göra karriär. Elsa menar att det som hämmar
bibliotekarien på bibliotek är att så få får fortbilda sig, samt att folk stannar på en och
samma arbetsplats i många år. Hon anser att folkbiblioteken har en ”konserverande
intern miljö”. Det samma uttrycker Christer, som menar att bibliotek tenderar att gå i
samma hjulspår hela tiden eftersom de inte har samma drivkraft som till exempel ett
företag har, i och med vinstsyftet. Samtidigt menar han att biblioteken är oumbärliga på
grund av att de är ett ”offentligt vardagsrum, kulturförmedlare, informationsspridare,
kunskapsbank och [en] demokratisk förutsättning.”

Vad gäller att arbeta på ett privat företag så upplever Anna arbetsmiljön som stressig.
Hon menar att hon ibland inte får någon respons på det hon gör. Beata är bara positiv till
skillnaden. Hon ser inga nackdelar med att arbeta på ett privat företag, där hon är nöjd
med den projektform arbetet bedrivs. Christer tycker att det finns nackdelar med att
jobba på företag, och det är att han inte tycker om själva marknadsidén, att företagen
drivs av vinster. Men å andra sidan tycker han att det är det som samtidigt är
drivkraften. Det Christer tycker är bra är att de satsar mycket på att utveckla de saker
han tror på. Dagny tycker att det jobb hon har i dag är oförutsägbart, till skillnad från
hur hon uppfattar traditionellt biblioteksarbete, som hon anser vara ett mer rutinartat
arbete. Hon upplever dock sitt arbete något stressigt, då hon tar betalt per timme när hon
arbetar. Elsa tycker att man har goda utvecklings- och karriärmöjligheter på företag,
vilket hon inte finner att folkbibliotek har. Både Anna och Elsa saknar dock mötet
mellan olika låntagare som uppkommer på folkbiblioteken.

För att beskriva folkbiblioteket som arbetsplats så använder mina respondenter ganska
kraftiga ord. Vissa har dock inte arbetat på folkbibliotek, men tror sig ändå ha en klar
bild av arbetsplatsen eftersom många av deras vänner arbetar där. På folkbibliotek är det
enligt mina respondenter: svårt att göra karriär, du skall harva där ett tag innan du kan få
fast jobb, det är understimulerande, man jobbar i motlut, man går i gamla hjulspår, det
är rutinartat och förutsägbart, konserverande miljö och katastrof att man inte byter
arbetsplats oftare, och att det ges för lite fortbildningskurser. För att beskriva
företagsvärlden så låter det så här: stressig miljö, lite respons på det man gjort, själva
marknadsidén inte så kul, inte samma direktkontakt med människor som på bibliotek.
Men samtidigt så menar respondenterna att företagsvärlden är mer stimulerande och
man får vara mer kreativ. Detta uppväger stressen, enligt respondenterna. Trots några
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negativa ord vad gäller den privata arbetsplatsen anser alla respondenter att valet av
arbetsplats faller på den privata sidan, även om det inte direkt finns någon motvilja att
arbeta på folkbibliotek. Vad respondenterna efterlyser på folkbibliotek, tycks vara
modernisering och intressantare arbetsuppgifter. Respondenterna kan tänka sig
folkbibliotek som arbetsplats om det sker vissa förändringar. I dagsläget tycker mina
respondenter att det finns få, om några, intressanta arbeten på folkbibliotek.

Som en slutsats kan man förstå att mina fem respondenter tycker att det skulle vara svårt
i dagsläget att arbeta på ett folkbibliotek. Detta tycks grunda sig på att de har en bild av
folkbiblioteken som hämmande för en karriär. För att kunna tänka sig att arbeta på ett
folkbibliotek så menar de att de måste bli en intressantare arbetsplats.

����/|Q�RFK�DUEHWVXSSJLIWHU

De fem respondenternas löner ligger på mellan 25 000 och 30 000 kronor i månaden.
Detta kan tyckas vara en morot för att jobba inom den privata sektorn. Medellönen för
en folkbibliotekarie inom kommunen ligger på 19 956 kronor i månaden.63 Alltså
väldigt mycket lägre än på den privata marknaden. Vad jag själv erfarit så är 17 500 –18
000 inte en helt ovanlig ingångslön på folkbibliotek. DIK-förbundet rekommenderar en
ingångslön för bibliotekarier på 23 000 kronor/månaden. Här finner jag att lönerna på
privat sektor korresponderar mer till DIKs rekommendationer än inom den offentliga
sektorn. Respondenterna menar att man på företag oftast får en lön som motsvarar
utbildningens längd. Dock menar samtliga av mina respondenter att det inte
huvudsakligen är lönen man arbetar för utan arbetsuppgifterna. De flesta resonerar att
lönen är av underordnad betydelse om inte arbetsuppgifterna är tillfredsställande. Anna
kan till exempel tänka sig att gå ner i lön (hon har idag 30 000 kr/månaden) ifall
arbetsuppgifterna vore spännande. Beata, Christer, Dagny och Elsa uttrycker liknande
åsikter, om arbetsuppgifterna inte är intressanta så spelar lönen mindre roll. Det
viktigaste är att trivas på sin arbetsplats, resonerar samtliga respondenter.

Spelar då lönen och arbetsuppgifterna någon roll i valet mellan att jobba på
folkbibliotek eller företag? Jag tycker mig se att respondenterna naturligtvis uppskattar
att få en lön som motsvarar utbildningens längd, det vill säga fyra års universitets
studier. Dessutom tycker alla mina respondenter att de arbetsuppgifter de har idag är
väldigt stimulerande och intressanta. Samtidigt menar några att de skulle kunna tänka
sig att arbeta på ett folkbibliotek ifall arbetsuppgifterna vore de rätta, men menar också
att det finns för få intressanta arbetsuppgifter på folkbibliotek. Det mina respondenter
arbetar med på den privata sektorn, till exempel intranät och nätbaserad
informationsstrukturering, finns inte i någon liknande utsträckning inom folkbibliotek.
Överlag tycker mina respondenter att lönen för bibliotekarier inom den offentliga
sektorn är för låg.

Slutsatser att dra är att folkbiblioteken för mina respondenter inte är tillräckligt
intressanta arbetsplatser. Dessutom så anser de att lönen på folkbiblioteken är för låga.

                                                          
63 DIK (2001) ',.V�O|QHVWDWLVWLN������I|U�ELEOLRWHNDULHU. URL: http://www.dik.se [2001-08-19] (Denna
tabell kan dock vara något missvisande, då DIK har undersökt lönerna utifrån arbetsområde bibliotek.
Respondenterna arbetar inte på företagsbibliotek.) Se ELODJD���för tabell.
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Vidare så tycker de att arbetsuppgifterna på folkbiblioteken inte stimulerar lika mycket
som de gör på den privata sektorn. För att mina respondenter skall kunna tänka sig att
arbeta på ett folkbibliotek krävs större utmaningar än som finns idag. Lancaster menade
i en av sina visioner, om hur bibliotekarien skulle kunna överleva som profession, att
biblioteken som institution skulle komma att försvinna. Samtidigt skulle bibliotekarien,
om hon nu tog till sig den nya digitala tekniken, bli en ’valued professional’, vilket
Lancaster ansåg skulle ha en inverkan på både status och lön.64 Vad man kan se på mina
respondenter är att de har en väldigt bra lön. En lön som korresponderar till
utbildningens längd. För att folkbiblioteken i framtiden skall vara attraktiva
arbetsplatser för bibliotekarier krävs det att kommunerna drastiskt höjer lönerna för
professionen. Om valet står mellan en arbetsplats som ger en bra lön och intressanta
arbetsuppgifter å ena sidan, och låg lön och ’ganska’ intressanta uppgifter å andra sidan,
så tror jag att valet för mina respondenter är självklart.

����)|UHWDJ�RFK�ELEOLRWHNDULHU

För mina respondenter har det varit naturligt att få en annan titel när man jobbar inom
den privata marknaden. De titlar mina respondenter har fått är informationsarkitekt och
informationsspecialist, samt undertitlar som webbkonsult och systemkonstruktör.
Respondenterna har alla beskrivit detta som att man på företag titulerar sig utifrån vad
man gör, inte vad man har för utbildning. Alla mina respondenter har bibliotekarie
utbildning, men ingen sysslar med böcker. Respondenterna arbetar uteslutande med
nätbaserade sysslor. Detta sagt, så finns det hos mina respondenter ett problem, och det
är den gamla nidbilden av bibliotekarier. Nästan samtliga respondenter anser att de
värdesätts väldigt högt på företagen där de arbetar. De anser att de har en kompetens
som fyller luckor. Men samtidigt menar alla respondenter att man inte kan kalla sig för
bibliotekarie i branschen. Det skulle inte fungera, menar de. Några respondenter
avslöjar inte heller att de studerat till bibliotekarier. Även detta skulle enligt några
respondenter inte fungera. För att exemplifiera så menar till exempel Anna att många
har en oförståelse till vad hon sysslar med på ett företag när hon är bibliotekarie. När
hon har kundmöten så nämner hon aldrig att hon är bibliotekarie, utan säger att hon är
utbildad i informationsvetenskap. Anna menar att om hon nämner titeln bibliotekarie så
finns det en risk att man skadar relationen till kunden. Hon menar att många, kunder
såväl som arbetskamrater, får bilden av ett hus med böcker framför sig, om man nämner
att man är bibliotekarie. ”Det blir som en slags mental blockering i huvudet på dom man
pratar med”, säger Anna. Elsa menar att om en ny titel kan gagna bibliotekarien i fråga
om status, image och lön, så måste man ta den. Elsa ser inga som helst problem i att
titulera sig som informationsarkitekt.

Enligt Abbott så har bibliotekarieprofessionen skakats av informationsteknikens intåg.
Genom Abbotts teorier tycker jag mig kunna se att mina fem respondenter upplever att
de har avskiljt sig från bibliotekarieprofessionen, så kallad abstraktion, i och med att de
alla arbetar på icke traditionella arbetsplatser för bibliotekarier. Samtidigt finns det ett
slags statushöjning i och med att respondenterna arbetar inom den privata sektorn.
Abbott menar att separationen från den gamla professionen är vertikal snarare än
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horisontal. Det vill säga att det blir en skillnad i status och inte i arbetsuppgifter. Jag
tycker mig dock kunna identifiera att respondenterna är nöjda med att ha bra och
stimulerande arbetsuppgifter. Vad gäller deras status så menar respondenterna att man
inte gärna avslöjar att man i grund och botten är bibliotekarie. Det verkar som om
respondenterna måste hävda sig när deras bakgrund avslöjas. För att dra en slutsats
utifrån Abbotts teorier om professioner så tycker jag mig ha tangerat det Abbott menar,
det vill säga, mina respondenter har avskiljt sig från sin egna profession. Eftersom
bibliotekarieprofessionen har försvagats sedan den digitala teknikens intåg, så har detta
faktiskt lett till att mina respondenterna breddat sin jurisdiktion. Mina respondenter
arbetar numera tillsammans med andra kompentenser, vilket Abbott liknar med en
sammanslagning (amalgamation). En sammanslagning med andra kompetenser är vad
Abbott menar att bibliotekarieprofessionen går igenom, vilket jag tycker mig ha
identifierat genom samtal med mina respondenter.65

För att spinna vidare på samma tråd så menar Lancaster, i en rad artiklar han skrev för
snart tjugo år sedan om bibliotekarieyrkets framtid, att det finns både dåliga och goda
framtidsutsikter för bibliotekarier och biblioteken. Lancaster menar att biblioteken som
en institution sakta kommer att försvinna, men samtidigt så kommer bibliotekarien i den
digitala framtiden att bli en ’valued professional’ vilket kommer att ha inverkan på
bibliotekariens image, status och kompensation i form av en bättre lön.66 Lancaster
menar sålunda att bibliotekarien kommer att överleva biblioteken men endast om de tar
till sig den nya tekniken, och så att säga slutar att behandla enbart böcker. Tekniken för
Lancaster är svaret på bibliotekariens framtid:

Librarians need no longer operate within the four walls of an institution. They can apply
their professional skills in searching information sources and in answering questions
wherever they can plug in a terminal. They can freelance from the home or form
themselves into group practices as doctors and attorneys do. These trends, of course, are
already quite evident in the profession.67

I artikeln ’Future Librarianship: Preparing for an Unconventional Career’, menar
Lancaster att bibliotekarien är den profession som är mest institutionaliserad.
Bibliotekarien måste sluta att tänka på biblioteken som en institution som bevarar
böcker. Istället måste bibliotekariens blick vändas mot den nya tekniken, vilket
Lancaster menar är det som gör professionen intressant.68 Bibliotekariens
institutionalisering måste brytas om de skall spela en roll i det kommande
informationssamhället. Lancaster menar att bibliotekarien inte har något val, eftersom
den digitala teknikens intåg i samhället sakta men säkert kommer att ta död på böcker
och dess lagerlokaler, det vill säga biblioteken.69 Bibliotekarien måste sålunda ut på den
fria marknaden och bli ’freelance librarians’ eller ’information brookers’.70

Samtliga respondenter samtycker med Lancaster i det att framtiden ser ljus ut för
bibliotekarier inom den privata sektorn.
                                                          
65 Abbott (1983), s. 105-106.
66 Lancaster (1982), s. 151, 154.
67 Ibid., s. 150.
68 Lancaster (1983), s. 747.
69 Ibid., s. 750.
70 Lancaster (1982), s. 150-152.
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����8SSOHYHOVHQ�DY�DWW�LQNUlNWD�Sn�DQGUDV�DUEHWVRPUnGHQ

I det förra avsnittet har jag resonerat att mina respondenter har separerat från sin
ursprungliga profession. I och med att mina respondenter arbetar inom den privata
sektorn så tyckte jag att det var intressant att ställa frågan huruvida mina respondenter
upplevde någon form av revirtänkande från andra professioner. Sammantaget upplevde
ingen av de fem respondenterna något revirtänkande från någon annan profession.
Snarare var upplevelsen att man hade arbetsuppgifter som inte tidigare funnits på
arbetsmarknaden, att man därför fyllde en lucka, samt att man upplevde att man
kompletterade övriga yrkesgrupper. Elsa upplevde dock att man kunde inkräkta på
andras områden, men såg inte det som ett problem. Hon nämnde en viktig sak i
sammanhanget, då hon menade att som bibliotekarie, med en annan titel, så upplevde
hon att man inte hade en självklar roll. Man fick ta lite från andra yrkesgruppers
arbetsuppgifter för att få ihop en helhetslösning, menade hon. Elsas lösning på det
problemet skulle vara att man inom utbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap införde kurser som var relaterade till arbete inom den privata
sektorn.

����$YVOXWDQGH�GLVNXVVLRQ

Denna uppsats gör nedslag bland fem respondenter, som alla har det gemensamt att de
läst biblioteks- och informationsvetenskap, men inte arbetar som en traditionell
bibliotekarie utan inom den privata sektorn och tilldelats arbetsuppgifter som inte liknar
vad man som traditionell bibliotekarie skulle syssla med.

Som nyexaminerad från en utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap kan man
göra olika val vad gäller en framtida arbetsplats. De flesta bibliotekarier väljer
folkbibliotek och en offentlig karriär. Mina respondenter har valt en annan väg,
nämligen att arbeta inom den privata sektorn. I och för sig så kanske det rådande
arbetsklimatet inte gynnar just bibliotekarier inom den privata sektorn, men samtliga
fem respondenter har tidigt haft en vilja att arbeta inom just den privata marknaden, så
jag ser det inte som en slump att de hamnat där. Respondenterna har dessutom
arbetsuppgifter som inte går ut på att arbeta med böcker. Vad gäller uppsatsens första
frågeställning så har jag genom intervjuer med mina fem respondenter förstått att de
tidigt gjort ett val att inte arbeta på ett folkbibliotek. Detta har jag förstått berodde på att
respondenterna sett en möjlighet med utbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap, att man där funnit redskapen i hur man finner relevant
information och hur man strukturerar den, vilket även förenar mina respondenters
intressen vad gäller primärt information och sekundärt böcker. Samtidigt efterlyser
respondenterna en utbildning som mer korresponderar mot företagsvärldens krav, för att
på så sätt bli än mer attraktiva på den privata marknaden.

Vidare tycker jag mig fått en slutsats som tangerar Abbotts teorier om professioner.
Genom intervjuerna så förstår man att respondenterna valt att söka sig en alternativ
yrkeskarriär, bortom den traditionella rollen som folkbibliotekarie, dels på grund av att
de anser att folkbiblioteken inte främjar det de vill syssla med, nämligen
informationsstrukturering och nätbaserad informationssökning, dels att lönen är en
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viktig beståndsdel i valet av den privata sektorn som arbetsplats. Titulaturen verkar
också viktig för mina respondenter. Några respondenter avslöjar inte för sina kollegor
att de i grund och botten är bibliotekarier. Detta för att inte skada relationen till kunder
eller arbetskamrater. I och med detta verkar Abbotts teorier tydliga, i det att en annan
titel höjer bibliotekariens status. Att titulera sig bibliotekarie inom ett företag fungerar
inte, enligt mina respondenter, såvida man inte jobbar på ett företagsbibliotek. Det finns
således en viss ängslan att bli avslöjad som en bibliotekarie. Man kan spekulera i vad
detta beror på, men ämnet har debatterats i media, främst sedan Lars Lönnroth i Röda
rummet (990306), menade att bibliotekarien, eller Tant Brun som han kallade henne,
var på väg att dö ut. Lönnroth menade att Tant Brun var den som upprätthöll kulturen i
landet, och hon var nu på väg att ersättas av bibliotekarier som inte var intresserade av
litteratur. Som ett svar till Lönnroth menade Lars Jakobson, i ett inlägg i Svenska
Dagbladet, att det var bra att Tant Brun var på väg bort. Jakobson hävdade att det var
hon som gjorde det omöjligt för bibliotekarierna att överleva på sin lön samt att
politikerna i henne endast såg en dam som lånade ut böcker och placerade de på
hyllorna när de återlämnades. Jakobson menade att problemet med biblioteken, vilket
också bidrog till en stereotyp bild av bibliotekarien, var att verksamheten inte var
professionell. I och med att folk inte oftast kan skilja mellan bibliotekarier och
biblioteksassistenter, så får professionen en lägre status.71 Häri denna debatt tror jag mig
finna en tydlig koppling till varför mina respondenter inte tycks vilja avslöja att de
utbildat sig till bibliotekarier för sina kunder eller arbetskamrater. En respondent menar
att de flesta får en bild av ett hus med böcker i, om man nämnde att man var utbildad
bibliotekarie. Klart är att respondenterna inte vill bli förknippade med en nidbild, eller
en stereotyp. Samtidigt så finns det hos några respondenter en stolthet i att man klarar
sig väldigt långt på sin utbildning, och att det finns en god framtid inom den privata
sektorn för en utbildad bibliotekarie. Respondenternas sätt att handskas med att de i
grunden är utbildade bibliotekarier skvallrar lite om att bilden av bibliotekarien måste
förnyas och på ett eller annat sätt höja sin status. Mina respondenter har sålunda
distanserat sig, från den traditionella bibliotekarieprofessionen, och sökt en alternativ
karriär utanför folkbiblioteken. Titulaturen är dock inte självvald av mina respondenter.
Enligt respondenternas utsagor så syftar titulaturen, på den privata marknaden, mer till
vad du gör, inte till vad man är utbildad till att göra. Det är inte omöjligt att anta att
bibliotekarieprofessionen skulle kunna höja sin status om den anammade den privata
sektorns syn vad gäller titulering. Om man knyter an detta till debatten om tant Brun, så
kanske bibliotekariens status (och dess lön) skulle höjas, om de antog en annan titel, då
kommunalpolitikerna tydligen inte förstår bibliotekariens egentliga kompetens.

För att kort summera uppsatsens frågeställningar tycker jag mig se att respondenterna
varit ganska nöjda med utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap, dock
efterlyser de en större förankring i den privata sektorn, för att på så sätt vara mer
konkurrenskraftiga på den marknaden. Valet mellan offentlig och privat arbetsmarknad
avgörs av respondenterna utifrån ett par kriterier: den privata marknaden har mer
stimulerande arbetsuppgifter, samt att lönen korresponderar mot utbildningens längd.
Respondenterna tycker att de värdesätts väldigt högt av sina arbetsgivare inom den
privata sektorn. Vidare är meningen samstämmig bland respondenterna att framtiden för
bibliotekarier på den privata marknaden är god i och med att informationsflödet inte

                                                          
71 Jakobson, Lars (1999). ”Låt inte Tant Brun härja på biblioteken!”. 6YHQVND�'DJEODGHW, s. 14.
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kommer att avta, snarare tvärtom. Respondenterna menar att bibliotekarier är särskilt
lämpade att strukturera information. Dock menar mina respondenter att det är en
omöjlighet att agera professionellt med en titel som ’bibliotekarie’, varpå de menar att
en annan titulering är mycket bättre. Till sist anser respondenterna att de inte inkräktar
på andras områden. Respondenterna resonerade att man som bibliotekarie fyller en tom
lucka i företagsvärlden, och att man kompletterar övriga yrkesgrupper.

Vad gäller Abbotts teorier om professioner tycker jag mig fått svar på det jag velat.
Enligt vad jag tidigare skrivit, så är bibliotekarieprofessionen inne i en period av
förändring i och med den digitala tekniken. Denna förändring märks tydligt i det faktum
att mina fem respondenter inte arbetar på ett folkbibliotek. De har separerat, eller delat
sig, från sin profession, vilket kan, enligt Abbott, skada bibliotekarieprofessionen i det
att den sakta avtunnas. Samtidigt så finns det fler professioner som gör anspråk på att
vara specialister på att hantera information, vilket gör att bibliotekarieprofessionen kan
få svårt med sin identitet. Men, vad som blir tydligt, efter intervjuerna med de fem
respondenterna, är att de på ett eller annat sätt breddat bibliotekariens jurisdiktion. Får
den privata arbetsmarknaden upp ögonen för bibliotekariers kompetens vad gäller
informationsstrukturering och dylikt, så tror jag att detta kan gagna hela kåren.
Bibliotekarier besitter kunskaper som enligt respondenterna tydligt behövs inom den
privata sektorn vilket gör att professionen går en intressant framtid till mötes.

Det hade varit intressant att göra en vidare forskning inom detta ämne. Detta kunde
innefatta en djupdykning i huruvida status spelar roll för bibliotekarier. Här hade det
varit intressant att studera just titulaturer, och kanske jämföra folkbibliotekarier, i den
offentliga sektorn, med bibliotekarier inom den privata sektorn. Hur mycket spelar en
ny titel roll? Är titeln ’bibliotekarie’ förlegad? En annan intressant fråga som dykt upp
är hur folk i allmänhet uppfattar bibliotekarier. Även här skulle statusfrågan dyka upp
igen.
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���6DPPDQIDWWQLQJ

Denna uppsats tar upp frågan om hur en bibliotekarie upplever sin professionella roll i
en verksamhet utanför biblioteken där andra titlar än just bibliotekarie används.

De frågor jag ämnat besvara har varit följande:

• Hur tycker mina respondenter att utbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap förbereder en blivande bibliotekarie att arbeta inom den
privata marknaden?

• Vad avgör för respondenterna valet mellan offentlig och privat arbetsplats?
Spelar lönen och arbetsuppgifter någon roll?

• Hur tycker respondenterna att företagen värdesätter bibliotekariers kompetens?
• Upplever mina respondenter att de inkräktar på andras områden, när de arbetar inom

privat sektor?

Med utgångspunkt från ovanstående frågeställningar har jag genomfört kvalitativa
intervjuer med fem bibliotekarier som alla haft det gemensamt att de jobbar inom den
privata sektorn och innehar en annan titel än just bibliotekarie. Utöver intervjuerna så
har jag gjort en litteraturstudie.

Genom en litteraturgenomgång diskuterar jag hur olika författare ser på utbildningen i
biblioteks- och informationsvetenskap, och hur de menar utbildningen varit i behov att
förnya sig. Här tas också upp vad olika författare anser att framtiden kommer att erbjuda
bibliotekarien. Vidare tas här även upp vissa exempel på hur bibliotekarier kan fungera i
en annan roll, till exempel i ett företag.

Jag har tagit utgångspunkt i Abbotts professionsteori. Abbott beskriver hur professioner
är beroende av varandra och hur de skyddar sig mot andra professioner. Kort, så är
bibliotekarieprofessionen sårbar för andra professioner i och med den digitala tekniken
och informationsparadigmet. Liksom bibliotekarier så gör även andra professioner
anspråk på att vara informationsspecialister. Enligt Abbott kan detta betyda att
bibliotekarieprofessionen sakta avtunnas och bli mer diffus. Samtidigt så kan detta även
bidra till att bibliotekarieprofessionen breddar sin jurisdiktion. Bibliotekarier kan bredda
sitt arbetsområde och inte bara vara bunden till att arbeta på ett bibliotek.

Utifrån intervjuerna så uppgav respondenterna att de var ganska nöjda med utbildningen
i biblioteks- och informationsvetenskap, dock efterlyste de en större förankring i den
privata sektorn, för att på så sätt vara mer konkurrenskraftiga på den privata marknaden.
Respondenterna menade att valet mellan offentlig och privat marknad avgjordes utifrån
att den privata marknaden erbjöd mer stimulerande arbetsuppgifter samt att lönen var
betydligt bättre än inom den offentliga sektorn. Vidare uppgav respondenterna att de
värdesatts väldigt högt av sina arbetsgivare. Det framhölls dessutom också att framtiden
inom den privata marknaden såg ljus ut för bibliotekarier. Samtliga respondenter såg ett
problem i och med att de i grund och botten var bibliotekarier. Detta tog sig uttryck i att
man inte gärna avslöjade att man var bibliotekarie. Respondenterna ansåg att en annan
titel än just bibliotekarie berättade mer om vad man gjorde. Respondenterna ansåg inte
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att de inkräktade på någon annans område.
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%LODJD��

Hej XXX.

Mitt namn är Johan Rasmussen. Jag läser till bibliotekarie i Borås där jag för tillfället
håller på att skriva min magisteruppsats.

Min uppsats kommer att handla om bibliotekarier utanför bibliotek, lite mer specifikt –
om bibliotekarier på privat sektor; om bibliotekariers nya titlar (informationsspecialist,
informationsarkitekt osv), om varför bibliotekarier dras till privat sektor m.m.

Jag lyckades spåra dig genom en rad artiklar som du deltagit i som belyser just det jag
skall skriva om.

Det är därför jag skriver detta mail till dig, och undrar om du skulle vilja ställa upp på
en intervju till?

Med vänliga hälsningar – Johan Rasmussen

Hej.

Mitt namn är Johan Rasmussen och jag skriver för tillfället min magisteruppsats i
biblioteks- och informationsvetenskap i Borås. Uppsatsens syfte är att ta reda på hur
bibliotekarier utanför bibliotek verkar, och då mer specifikt bibliotekarier på privat
sektor, som dessutom har en annan tjänstetitel (informationsspecialist,
informationsarkitekt osv) än just ’bibliotekarie’.

Jag tog kontakt med XXX, som kom med tips om att jag kunde ta kontakt med Er.

Intervjun kommer att ske per telefon och kommer att ta ca en halv till en timme.

Om ni vill kan jag skicka en intervjumall så att ni kan få en klar bild av vad intervjun
kommer att handla om.

Med vänliga hälsningar – Johan Rasmussen
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%LODJD��

,QWHUYMXPDOO

• Berätta lite om din bakgrund? Akademisk utbildning?
• Hur bra var bibliotekarieutbildningen och hur tyckte du den speglar verkligheten?
• Har du jobbat på bibliotek? Hur länge? Varför jobbar du inte på bibliotek idag?
• Synen på bibliotek?
• Varför jobbar du i ett privat företag i stället för på ett bibliotek?
• Spelar lönen någon roll?
• Spelar arbetsuppgifterna någon roll?
• Vad är din huvudsakliga syssla där?
• Hur tycker du det skiljer sig från att arbeta i ett privat företag och att arbeta på ett

traditionellt bibliotek? (om respondenten jobbat på bibliotek)
• Hur värdesätter företag bibliotekarier?
• Har din titel någon betydelse?
• Hur tror du framtiden ser ut för bibliotekarier?
• Hur tror du framtiden ser ut för informationsspecialister?
• Tycker du att du ”klampar in” på andras domäner, dvs utför jobb som en annan

profession egentligen skulle gjort?
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%LODJD��

6SHFLDOELEOLRWHNDULHQV�NRPSHWHQV�LQI|U������WDOHW
Föreningen (TLS) har översatt och bearbetat ett dokument som SLA (Special Libraries Association) i
USA tagit fram. Dokumentet är grundat på en undersökning om specialbibliotekariens och
informationsspecialistens nuvarande och framtida kompetens.

Källa: SLA, Competencies for Special Librarians of the 21st Century

gYHUVDWW�WLOO�VYHQVND�DY�6YHQVN�I|UHQLQJ�I|U�LQIRUPDWLRQVVSHFLDOLVWHU��FRS������

3URIHVVLRQHOO�NRPSHWHQV
6SHFLDOELEOLRWHNDULHQ����

����KDU�H[SHUWNXQVNDSHU�RP�GH�P|MOLJKHWHU�VRP�LQIRUPDWLRQVPDUNQDGHQ�HUEMXGHU��NlQQHU�YlO�WLOO
LQIRUPDWLRQVNlOORUV�NYDOLWHW�RFK�LQQHKnOO��RFK�KDU�I|UPnJDQ�DWW�NULWLVNW�YlOMD�XW�RFK�YlUGHUD�GHVVD�NlOORU�
Exempel:

• Utvärderar CD-ROM- och online-versioner av databaser.
• Känner till de bästa handböckerna, tidskrifterna och elektroniska media inom sitt eget specifika

område, t ex biologi, marknadsföring eller ekonomi.
• Utvärderar och väljer ut särskilt viktiga informationskällor, både tryckta och elektroniska,

lämpliga t ex för ett företag med FoU-verksamhet.
• Sätter upp en nätbaserad nyhetstjänst för t. ex. ett petrokemiskt företag.
• Sållar i överflödet av information genom att välja ut det som är relevant och användbart för

kunden.
• Använder strategiskt tänkande för att analysera den information som motsvarar företagets/

organisationens specifika behov och målsättning.

����KDU�GHQ�VlUVNLOGD�lPQHVNXQVNDS�VRP�I|UHWDJHW�RUJDQLVDWLRQHQ�HOOHU�NXQGHQ�NUlYHU�
Exempel:

• Förutom akademisk examen i biblioteks- och informationsteknik har många specialbibliotekarier
även ämneskunskaper på akademisk grundnivå eller högre akademisk examen.

• Har ofta därutöver kunskaper inom ekonomi, management eller andra ämnen av särskild vikt för
organisationen.

• Informationsspecialisten bevakar organisationens affärsområde via press och andra media för att
kunna utveckla ämnesspecifika informationstjänster, inklusive nyhetsbevakning.

����XWYHFNODU�RFK�HUEMXGHU�OlPSOLJD��OlWWnWNRPOLJD�RFK�NRVWQDGVHIIHNWLYD�LQIRUPDWLRQVWMlQVWHU�VRP�OLJJHU�L
OLQMH�PHG�I|UHWDJHWV�RUJDQLVDWLRQHQV�VWUDWHJLVND�PnO�
Exempel:

• Utvecklar en strategisk plan för verksamheten, kopplad till företagets/organisationens mål.
• Styr verksamheten effektivt och följer budgetförutsättningarna.
• Bygger upp och utvecklar ett professionellt team av goda medarbetare.
• Utför avancerade sökningar i olika databaser för kunders räkning.
• Skaffar fram önskade dokument i tryckt eller elektronisk form.
• Bygger upp ett kärnbibliotek avpassat till organisationens speciella behov.
• Analyserar och sammanfattar informationen för kundens behov.
• Utvecklar specialtesauri och listor över indexord för databaser.

����JHU�ELEOLRWHNHWV�HOOHU�LQIRUPDWLRQVWMlQVWHQV�DQYlQGDUH�VW|G�RFK�KDQGOHGQLQJ�
Exempel:

• Ger kurser i Internetanvändning för anställda.
• Utvecklar speciella kurser i sökteknik för slutanvändare samt håller kurser om

informationskällor av särskild vikt för organisationen.
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• Håller sig á jour med den senaste tekniken inom pedagogik och utbildning.
• Skapar en helpdeskfunktion för att hjälpa anställda med informationssökningsproblem.
• Ger stöd och referensservice online.

����NDUWOlJJHU�LQIRUPDWLRQVEHKRYHW�LQRP�RUJDQLVDWLRQHQ�VDPW�XWYHFNODU�RFK�PDUNQDGVI|U�VSHFLDOLVHUDGH
LQIRUPDWLRQVWMlQVWHU�RFK��SURGXNWHU�DYSDVVDGH�HIWHU�GHVVD�EHKRY�
Exempel:

• Utför kartläggning av informationsbehovet inom organisationen genom enkäter eller intervjuer
av särskilda grupper eller nyckelpersoner.

• Rapporterar resultatet av dessa undersökningar till ledningen, och påvisar kopplingen mellan
behov och utförda tjänster.

• Identifierar och tillfredsställer informationsbehov genom att aktivt delta i projektgrupper.
• Bidrar med unika eller annorlunda erfarenheter inom informationsområdet genom att redovisa

dessa i fackpress etc.

����DQYlQGHU�OlPSOLJ�LQIRUPDWLRQVWHNQLN�I|U�DWW�I|UYlUYD��RUJDQLVHUD�RFK�VSULGD�LQIRUPDWLRQ�
Exempel:

• Skapar en onlinekatalog för bibliotekets samlingar.
• Kopplar sökfunktionen i katalogen till en beställningsfunktion för dokumentleverans.
• Samarbetar med IT-avdelningen i företaget/organisationen för val av lämplig mjuk- och hårdvara

för informationssystem.
• Driver helpdeskfunktion för användning av elektronisk information.
• Håller sig uppdaterad om nya elektroniska produkter och leveransvägar.

����DQYlQGHU�OlPSOLJD�PHGHO�RFK�PHWRGHU�I|U�DWW�GHPRQVWUHUD�LQIRUPDWLRQVVHUYLFHQV�EHW\GHOVH�I|U
I|UHWDJHWV�RUJDQLVDWLRQHQV�K|JVWD�OHGQLQJ�
Exempel:

• Utvecklar en affärsplan för biblioteket.
• Beräknar och visar vinsten med att investera i biblioteket och dess service.
• Utvecklar en marknadsföringsplan för biblioteket.
• Genomför en utvärderingsstudie.
• Rapporterar till ledningen om ansträngningarna för att höja kvaliteten på informationstjänsterna.
• Visar hur biblioteket och informationstjänsterna bidrar till utveckling av organisationen.
• är en resurs för företaget/organisationen, t. ex. inom kvalitetsstyrningsarbetet.

����XWYHFNODU�VSHFLHOOD�LQIRUPDWLRQVSURGXNWHU�I|U�LQGLYLGHU�HOOHU�JUXSSHU�LQRP�HOOHU�XWDQI|U
RUJDQLVDWLRQHQ�
Exempel:

• Skapar databaser för interna dokument, t. ex. rapporter, tekniska manualer eller material för
särskilda projekt.

• Skapar sökbara fulltextdatabaser.
• Gör tekniska manualer tillgängliga online.
• Skapar och ansvarar för organisationens webbsidor.
• Länkar andra, för organisationen intressanta webbsidor, till företagets/organisationens webbsida.
• Deltar aktivt i organisationens kunskapsförsörjning genom att skapa, hitta och förmedla

information som höjer företagets/organisationens intellektuella kapital.
����XWYlUGHUDU�LQIRUPDWLRQVDQYlQGQLQJ�LQRP�I|UHWDJHW�RUJDQLVDWLRQHQ�RFK�XQGHUV|NHU�KXU�PDQ�ElVW�VNDOO
VW\UD�LQIRUPDWLRQVI|UV|UMQLQJHQ�
Exempel:

• Utvärderar behov, planerar informationsaktiviteter och gör uppföljningar.
• Mäter användning av informationsservice och hur nöjda användarna är.
• Undersöker hur informationsservice påverkar beslutsfattandet inom organisationen.
• Söker aktivt att förbättra verksamheten och strävar efter att ge den bästa möjliga service för t.ex.

bevakningstjänster, referensservice eller informationsspridning.
• Deltar i forskningsprojekt.
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�����I|UElWWUDU�LQIRUPDWLRQVWMlQVWHUQD�NRQWLQXHUOLJW�QlU�EHKRYHQ�lQGUDV�
Exempel:

• Följer industritrender och förmedlar information till nyckelpersoner i organisationen.
• ändrar informationstjänsternas inriktning efter företagets/organisationens aktuella behov.
• Använder just-in-time dokumentleverans.
• Ger råd vid inköp av informationsprodukter till olika avdelningar, i syfte att åstadkomma en

kostnadseffektiv hantering.

�����lU�HQ�HIIHNWLY�PHGOHP�DY�OHGQLQJVJUXSSHQ�RFK�RUJDQLVDWLRQHQV�NRQVXOW�I|U�LQIRUPDWLRQVIUnJRU�
Exempel:

• Deltar i organisationens strategiska planering.
• Deltar i benchmarkingaktiviteter och utvecklingsgrupper.
• Håller ledningen informerad om copyrightfrågor och bevakar att copyrightlagstiftning efterföljs.
• Förhandlar om kontrakt med databasleverantörer.
• Skaffar patentinformation.
• Utformar en informationsförsörjningspolicy för organisationen.

3HUVRQOLJ�NRPSHWHQV
6SHFLDOELEOLRWHNDULHQ����

����lU�KHOW�LQVWlOOG�Sn�DWW�JH�ElVWD�P|MOLJD�VHUYLFH
Exempel:

• Utvärderar utförda uppdrag och använder resultatet för att kontinuerligt förbättra verksamheten.
• Gör användarundersökningar regelbundet.
• Gläds över egna och andras framgångar.
• är stolt över ett väl utfört uppdrag.
• Delar med sig till andra av nya kunskaper genom att medverka som föreläsare på konferenser

och att skriva i fackpressen.
• Använder biblioteksforskningen som en källa till att förbättra service.

����V|NHU�XWPDQLQJDU�RFK�VHU�Q\D�P|MOLJKHWHU�EnGH�L�RFK�XWDQI|U�ELEOLRWHNHW
Exempel:

• Tar på sig nya uppgifter inom organisationen.
• Använder biblioteksbaserad kunskap och skicklighet för att lösa en mängd olika

informationsproblem inom olika områden.
• Skapar det virtuella biblioteket.

����VHU�KHOKHWHQ
Exempel:

• Inser att inhämtning och användning av information är en del av den kreativa processen för både
individer och organisationer.

• Ser biblioteket och dess informationstjänster som en del i en större process av väl underbyggda
och kloka beslut.

• Prioriterar den information som är viktig för att göra organisationen konkurrenskraftig.
• Bevakar viktiga affärstrender och världshändelser.
• Strävar efter att förutse trender och anpassar biblioteket till nya omvärldsbetingelser.

����V|NHU�VDPDUEHWH�RFK�DOOLDQVHU
Exempel:

• Allierar sig med för verksamheten viktiga personer.
• Deltar aktivt i ledningsgruppen för informationsförsörjning.
• Samarbetar med andra bibliotek eller informationstjänster för att utnyttja resurserna effektivt.
• Samarbetar med databasproducenter och informationsförmedlare för att förbättra produkter och

tjänster.
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• Utnyttjar forskare inom biblioteks- och informationsfakulteter för att göra relevanta studier.

����VNDSDU�HWW�NOLPDW�DY�|PVHVLGLJ�UHVSHNW�RFK�WLOOLW
Exempel:

• Behandlar alla med respekt och förväntar sig att själv bli bemött på samma sätt.
• Känner sin egen styrka och har förmåga att ta tillvara andras kompletterande kunskaper.
• Levererar i rätt tid det som begärts.
• Skapar arbetsklimat som uppmuntrar till problemlösning och där vars och ens bidrag värderas

och erkänns.
• Hjälper andra att optimalt utnyttja sin förmåga.

����NDQ�NRPPXQLFHUD
Exempel:

• Lyssnar först och hjälper sedan medarbetare och andra att utveckla egna lösningar.
• Stödjer och medverkar i mentorprogram och rekryteringsplanering.
• Leder möten effektivt.
• Presenterar idéer klart och entusiastiskt.
• Skriver tydligt och lättförståeligt.
• Uttrycker sig enkelt.
• Utvärderar och förbättrar sin kommunikationsförmåga.

����DUEHWDU�EUD�WLOOVDPPDQV�PHG�DQGUD�
Exempel:

• Lär sig fördelarna med lagarbete och deltar gärna i sådant om möjligt.
• Tar på sig ansvar inom en grupp.
• Stödjer andra i gruppen.
• Begär stöd från andra när det behövs.
• Hittar ständigt nya vägar att utveckla sin egen och andras förmåga.

����lU�HQ�EUD�OHGDUH�
Exempel:

• Lär sig vara en bra ledare och vet när ledarskap behövs.
• Kan dela ledarskap och tillåter andra att vara ledare.
• Utvecklar sin ledarförmåga.

����IRNXVHUDU�Sn�GHW�VRP�lU�YLNWLJW�
Exempel:

• Planerar noggrant för att utnyttja resurserna effektivt.
• Planerar arbetet för en god balans mellan arbete och fritid.
• Ser till att de dagliga aktiviteterna uppfyller de viktigaste personliga och yrkesmässiga kraven

och målen.
• Uppmuntrar andra att göra likadant.

�����I|UHVSUnNDU�OLYVOnQJW�OlUDQGH�RFK�SHUVRQOLJ�NDUULlUSODQHULQJ�
Exempel:

• Låter karriären omfatta kontinuerligt lärande och kunskapsutveckling.
• Skapar ett arbetsklimat som uppmuntrar kunskapsutveckling och som värderar medarbetares

insatser.

�����KDU�JRGD�DIIlUV��PDUNQDGVNXQVNDSHU�RFK�I|UPnJD�DWW�VNDSD�Q\D�P|MOLJKHWHU
Exempel:

• Inser, att flexibilitet, entreprenörsanda och professionalitet är nödvändiga kunskaper i
organisationen.

• Tar vara på möjligheter att utvecklas.
• är inte rädd för att ha olika anställningstyper såsom heltids-, kontrakts- eller projektanställning.



53

• Använder entreprenörsandan för att förbättra.

�����LQVHU�YlUGHW�DY�SURIHVVLRQHOOD�QlWYHUN�RFK�SURIHVVLRQHOO�VROLGDULWHW
Exempel:

• är aktiv i Svensk förening för informationsspecialister och andra professionella föreningar.
• Använder dessa nätverk för att dela med sig av kunskap och kunnande, att jämföra sig och att

samarbeta.
• Inser vikten av ett forum där informationsspecialister kan kommunicera och bilda

påtryckningsgrupp för viktiga informationspolicyfrågor, såsom copyright.

�����lU�IOH[LEHO�RFK�SRVLWLY�L�HQ�I|UlQGHUOLJ�YlUOG
Exempel:

• är villig att ta olika ansvar och inte rädd att anta nya utmaningar.
• Har en positiv inställning och påverkar.
• Säger aldrig "det går inte".
• Letar efter bra lösningar.
• Hjälper andra att utveckla sina idéer genom att ta fram rätt information.
• Spanar alltid efter nya idéer.
• Tar tekniken till hjälp för att utforma nya informationsprodukter och tjänster.
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%LODJD��

',.V�/g1(67$7,67,.������I|U�%LEOLRWHNDULHU�

TABELL 5
Löneläget per arbetsmarknadssektor
Samtliga

      10:e                              90:e
ARBETSMARKNADSSEKTOR      ANTAL    MEDELLÖN      PERC      MEDIAN     PERC

Privat företag (inkl stiftelse, org)             153               22 556           18 400       21 800        28 400
Kommunalt bolag                                         2                   ..                     ..               ..                 ..
Statlig myndighet (inkl bolag)                  255              21 988           18 250       21 250        26 900
Universitet, Högskola                               624              21 200           18 000       20 200        26 000
Kommun                                                 2159              19 956           17 500       19 400        23 100
Kommun- Kommunalförbund                    15              21 713           18 400       21 000        23 923
Sv Kyrkan, stift, församling                         2                   ..                    ..                ..                  ..
Länsmuseum                                                4               18 200                ..           17 025             ..
Landsting                                                  178              21 133           18 100       20 261        25 500
6$07/,*$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

*) Arbetsområde Bibliotek enligt DIKs löneenkät 2001


