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Abstract: The purpose of this thesis is to examine the identity, 

competences and professional development of corporate 
librarians. I have done an empirical study based on semi 
structured interviews with 11 information professionals who 
were working at Astra Zeneca at the time of the re-
organizations of the company in 2009 which ultimately led 
to the closing of the libraries. I have also examined the views 
on competences and professional development of librarians 
in general, both in Sweden and in Denmark. I have used 
Thomas Brante’s theories on profession types as well as 
Anders Ørom’s theories on librarian identities as my 
theoretical framework. The study finds that the respondents 
have a strong sense of identity as librarians. The interviews 
revealed that corporate librarians can be considered as 
having higher status compared to other librarians and that it 
is primarily based on the fact that the compensation is better 
in the private sector. The interviews also revealed that being 
service minded, thorough, social as well as of a curious 
disposition are regarded as key skills among librarians. The 
study finally concludes that teaching is an important part of 
the librarian identity and that Ørom’s model in general 
proved inadequate when applied to corporate information 
professionals. 
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1 Inledning 
 
Mitt intresse för företagsbibliotek väcktes när jag i slutet av 1990-talet fick anställning 
som biblioteksassistent på dåvarande Astra Hässle i Mölndal. Mina erfarenheter där, 
och kontakten med arbetskollegorna, var det som gjorde att jag sedan sökte mig vidare 
till Bibliotekshögskolan. Under min studietid var jag därefter inriktad på att arbeta på 
företagsbibliotek som färdig bibliotekarie. Efter bibliotekshögskolan fick jag också en 
tjänst som bibliotekarie/informationsspecialist på en advokatfirma. Under mina år där 
har jag varit aktiv inom, och haft stort utbyte av, Svensk förening för 
informationsspecialister som arbetar för professionens utveckling. Mina samlade 
erfarenheter har därför fått mig att intressera mig för, och reflektera över, min 
profession. 
 
Bibliotekarieutbildningarna har blivit allt mer forskningsinriktade vilket kan ses som ett 
led i främjandet av bibliotekariernas professionalisering. I Bibliotekarien och 
professionen - en forskningsöversikt från Svensk Biblioteksförening (Kåring Wagman, 
2008) kan man läsa om att de senaste decennierna varit en turbulent tid för 
bibliotekarierna på grund av alla tekniska, men också politiska och ekonomiska, 
förändringar. Det har gjort att yrkesgruppen har ägnat – och fortfarande ägnar – mycket 
tid åt att fundera på hur man ska förhålla sig till den nya omvärlden. Bibliotekarier vid 
företagsbibliotek och även i viss mån vetenskapliga bibliotek och är dock tämligen 
osynliga i diskussionen kring bibliotekarieyrkets kompetens och utbildning (Seldén & 
Sjölin, 2003, s. 62).  
 
2004, i samband med sitt 10-års jubileum, bad BIVIL, utbildningen i Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Lunds universitet sina f.d. studenter att redogöra för var de 
arbetade och hur vägen dit sett ut. Av de berättelser de fick in kunde de utläsa att det var 
drygt 10 % av studenterna som arbetade i privata företag (Olander & Wiklund, 2004). 
Även om det inte är några statistiskt hållbara siffror ger det ändå en bild som motsvarar 
institutionens uppskattning rörande arbetsmarknaden för sina f.d. studenter. Det visade 
sig också att det var fler som arbetade (eller hade arbetat) inom den privata sektorn i 
gruppen som utbildades 1994-1998, jämfört med gruppen som utbildades 1999-2002. 
Något som kanske speglar nedläggningen av företagsbibliotek runt om i Sverige. 
 
Ett företagsbibliotek kan innehålla böcker, tidskrifter, forskningsdokumentation och 
patentansökningar som i SCA Hygiene Products fall (Svensson, 2008), men också helt 
sakna fysiska samlingar som hos Tetra Pak (Olsson, 2002). Dessa olika uppgifter och 
situationer ställer följaktigen krav på kompetenser hos företagsbibliotekarierna som 
skiljer sig från exempelvis de folkbibliotekarier som arbetar med litteratur- och 
kulturförmedling eller läsutveckling. Många företagsbibliotekarier har dessutom andra 
titlar än “bibliotekarie”. Vanligast är informationsspecialist (eller den engelska 
varianten Information Specialist), andra exempel är engelska titlar som KM-coordinator 
(Appehl, 2014), Knowledge Manager och Information Advisor. Samtidigt finns det 
bland bibliotekarier en vilja och en strävan att framstå som en enad yrkeskår, och 
framför allt att självklart kunna konstituera sig som en profession. Den utgångspunkt 
som jag har valt för min studie är att utgå från att bibliotekarieyrket är en profession, 
men att titta närmare på hur företagsbibliotekarier förhåller sig till professionen. 
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1.1 Problemformulering 
 
Forskningen kring bibliotekarieyrkets profession är ständigt aktuell. Den 
professionsforskning som finns fokuserar dock huvudsakligen på folkbibliotekarier. Hur 
företagsbibliotekarier ser på sin profession är därför intressant att undersöka, framför 
allt i ljuset av hur de i sin vardag interagerar med andra professioner på sina 
arbetsplatser. Bibliotekarieyrket rymmer också många kompetenser men de 
kompetenser som är centrala för en företagsbibliotekaries arbete är inte nödvändigtvis 
de samma som för en folkbibliotekarie. Därför har jag i den här uppsatsen valt att lyfta 
fram företagsbibliotekariers kompetenser, självbild och kunskapsområden. Jag 
undersöker detta genom sociologisk professionsteori, en omfattande 
litteraturgenomgång samt en empirisk undersökning i form av intervjuer med en 
avgränsad grupp företagsbibliotekarier. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur företagsbibliotekarier upplever sin 
yrkesidentitet och sitt yrkes professionsutveckling. Mina frågeställningar är: 
– Vilka kompetenser har/är viktiga för företagsbibliotekarie? 
– Hur ser professionsutvecklingen ut för företagsbibliotekarier? 
– Hur ser företagsbibliotekarier på sin yrkesidentitet? 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Jag har valt att avgränsa undersökningen till de anställda på Astra Zeneca, med en 
tjänstebeskrivning och/eller utbildning som var knuten till biblioteksfunktionerna, och 
som arbetade på företaget 2009 när företagets omorganisationer inleddes. Det är en liten 
population och även om resultatet av intervjuerna inte syftar till att få fram något svar 
som är representativt för alla typer av företagsbibliotekarier kan det ändå ge en 
indikation på hur synen på yrkesidentitet, kompetenser samt professionsutvecklingen 
ser ut hos företagsbibliotekarier. 
 
1.4 Centrala begrepp 
 
Företagsbibliotek, bibliotek inrättat för litteratur- och informationsservice vid ett 
företag (Marklund, 2014). Av det följer att en företagsbibliotekarie arbetar med just 
litteratur- och informationsservice på ett företag. Enligt Libris biblioteksdatabas finns 
det 153 företagsbibliotek i Sverige (av totalt 2812 bibliotek). Det är ingen komplett 
förteckning eftersom biblioteksdatabasen enbart listar bibliotek som visar, använder 
eller gör sitt material tillgängligt via Libris tjänster Katalogisering, Fjärrlån eller 
Låntagarbeställning (Libris, 2014).  
 
Dokumentalist, på Astra avsågs en ämnesutbildad (inom naturvetenskap) person som 
arbetade med litteratursökningar. Senare döptes titeln om till informatiker (I8). 
 
Information Scientist, en person som arbetar med information i nära samarbete med 
kliniska forskare i olika forskningsprojekt (Melvinger & Brundin, 2010).  
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Informationsspecialist, SFIS, Svensk förening för informationsspecialister (2014) 
definierar informationsspecialist som någon som arbetar med informationshantering, 
informationsförsörjning, informationssökning, informationstekniker och verktyg, 
omvärldsbevakning och/eller kunskapsdelning. Bland föreningens medlemmar återfinns 
yrken som bibliotekarier, omvärldsanalytiker, webbredaktörer, informationsarkitekter, 
informationsproducenter samt informationsleverantörer inom olika branscher och 
verksamheter. 
 
Kompetens är enligt Ellström (1992) en individs potentiella förmåga att handla i en viss 
situation, kontext eller uppgift.  Kompetens är något som kan förvärvas genom både 
genom informella lärsituationer och mer formella utbildningsformer. 
 
Profession härstammar enligt Selander (1989) från latinets profession som betyder 
uppgift, yrke eller erkännande. I allmänt språkbruk avses vanligen yrke men i 
samhällsvetenskaplig terminologi är begreppet ofta snävare definierat som yrke vars 
auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad. (Brante, 
2014). Inga Hellberg menar att ”professioner är yrkesgrupper, som klart avgränsat eller 
monopoliserat positioner på arbetsmarknaden på basen av ett kunskapsmonopol” 
(Hellberg, 1989, s. 167).  
 
Professionalisering, process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig de 
kännetecken och den kompetens som är utmärkande för en profession. En vanlig 
strategi i dag är att kombinera yrkesverksamhet med lång högskoleutbildning och 
forskning. Professionalisering leder ofta till att yrkesgruppen erhåller legitimation, 
vilken tillsammans med regler för utövande av yrket innebär monopol på yrket och 
därmed också möjligheter att ställa högre krav på samhälleliga belöningar. 
Professionalisering som allmän tendens framträder oftast i samhällen med en hög grad 
av specialisering (Brante, 2014). Inga Hellberg definierar professionalisering som ”en 
yrkesgrupps organiserade strävan att förvärva och upprätthålla professionell status, efter 
att förvärva upprätthålla ett kunskaps- och yrkesmonopol” (Hellberg, 1978, s. 45). 
 
Specialbibliotek. Det finns många olika definitioner av begreppet specialbibliotek, från 
breda till betydligt snävare. SLA, Special Library Association, som grundades 1909, 
definierar specialbibliotek som “a library that is neither an academic, school, public or 
national library. Special libraries include corporate libraries, law libraries, medical 
libraries, museum libraries, news libraries, and nonprofit libraries”. SLA menar också 
att “Special libraries are “special” in their collection, clientele/users and service. All of 
them provide pinpointed, exhaustive and expeditious service to their users” (SLA, 
2014).  
 
Definitionen av specialbibliotek är här ganska bred och kan därför innefatta oändligt 
många bibliotek med olika mål, målgrupper, organisation och huvudmän. Enligt 
svenska Kulturrådet räknas bibliotek vid vissa forskningsinstitut, myndigheter och 
museer som specialbibliotek. Gemensamt för Kulturrådets avgränsning är att de 
fungerar som statistikunderlag och att de är offentligt finansierade och öppna för alla 
medborgare (Statens kulturråd, 2010). I danska Informationsordbogen, ordbog for 
informationshåntering bog og bibliotek ger man en däremot en ganska kortfattad 
definition av ordet specialbibliotek och menar att det ska vara ett självständigt bibliotek 
där merparten av samlingen ”angår et afgrenset, typiskt snævert fagområde, eller er 
materialmæssigt afgrænset” (Andersen, 2002). 
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1.5 Disposition 

 
Uppsatsen inleds i kapitel ett med en inledning där jag redogör för det ämne som 
uppsatsen handlar om. Dessutom presenteras problemformuleringen och mina 
frågeställningar. I kapitel två introducerar jag det undersökta materialet samt de metoder 
som jag har valt för att samla in och analysera mitt empiriska material. Kapitel tre består 
av en översikt över tidigare forskning och litteratur kring professionsutveckling, 
bibliotekariers kompetens och yrkesidentitet. I kapitel fyra beskriver jag mina teoretiska 
utgångspunkter i professionsteori med fokus på Thomas Brante samt Anders Øroms 
teorier om bibliotekarieidentiteter. Detta följs av kapitel fem där jag presenterar mitt 
empiriska material i form av de intervjuer som jag genomfört med tidigare anställda på 
Astra Zeneca. Kapitel sex innehåller analysen av det empiriska materialet.  I kapitel sju 
diskuterar jag resultaten av analysen i relation till den tidigare forskningen. Kapitlet 
innehåller även förslag på fortsatt forskning. Kapitel åtta är en sammanfattning av 
studien. Uppsatsen avslutas med ett kort efterord i kapitel nio, källförteckning i kapitel 
tio samt en förteckning av bilagorna i kapitel elva. 
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2 Metod och material 
 
Under den här rubriken presenteras det undersökta materialet samt de metoder som jag 
har valt för att samla in och analysera mitt empiriska material. Här presenteras också 
tillvägagångssättet utifrån metoderna, urvalet samt genomförandet av undersökningen.  
 
2.1 Val av metod 
 
Som Gillham (2008) skriver måste metoden passa ihop med forskningsfrågorna och 
lämpa sig för den typ av material som man försöker samla in. Jag har haft en kvalitativ 
ansats som utgångspunkt för min studie och den metod som jag har använt mig av är 
semistrukturerade intervjuer. Fördelarna med en semistrukturerad intervju är enligt 
Gillham (2008, s. 103) att ”den inrymmer en flexibilitet som balanseras av god struktur 
och därmed ger data av god kvalitet”. I en semistrukturerad intervju utgår man från en 
intervjuguide men det finns samtidigt möjlighet att stryka vissa frågor eller ändra på 
frågeordningen beroende på intervjusituationen. En annan fördel med att använda sig av 
semistrukturerade intervjuer som metod ligger i möjligheten att fånga upp intressanta 
teman som dyka upp under intervjuernas gång med hjälp av följdfrågor. Nackdelen är 
att man får vara uppmärksam på att man som undersökningsledare inte styr samtalet 
mer än nödvändigt. Semistrukturerade intervjuer är också tidskrävande i bemärkelsen 
att transkriberingen och innehållsanalysen tar tid. 

Deltagarna i min studie benämns som respondenter. Enligt (Esaiasson, et al.(2007) 
ligger skillnaden mellan begreppen informant och respondent i att en informant ses som 
ett vittne vars uppgift är ge information för att förklara till exempel en specifik 
händelse. När man använder begreppet respondent syftar man på individens egna 
känslor, åsikter och uppfattning. 

 
2.1.1 Urval 

 

På frågan hur många man behöver intervjua för att få ett bra svar, menar Kvale att man 
ska intervjua så många personer som behövs för att man ska få reda på det man vill veta 
(Kvale, 2014, s. 129). Eftersom framför allt transkribering och analys av intervjuer är så 
tidskrävande måste man dock ofta begränsa antalet respondenter. Om man gör för 
många intervjuer kan materialet dessutom lätt bli ohanterligt och det kan vara svårt att 
finna samband i de olika intervjuerna.  

Jag har valt att intervjua elva personer, något som jag bedömde vara ett lagom stort 
urval. En utgångspunkt för urvalet av respondenter var att få en bredd med 
representanter från Astra Zenecas tre arbetsställen, Mölndal, Södertälje och Lund. Målet 
att intervjua minst tre personer från varje arbetsställe uppfylldes också. 

Urvalet omfattade både män och kvinnor och jag valde att i första hand kontakta 
presumtiva respondenter som fortfarande var yrkesaktiva som bibliotekarier.  
Att få tag på respondenter kan i bland vara svårt men i mitt fall har jag kunnat utnyttja 
mitt kontaktnät från min tidigare anställning som bibliotekassistent på Astra Zeneca 
samt genom Svensk förening för informationsspecialister. Genom personliga kontakter 
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fick jag en förteckning över tidigare anställda vid Astra Zenecas biblioteksfunktioner 
inklusive kontaktuppgifter och i många fall även en kort redogörelse för var de arbetade 
nu.  

Denna urvalsmetod kan betraktas som ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011, s. 
194) innebär ett bekvämlighetsurval att personer som varit tillgängliga valts ut. För min 
studie innebar det att jag tog kontakt med 16 presumtiva respondenter genom att maila 
dem och fråga om de ville delta i min undersökning (se bilaga 1). Jag fick ganska 
omgående svar från åtta stycken personer. De tre sista respondenterna tillkom efter att 
jag skickat ut en påminnelse riktad till de som tidigare arbetade på ett specifik ort. 
Ytterligare två respondenter hörde av sig för sent för att det skulle vara aktuellt att 
använda materialet för uppsatsen. Urvalet med elva respondenter gör inga anspråk på att 
vara representativt men det finns heller inget absolut krav på representativitet i en 
kvalitativ undersökning. 

 
2.2 Tillvägagångssätt 
 
2.2.1 Litteratursökning 
 
Förutom min egna empiriska studie, så har jag använt mig av källor i form av böcker 
och artiklar i facktidskrifter. Som underlag har jag gjort ett flertal litteratursökningar, 
bland annat har jag använt mig av Nordiskt BDI-index, en nordisk databas över 
litteratur om Bibliotek, Dokumentation och Information, för att hitta relevanta artiklar. 
Jag har försökt hitta artiklar som inte bara är skrivna på svenska utan även andra språk, 
främst engelska och danska. Det sistnämnda språket är viktigt då Bibliotekarien och 
professionen - en forskningsöversikt från Svensk Biblioteksförening lyfter fram 
Danmark som det land i Norden där det produceras mest forskning kring ämnet 
bibliotekarieprofessionen (Kåring Wagman, 2008, s. 4).  
 
Jag har också sökt i flera universitets- och högskolors publikationsdatabaser som till 
exempel BADA (Borås akademiska digitala arkiv) och LUP (Lunds universitets 
publikationer) samt tittat på Speciale, uppsatser från Det Informationsvidenskabelige 
Akademi, det som tidigare hette Danmarks biblioteksskole. Framför allt har jag 
fokuserat på uppsatser som berör yrkesidentitet, yrkesroller och andra närliggande 
teman, såsom bibliotekarieyrkets utveckling, dess professionssträvan och även 
relationen mellan utbildningarna och yrket. 
 
Jag har även funnit mycket av mitt material genom snöbollsurval, d.v.s. genom att titta 
på källförteckningarna i annan litteratur. Exempelvis har boken Firmabiblioteker i 
Danmark 1945-2007 (Johannsen, 2009) varit en bra utgångspunkt. Det har även skrivits 
mycket om Astra Zeneca och informationshantering genom åren, inte minst har det 
publicerats ett flertal magisteruppsatser om Astras biblioteksfunktion. Hos TAM-arkiv, 
tjänstemän och akademikers arkiv, hittade jag dessutom en intressant bibliografi över 
(huvudsakligen svensk) litteratur om tjänstemän utgiven under perioden 1990 till 2002. 

Min användning av litteratur har präglats av ett induktivt arbetssätt där jag har varit ute 
efter att utveckla idéer och hypoteser snarare än att försöka verifiera redan uppställda 
hypoteser. Litteraturstudierna har kommit in vid olika faser av undersökningen. Dels för 
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att öka min förförståelse och dels för att inhämta nytt material när undersökningen inte 
har tagit mig åt det håll som jag trodde den skulle göra.  
 
2.2.2 Datagenerering, genomförande av intervjuer 
 
Jag har genomfört 11 semistrukturerade intervjuer med tidigare anställda vid Astra 
Zenecas bibliotek. Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide (se bilaga 2).  
Intervjuguiden utformades efter följande teman bakgrund, yrke/arbetsuppgifter, 
kompetens, utbildning, profession och identitet. Dessa teman togs fram utifrån studiens 
syfte och frågeställningar.  
 
En första testintervju per telefon genomfördes med en bibliotekarie som arbetar på en 
annan typ av företagsbibliotek. Huvudsyftet med testintervjun var att säkerställa att 
frågorna inte var ledande och att det inte fanns några missförstånd kring frågorna. 
Tanken var även att undersöka hur deltagarna reagerade på frågorna. De frågor som det 
fanns missförstånd kring förtydligades i den slutgiltiga intervjuguiden. Enligt Gillham 
(2008) är testintervjuer även en bra övning i att intervjua eftersom man genom att lära 
sig att intervjua är del av en cyklisk utveckling där tänkandet och förehavanden ständigt 
interagerar. 
 
Mina intervjuer ägde rum mellan den 29 oktober och 24 november, 2014 Två intervjuer 
genomfördes vid ett personligt möte, tre intervjuer genomfördes med videosamtal via 
Skype medan resterande (6) genomfördes per telefon. Samtliga intervjuer pågick under 
0,5-1,5 timme och dokumenterades genom ljudinspelning.  
 
Eftersom intervjuerna var semistrukturerade frångicks intervjuguiden vid ett flertal 
tillfällen för att ställa följdfrågor kring intressanta teman som respondenterna berörde.  
I tre fall fick jag utan anmodan kompletterande information per e-post. Detta material 
har också använts som analysmaterial. 
 
2.3 Analys 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Därefter transkriberades 
intervjuerna i sin helhet.  Eftersom intervjuerna hade bandats kunde jag bättre återge 
intervjuerna då jag kunde lyssna på tonfall och ordval. Dessutom kunde jag säkerställa 
att citatåtergivning blev korrekt. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att spela in en 
intervju och även att transkribera materialet för att undvika misstag och missförstånd. 

Som Gillham (2008) skriver kräver allt råmaterial tolkning – oftast av teoretisk art. För 
att analysera intervjuerna arbetade jag efter en analysprocess som beskrivs i boken 
Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2011, s. 528-530), där man kodar det empiriska 
materialet utifrån teman. Detta arbetssätt möjliggör att upptäcka att viss data, i det här fallet 
uttalanden från respondenterna, kan härledas till fler än ett tema. Jag har också följt den 
tematiska indelningen i analysen i kapitel sex nedan. 

 
2.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet) används som kriterier för kvalitet på 
kvalitativa undersökningar kvalitet. Reliabilitet innebär att en undersökning görs på ett 
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tillförlitligt och korrekt sätt. En forskares engagemang i och kunskap om ämnet kan 
vara både en störning och en resurs enligt Tjora (2012). Genom att vara transparent och 
redovisa sin förförståelse samt reflektera över hur det kan ha påverkat urval, 
datagenerering, analys och resultat (vilket jag gör i avsnittet om etiska överväganden 
nedan) kan man öka undersökningens reliabilitet. 

Validitet avser däremot giltighet eller hur väl man mäter det man avser att mäta. Enligt 
Gillham (2008) avgörs validiteten i en intervjustudie av hur troget den återger vad som 
hände i intervjun. För att försäkra mig om god validitet har jag bland annat transkriberat 
mina intervjuer samt gjort en innehållsanalys av dem. Att spela in intervjuerna med 
diktafon och sedan noggrant transkribera dem höjer även undersökningen reliabilitet, 
liksom att utgå från en intervjuguide så att man ställer samma frågor till samtliga 
respondenter. 

 
2.5 Etiska överväganden 
 
Det är viktigt att ta hänsyn till hänsyn till de forskningsetiska principerna inom 
humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har följt 
de rådande riktlinjerna gällande krav på information, samtycke, konfidentialitet och 
användning av insamlad information vid intervjuer. Respondenterna har upplysts om att 
medverkan är frivillig, att uppgifterna är konfidentiella samt att de enbart kommer att 
användas inom ramen för denna studie. Eftersom urvalet av respondenter har gjorts 
utifrån en begränsad urvalsgrupp har den potentiella möjligheten att deras identitet kan 
avslöjas behövt beaktas. Deltagarna har informerats om denna risk på förhand och deras 
deltagande har skett med en medvetenhet om detta. I resultatdelen har respondenterna 
getts en kod utifrån intervjuordning och i vissa fall har jag exkluderat delar av utsagor 
som kunnat innebära att man kan identifiera respondenten. Respondenterna har inte fått 
läsa de transkriberade intervjuerna men de har däremot fått möjlighet att granska och 
godkänna sina egna citat placerade i de sammanhang i vilka de använts i analysen. 
 
Att som företagsbibliotekarie studera andra företagsbibliotekarier, och dessutom en liten 
grupp, innebär dels metodproblem, till följd av närheten till objektet, och dels ett 
forskningsetiskt problem när de medverkandes anonymitet ska bevaras. Jag har 
exempelvis försökt att vara medveten om eventuella förutfattade meningar. Samtidigt 
innebär det stora fördelar i form av en förförståelse och inte minst tillgång till 
respondenter. 
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3 Litteratur- och forskningsgenomgång 
 
I detta kapitel presenterar jag litteratur och forskning som anknyter till mina 
undersökningsfrågor. Jag går igenom följande teman: identitet och profession, 
professionsutveckling, kompetens samt företagsbibliotek. När det gäller kompetens 
diskuterar jag bibliotekariers kompetens i allmänhet men också företagsbibliotekariers 
kompetens i synnerhet. Jag jämför även hur situationen ser ut i Sverige jämfört med 
Danmark vad gäller samtliga teman.  Jag kommer senare att knyta an till dessa teman i 
mitt empiriska material. 
 
3.1 Identitet och profession 

Det har skrivits en hel del om bibliotekarieyrkets identitet och professionalisering, bland 
annat många magisteruppsatser inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. 
Majoriteten av dessa uppsatser utgår från folkbibliotekarier, i viss mån diskuteras även 
villkoren för forskningsbibliotekarier. Ett undantag är Lenita Sundgren (2008) som har 
undersökt specialbibliotekariers identitet i sin uppsats om domstolsbibliotekariers 
yrkesroll och professionsutveckling. Hon finner att domstolsbibliotekarierna 
upprätthåller sin egen profession där de balanserar mellan att vara generalister, i form av 
informationsadministratörer, och ämnesspecialister inom sitt eget kunskapsområde. De 
har en stark kåranda men rör sig också mot andra yrkesroller genom t. ex 
informatörsuppgifter.  Hon ser även användarundervisning som en viktig och växande 
arbetsuppgift ”eftersom den allt tilltagande användningen av databaser gör att det 
behövs undervisare och intermediärer för att bearbeta och tillrättalägga informationen åt 
användarna” (Sundgren, 2008, s. 72). 

I Cecilia Frank och Gunnar Hedes (1993) rapport om framtida krav på kompetens hos 
bibliotekarier vid vetenskapliga bibliotek fokuserar författarna även på yrkesidentitet. 
De skriver att ”det är omvärlden som gör professionen möjlig genom att efterfråga och 
värdera dess tjänster men också att legitimera den” (Frank & Hede, 1993, s. 10). De 
anser också att bibliotekarier tillhör semiprofessionerna då bibliotekarier inte har några 
unika kunskaps- och arbetsområden, och inte heller den makt som vanligtvis följer med 
detta.  

Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, diskuterar också 
yrkesidentitet som begrepp i sin avhandling Informationsstrategier och yrkesidentiteter: 
En studie av sjuksköterskornas relation till fackinformation vid arbetsplatsen (Sundin, 
2003). Han beskriver yrkesidentiteter utifrån ett sociokulturellt perspektiv och menar att 
dessa är: ”Sociala identiteter som skapas, upprätthålls och förändras genom individers 
och gruppers identifiering av sig själva i relation till hur det blir kategoriserade av 
andra” (Sundin, 2003, s. 43). Sundin intresserar sig bland annat för hur förekomst, 
sökning - och användning av information ges en symbolisk betydelse i 
professionaliseringen av sjuksköterskor som yrkesgrupp. 

 
3.2 Professionsutveckling 
 
Kännetecknande för professionsutveckling är bildandet av yrkesorganisationer, 
utbildning och forskning, utveckling av yrkesetiska riktlinjer samt legitimering och 
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auktorisering (Wingfors, 2004). Även kompetensutveckling och nätverkande räknas 
som professionsutvecklande aktiviteter.  Professionsutveckling bedrivs huvudsakligen 
på högskolorna, i fackförbund och i olika typer av professionella sammanslutningar. 
 
I en intervju i DIK-forum framhåller Staffan Selander, professor i didaktik vid 
Stockholms universitet, kunskapsproduktion, kunskapsutveckling och en egen väl 
definierad kunskapsbas som viktiga för en profession (Andersson, 1996). Bland de 
svenska universitet- och högskolorna har Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Lunds 
universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet rätt att utfärda examina inom 
arkiv-, biblioteks- och museivetenskap; (Universitetskanslerämbetet, 2014). Av de 
ovanstående har framför allt Högskolan i Borås profilerat sig genom ett 
professionskoncept där samarbete mellan akademi och praktik ska prägla verksamheten. 
Under parollen ”vetenskap för profession” betonas vikten av att forskning och 
utbildning bedrivs i samspel med näringsliv, förvaltning och offentlig verksamhet. 
Högskolan har även en rapportserie, Vetenskap för profession, vars syfte bland annat är 
att redovisa resultat från forskningsprojekt vid högskolan (Högskolan i Borås, 2014). 
 
Frågan är dock om högskolorna ska fokusera på ämnesutbildning, 
professionsorienterade studier eller yrkesutbildning? Biblioteks- och 
informationsvetenskap kommer från ett praxisfält och skiljer sig på så sätt från klassiska 
professionsämnen som juridik, medicin och teologi. Ämnet är även knutet till en 
specifik institution och kärnverksamhet. Själva akademiseringen av ämnet med egen 
forskning och teori- och forskningsbaserad utbildning har kommit först på senare år. Denna 
spänning inom ämnet tar sig bland annat uttryck i ”motsättning mellan å ena sidan 
studenternas vilja att få en praktisk utbildning som omedelbart och direkt motsvarar 
arbetsgivarens krav, samt å den andra institutionsledningens ambition att höja den 
vetenskapliga nivån” något som Högskoleverket (2004) lyfter fram i sin utvärdering av 
ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, bok- och 
bibliotekshistoria, informations- och medievetenskap, kulturvård och museologi vid 
svenska universitet och högskolor. Högskoleverkets bedömargrupp slår fast att 
forskning och forskningsgrundad undervisning inte kan bedrivas utan teoriförankring 
och kritisk distans till praxisfälten men att det samtidigt finns ett värde i att ta vara på 
den dynamik som finns i relationen mellan utbildnings- och forskningsfält å ena sidan 
och yrkespraxis å andra. Framförallt eftersom det är denna koppling som många gånger 
styr tilldelningen av resurser för forskning och utbildning. Gruppen lyfter även fram att 
kopplingen till professionella praxisfält kan generera vetenskaplig kunskap som 
kompletterar och bygger vidare på den befintliga kunskap som produceras inom andra 
närbesläktade discipliner inom samhällsvetenskap och humaniora. I rapporten lyfts även 
faran med att Högskolan i Borås med sin professionsprofil kan få en för stark 
yrkesorientering. 
 
I det inledande kapitlet i sin essäsamling Att bilda en bibliotekarie, diskuterar Hansson 
(2014) biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar nu och då, både på 
hemmaplan och ute i världen. Han diskuterar bland annat utbildningen i Högskolan i 
Borås som tidigare var uppdelad i två separata spår, folk- och skolbibliotek respektive 
forsknings- och företagsbibliotek. Denna uppdelning är enligt Hansson unik i 
biblioteksutbildningens historia och han nämner även hur det medförde att 
”bibliotekarier” ställdes mot ”dokumentalister” på ett sätt som saknar motsvarighet på 
andra länder. I exempelvis Storbritannien och USA fanns det inte något lika utpräglad 
konflikt mellan den traditionellt folkbildande synen gentemot den informations- och 
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teknologibaserade synen på bibliotekarieyrket och biblioteks- och 
informationsvetenskap som ämne (Hansson, 2014, s. 33). 
 
Tidigare examinerade man bibliotekarier men i början av 1990-talet inleddes 
akademiseringen av ämnet genom tillsättande av den första professuren inom 
biblioteks- och informationsvetenskap och i samband med högskolereformen 1993/94 
omvandlades bibliotekarieutbildningen till ett akademiskt program. Akademiseringen 
fullbordades senare genom Bolognaprocessen 2007 och införandet av kandidatprogram. 
Som en följd av akademiseringsprocessen påverkades även bibliotekariernas 
yrkesidentitet som rörde sig bort från att fokusera på det bibliotekariska hantverket mot 
en yrkesroll som utgår från en ”grundläggande teoretisk förståelse av 
användarrelaterade och ekonomiska processer som biblioteken har att hantera idag” 
(Hansson, 2014, s. 38). 
 
Fackförbund spelar en viktig roll för yrkens professionsutveckling. DIK (från 
dokumentation, information och kultur) är det fackförbund som organiserar akademiker 
inom kultur- och kommunikationsbranschen. DIK arbetar för sina medlemmars 
möjlighet till god kompetens-, löne- och professionsutveckling och ser sig som en 
opinionsbildande intresseorganisation. Arbetet sker genom att ta fram rapporter som 
Biblioteken, bibliotekarien och professionen: en rapport från fyra nordiska länder 
(Almerud, 2000) men också genom att bedriva opinionsbildande arbete och genom att 
exempelvis tillsätta expertgrupper och arbetsgrupper. 2011 tillsatte man bland annat en 
arbetsgrupp som fick till uppgift att undersöka vilka yrkeskompetenser som kommer att 
efterfrågas i framtiden, något som jag återkommer till i stycket om kompetens nedan.  
DIK arbetar med ett antal fokusfrågor för att synliggöra våra medlemmars professioner 
och stärka deras roll i samhället. Ett av de ämnen som DIK arbetar med under perioden 
2012-2015 är att lön ska spegla kompetens, ansvar och resultatarbetar. 
 
Det finns en rad olika typer av professionella organisationer och sammanslutningar för 
bibliotekarier. Den största biblioteksorganisationen i Sverige är Svensk 
biblioteksförening som även ger ut tidskriften Biblioteksbladet. Mest intressant för 
företagsbibliotekarier är kanske Svensk förening för informationsspecialister, SFIS, en 
förening som vänder sig till informationsspecialister, bibliotekarier, omvärldsanalytiker, 
webbredaktörer, informationsarkitekter, informationsproducenter samt 
informationsleverantörer inom olika branscher och verksamheter (SFIS, Svensk 
förening för informationsspecialister, 2014). 
 
Bland de internationella sammanslutningarna är det framför allt IFLA, 
världsorganisationen för bibliotek, biblioteksföreningar och bibliotekarieföreningar, 
som ägnar sig år professionsutveckling genom att arbeta för att utveckla och synliggöra 
värdet och nyttan av bibliotek. 
 
Slutligen tillkommer olika typer av informella nätverk som exempelvis 
domstolsbibliotekariernas nätverk (Sundgren, 2008) eller bibliotekssystemet 
Mikromarcs produktråd (Bibliotekscentrum, 2014). 
  
  
3.3 Bibliotekariers kompetens 
 
Kompetens som begrepp kan sättas in i det samhälleliga, kulturella och organisatoriska 
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sammanhang där det ingår, och yrkeskunnande kan ses som en relation mellan formell 
kompetens, faktisk kompetens, efterfrågad kompetens och den kompetens som arbetet 
kräver. (Ellström, 1994). Ellström definierar vidare begreppet kompetens som en 
individs potentiella förmåga att handla i en viss situation, kontext eller uppgift. 
Kompetens kan förvärvas genom formella utbildningsformer men också genom 
informella lärsituationer. 
 
Det saknas dock en entydig och allmänt accepterad definiton av bibliotekariens 
kompetens. Carina Eskelin, tidigare vice ordförande i Bibliotekarieförbundet, för i DIK-
forum fram frågan hur man ska definiera bibliotekariens kompetens och presenterar 
även ett utkast till definition: 
 

Grunden i bibliotekariens kompetens är förmågan att identifiera eller 
välja ut, samla, kvalitetsvärdera och strukturera medier och information 
på ett systematiskt sätt, så att materialet lätt kan återfinnas. I 
kompetensen ingår också goda kunskaper i informationssökning samt 
insikter om olika informationskällors relevans och karaktär. 
Bibliotekarien måste alltså ha förmåga att snabbt återfinna efterfrågat 
material och att veta vilken informationskälla som är bäst till vilken 
fråga. (Eskelin, 2002, s. 20) 

Denna grundkompetens kompletteras av pedagogiskt och tekniskt kunnande, etisk 
medvetenhet och litteraturkännedom. (Eskelin, 2002, s. 20) Det här är allmänna 
kompetenser som är aktuella för alla olika typer av bibliotekarier. 
 
Peter Almerud har för DIK-förbundets räkning undersökt hur bibliotekarier runt om i 
Norden ser på sitt arbete ur olika aspekter. I sin rapport Biblioteken, bibliotekarien och 
professionen: en rapport från fyra nordiska länder redovisar han vad bibliotekarier i 
Sverige, Norge, Finland och Island själva anser om sitt yrke och sin arbetssituation. Av 
respondenterna var sex personer från Sverige, och bland dessa fanns olika 
bibliotekstyper representerade: folkbibliotek, skolbibliotek och forskningsbibliotek. 
Däremot inget företagsbibliotek. Tyvärr saknas även Danmark i genomgången. 
Meningen var att danska Bibliotekarförbundet skulle delta i projektet men de tvingades 
av olika skäl att avstå. I undersökningen beskriver bibliotekarierna vikten av att 
marknadsföra biblioteken och bibliotekariers kompetenser eftersom beslutsfattare, men 
också bibliotekets användare, har en otydlig bild av vad bibliotekarier egentligen arbetar 
med. (Almerud, 2000) 
 
Som jag nämnt tidigare tillsatte DIK en arbetsgrupp 2011 som fick till uppgift att 
undersöka vilka yrkeskompetenser som kommer att efterfrågas i framtiden. 
Arbetsgruppen identifierade både tendenser och ett antal nyckelkompetenser som bör 
finnas i organisationen som helhet och inte hos varje enskild individ. De tog upp en rad 
olika kompetenser med avstamp i tendenser i samhället (se bilaga 3), men de som jag 
bedömer att vara av intresse för företagsbibliotekarier rör främst digitalisering, 
marknadsföring samt pedagogik och handledning: 
 
Digitalisering 

• Teknisk kompetens, egna färdigheter samt förmåga att samtala med teknisk personal 
• Juridisk kompetens, att kunna läsa och förstå licensavtal, förstå övergripande juridisk 

problemställningar samt kunna samtala med jurister 
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• Systemförståelse – att förstå sammanhang och hur olika delar påverkar varandra 
• Metadatahantering, begripa och förstå hur metadata används i olika system och kunna 

relatera dessa till varandra 
• Kompetens kring upphandling och förhandling 

 
Marknadsföring 

• Kunskap om hur internet och sociala medier kan användas som 
kommunikations- och marknadsföringsredskap 

• Kunskap om juridiska aspekter, riktlinjer och presskontakter 
• Presentationsteknik och en vilja att vara ett ansikte utåt för sitt bibliotek 
• Kompetens i att skriva olika typer av texter 
• Kunskap i de delar som ingår i arbete med arrangemang 
• Kunskap i skyltning och hur saker presenteras visuellt 

 
Pedagogik och handledning 

• Kunskap om hur lärmiljöer bör utformas, både virtuellt och fysiskt 
• Kunskap om utrustning och program 
• Kunskap i källkritik 
• Juridisk kompetens vad gäller till exempel upphovsrätt och publicering 
• Kunskap om olika aspekter av bemötande 
• Kunskap om olika lärstilar och undervisningsmetoder 
• Kunskap om omvärldsbevakning och kunskapsdelning med kollegor 
• Förmåga att samarbeta med andra yrkeskompetenser och att arbeta uppsökande 

 
Arbetsgruppen resonerade även kring frågan om det framtida behovet av specialister 
respektive generalister. Gruppens åsikt var att framför allt de större folkbiblioteken och 
högskolebiblioteken kommer att behöva/vilja ha fler specialister men att det i slutändan 
är bibliotekets storlek och belägenhet som blir avgörande för vad som behövs. Tanken 
är inte heller att man ska vara specialist direkt efter utbildningen, även om det är en 
fördel om studenter profilerar sig genom sina val av kurser och uppsatsämnen (DIK, 
2011).  
 
De olika kompetenserna har naturligtvis olika relevans beroende på vilken typ av 
bibliotek det gäller. För företagsbibliotek tillkommer även komplikationen att man ofta 
har få eller inga kollegor. Detta gör att det finns ett behov av att både vara specialist och 
generalist, samt att man har ett väl utvecklat nätverk. 
 
3.4 Företagsbibliotekariers kompetens  
 
Den amerikanska organisationen Special Libraries Association (SLA) publicerade i 
oktober 1996 ett dokument där man diskuterade de personliga och professionella 
kompetenser som en specialbibliotekarie bör ha på 2000-talet. Dokumentet har 
kontinuerligt uppdaterats, varav den senaste revisionen skedde 2003. De kompentenser 
som lyfts fram är: 
 

• ha expertkunskap om informationsresurser och deras innehåll, och bör kunna 
kvalitetsvärdera dessa informationskällor 

• ha kunskap om det fackområde som är verksamhetens 
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• kunna bygga upp en informationstjänst som stödjer verksamhetens mål 
• kunna undervisa i informationssökning 
• kunna utföra informationsbehovsanalyser 

 
SLA menar att en informationsspecialist “... strategically uses information in his/her job 
to advance the mission of the organization. The IP accomplishes this through the 
development, deployment, and management of information resources and services. The 
IP harnesses technology as a critical tool to accomplish goals" (Abels, et al. 2003). 
 
I Sverige har Round-table for information provision strategies (RIPS), ett nätverk inom 
Svensk förening för informationsspecialister, identifierat informationsspecialistens 
kompetensområden genom att beskriva de olika roller och ansvarsområden en 
informationsspecialist kan ha. Beskrivningen har mynnat ut i en enkel modell: 
 

 
Figur 1 (SFIS, Svensk förening för informationsspecialister, 2014)  
 
I sin artikel om Scaniabiblioteket lyfter Brundin (1990) fram önskvärda egenskaper hos 
en företagsbibliotekarie. “Man ska yrkeskompetens och god grundutbildning, 
företagskännedom, och så helst den där riktiga andan och entusiasmen för arbetet, och 
helst också för produkten, som företaget tillverkar” (Brundin, 1990, s. 93). Det är både 
personliga och professionella kompetenser. Brundin ser en fördel i att ha ett team med 
olika specialkunskaper, vilket är möjligt på ett företagsbibliotek av den här storleken. 
Vad gäller ämnesexpertis så nämner hon att man kan ta till vara på den “ute på 
avdelningarna”, vilket tyder på att det inte finns behov av sådan kompetens hos 
bibliotekarierna. 
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Som Andreasen (2010) påpekar är det få branscher som utvecklas så snabbt som 
läkemedelsindustrin. Med åtta år i branschen är de få uppgifter som är samma som när 
hon började arbeta som bibliotekschef på Ferring, ett stort danskt läkemedelsbolag. Det 
ställer också krav på personliga kompetenser, som anpassningsbarhet, hos 
företagsbibliotekarier. Även Andersson och Nilsson (2001) framhåller hur 
läkemedelsföretag är kunskapsintensiva organisationer, vilket ställer särskilda krav på 
medarbetarnas personliga egenskaper och drivkrafter. De beskriver en kunskapsintensiv 
miljö där flexibilitet, kreativitet och dynamik står i fokus och där den sociala 
kompetensen och ett starkt engagemang är viktiga faktorer hos individen. 
 
3.5 Danmark 
 
Eftersom Danmark lyfts fram som det land i Norden där det produceras mest forskning 
kring ämnet bibliotekarieprofessionen (Kåring Wagman, 2008) vill jag även diskutera 
hur man ser på kompetens och profession/professionsutveckling i Danmark samt belysa 
danska företagsbibliotek. 
 
I början av 1990-talet tillsattes en statlig utredning, Utvalget om bibliotekerne i 
informationssamfundet, vars uppgift var att utreda informationssamhällets konsekvenser 
för den danska samhällsutvecklingen. Utredningen resulterade bland annat i en 
gemensam myndighet för olika bibliotek, Biblioteksstyrelsen, från 2008 Styrelsen for 
Bibliotek og Medier1 (Kåring Wagman, 2011).  2010 lät Styrelsen for Bibliotek og 
Medier under direktören Jens Thorhauges ledning göra en utredning om 
folkbibliotekens framtid, Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Rapporten diskuterar 
bland annat behovet av professionell utveckling där det framför allt kommer att behövas 
kompetens kring lärande och undervisning, relationer och kommunikation, it och 
marknadsföring (Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2010). 
 
3.5.1 Bibliotekarforbundet, profession och kompetens 
 
I Danmark har samhälleliga faktorer som recession och efterföljande arbetslöshet drivit 
fram en utveckling där bibliotekarier har sökt sig till alternativa arbetsplatser i det 
privata näringslivet, exempelvis advokatbyråer och banker. Det har medfört att den 
stereotypa bilden av bibliotekarien har förändrats och att lönerna har blivit bättre. För att 
kunna matcha behoven i det privata näringslivet och bättre beskriva bibliotekarie-
kompetenserna upprättade Bibliotekarforbundet ordlistor, konkordanser, så att man 
skulle kunna “tala med varandra med samma språk” (Linder, 2013). Man översatte helt 
enkelt informationsvetenskapliga begrepp till vanligt affärsspråk (Lerche, 2012). 
Bibliotekarforbundet erbjöd även en tjänst “JobMail” där förbundets medlemmar kunde 
prenumerera på lediga tjänster som var relevanta, även om tjänstebeskrivningen inte 
innehöll ord som bibliotekarie eller informationsspecialist (Bibliotekarforbundet, 2011).  
Detta kan ses som ett exempel på en professions expansion mot andra yrkens domäner. 
 
Pernille Drost var ordförande för bibliotekarförbundet mellan åren 2006-2013. Under 
hennes ledning har man drivit frågan om akademiseringen av yrket. 
Bibliotekarförbundet har bland annat deltagit i de olika upplagorna 
av “Akademikerkampagnen”, som drivs av Akademikernes Centralorganisation. Målet 
med kampanjerna har varit att skapa jobb till akademiker i små och mellanstora 
                                                      
1 Från 2012 har Kulturstyrelsen tagit över Styrelsen for Bibliotek og Mediers uppgifter. 
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verksamheter som inte har tidigare erfarenhet av att anställa akademiker 
(Akademikerkampagnen, 2014). Dessutom inledde man ett arbete i mitten av 2000-talet 
med att rekrytera nya medlemmar från andra yrken än enbart utbildade bibliotekarier. 
Förbundet engagerade externa konsulter och gjorde analyser för att identifiera 
förbundets identitet inför ett namnbyte. Bland annat övervägde man att byta namn till 
Viden og kultur men förslaget röstades till slut ner av medlemmarna. Det stod istället 
klart att bibliotekarierna har en mycket stark yrkesidentitet som de bär med sig redan 
från när de påbörjar sin utbildning. De såg sig som och ville följaktligen också kallas 
bibliotekarier. Det enda konkreta resultatet av processen blev att man bytte namn på sin 
medlemstidning från Bibliotekspressen till Perspektiv (Funch, 2011).  
 
Bibliotekarforbundets hållning är också att enskilda bibliotekariers kompetens-
utveckling inte nödvändigtvis hänger ihop med bibliotekets utveckling, utan att man har 
ett ansvar för sin individuella kompetensutveckling för att utgöra en attraktiv arbetskraft 
under de dryga 30 år som man befinner sig på arbetsmarknaden.  Detta uppnår man 
genom att hålla en god balans mellan att utveckla sig i förhållande till sin arbetsplats 
och samtidigt ta chansen att utveckla sig individuellt (Drost, 2013). 
 
2013 gav Bibliotekarforbundet i samarbete med Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening och HK Stat2 ut rapporten: Hvad venter vi på? – 
Kompetenceudvikling på bibliotekerne er mangfoldig, som tar upp de kompetenser som 
kommer att efterfrågas i framtidens forskningsbibliotek. Dels identifierade man 
metakompetenser, de sociala kompetenser som utgör kärnkompetenserna när det gäller 
att skapa nya arbetsområden för forskningsbibliotekarierna och dels yrkeskompetenser. 
Till skillnad mot DIKs undersökning 2011 valde man att istället kategorisera 
kompetenserna utifrån ”vem och vad”. Resultatet blev fyra områden; allmänna 
kompetenser, kompetenser inriktade på särskilda insatsområden, kompetenser inriktade 
mot medarbetarna och kompetenser inriktade mot ledningen (bilaga 2). Av de många 
kompetenser som lyfts fram i rapporten har jag valt ut några som är av intresse för 
företagsbibliotekarier3: 
 
Generella kompetenser 

• Förmåga att påverka och positionera sig internt/marknadsföra biblioteket 
• Förändringsbenägenhet - att våga kasta sig ut i något nytt – att våga ta en risk 
• Förmåga att samarbeta brett och med helt skilda ämnesområden. 

 
Det digitala biblioteket 

• Digitala plattformar - kunskap om trender och utveckling 
• Webbutveckling - förståelse av principer för design och tillgängliggörande av 

webbsidor 
• Licenshantering, statistik, förhandling 

 
Forskarservice 

• Förståelse för arbetsmetoder och workflow 
• Förståelse för vetenskaplig praxis och metod 
• Kunskap om olika informationspraktiker inom olika discipliner/ämnesområde 
• Förståelse för enskilda forskares område och projekt 

                                                      
2 Fackförening för statligt anställda kontorister, tekniker och IT-specialister 
3 Författarens översättning från danska 
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• Identifiera potentiella forskningsanslag och söka fonder 
• Deltagande i forskningsprojekt 
• God skriftlig kompetens - rapportskrivning 
• Kunna vägleda om aktuella trender och ”best practice” 
• Kunskap om upphovsrätt och IP-styrning 

 
Pedagogik och handledning  

• Proaktivt kunna vägleda och marknadsföra relevant biblioteksservice 
• Kunskap om olika lärstilar och undervisningsmetoder  
• God skriftig kompetens 

 
Samarbeten 

• Förmåga att upprätta externa samarbeten och kundrelationer 
 
Ledarskap 

• Förändringsledarskap – kunna lägga om processer och arbetsvanor 
• ”Risiko ledelse” - riskhantering - våga ta chanser och följa upp både framgångar 

och nederlag och lära av dessa 
• Partnerskap och samarbete med andra akademiska miljöer 

 
Bibliotekarforbundets förteckning över kompetenser uppvisar stora likheter med DIKs 
rapport från 2011 även om man valt en annorlunda kategorisering. Den danska 
rapporten är dessutom framför allt riktad mot forskningsbibliotek medan DIKs rapport 
vänder sig till alla typer av bibliotek. Drost har även deltagit på seminarium på Bok & 
bibliotek 2012 där man diskuterade DIKs rapport (DIK, 2012). 
 
Än mer intressant ur företagsbiblioteksperspektiv är den nyligen utgivna Stigende behov 
for informationsspecialister – karrieremuligheder i en digital tidsalder som sätter fokus 
på informationsspecialisters karriärmöjligheter i den digitala tidsåldern, och som 
beskriver hur bibliotekskompetenser kan användas och vara affärsdrivande i både den 
offentliga och den privata sektorn (Bibliotekarforbundet, 2014). Förbundet fokuserar på 
fyra arbetsområden som är relevanta för informationsspecialister nämligen 
”governance”, ”compliance & risk management”, ”kultur & formidling” samt 
”forretning & vaerdikaede”4, se figur 2. 
 

                                                      
4 Värdekedja är ett verktyg för och hjälpmedel i strategisk planering 
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Figur 2: (Bibliotekarforbundet, 2014, s. 5) 
 
De kompetenser som lyfts fram är brobyggande, affärsfokus, data-analys, transparens 
och förmedling/facilitering. Brobyggare kan bryta ner barriärer och bygga system för att 
lättare sprida kunskap och information inom organisationen. Affärsfokus bidrar till att 
lära verksamheten att systematisera och återanvända kunskap för utveckla 
affärsmodeller. Med hjälp av data-analys kan man välja ut och organisera data för att 
omforma det till lösningar som har användaren i centrum. Transparens inom 
verksamheten är viktigt och efterfrågas av både kunder och myndigheter. 
Informationsspecialisten ska även förmedla och facilitera organisationens trovärdighet, 
etik och varumärke. Här har informationsspecialisten en vågmästarroll där det gäller att 
å ena sidan förmedla information som kan ge kunderna en relation till organisationen 
och å andra sidan se till att den digitala öppenheten inte missbrukas. 
 
Ett annat perspektiv på diskussionen om kompetenser finner man i uppsatsen, Et fag - 
flere fagligheder, där Ursula Constantin Andersen (2009) har tittat närmare på 
bibliotekarieyrkets innehåll och förändring under 15 år. Hon har gjort en diskursanalys 
av artiklar i Bibliotekspressen5 och kommit fram till att kompetenser, funktioner, 
identitet och status är de fyra diskurser som bibliotekarier använder sig av när de talar 
om yrket. Utgångpunkten är att bibliotekarieyrket är starkt knutet till det omgivande 
samhället och hela tiden måste förhålla sig till de samhälleliga förändringarna och dess 
påverkan på biblioteket som institution. Andersen ser kompetensdiskursen, och framför 
allt diskussionen om kärnkompetenser, som ett led i en professionaliseringsstrategi och 
ett sätt att förhålla sig till de faktorer jag nämnde tidigare, recession och arbetslöshet. 
Dels försöker man konkurrera genom att utvidga yrkets potentiella arbetsområden 
samtidigt som man försöker behålla monopolet på sina egna specifika områden och 
legitimera sitt arbete genom en samhällelig nyttotanke. 
 
                                                      
5 Det danska bibliotekarieförbundets medlemstidning som gavs ut mellan åren 1995-2011. Därefter bytte den namn till Perspektiv. 
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3.6 Företagsbibliotek 
 
Företagsbibliotek är en typ av specialbibliotek som det generellt skrivs mindre om 
jämfört med exempelvis högskolebibliotek eller folkbibliotek. En sökning i Nordiskt 
BDI-index ger 550 träffar på söktermen ”specialbibliotek” och det är framför allt olika 
specialsamlingar som beskrivs. En sökning på termen ”företagsbibliotek” som 
ämnesord ger 207 träffar. Som jämförelse ger en sökning på termen ”folkbibliotek” som 
ämnesord 10113 träffar.  
 
Det skrivs också färre uppsatser om företagsbibliotek. En sökning i 
Biblioteksföreningens databas för uppsatser kring biblioteksfrågor visar det endast finns 
tre uppsatser om företagsbibliotek bland alla magister- och masteruppsatser skrivna 
under 2008 och framåt. Detta att jämföra med 11 uppsatser om sjukhusbibliotek eller 
fem uppsatser om fängelsebibliotek.  Majoriteten av uppsatserna (287) handlar om 
folkbibliotek (Biblioteksföreningen, 2014). 
 
Det existerar dock undersökningar om företagsbibliotek ur olika perspektiv. I artikeln 
Biblioteksservice till företag - en studie av livsmedelsbranschen har Birgitta Berg 
(1994) undersökt hur ett antal livsmedelsföretag använder bibliotek och söker 
information. 
 
1997 genomförde Margareta Nelke (1998) en undersökning, bestående av enkäter och 
intervjuer, vid nio företag (Karlshamn, Gambro, Perstorp, Scania, Swedish Match, 
Sydkraft, Trelleborg, Vattenfall och Volvo). Syftet med enkätundersökningen var att 
försöka få fram nyttan av omvärldsinformation, både i ekonomiska och i andra termer 
medan intervjuerna syftade till att få fram en mer allmän bild av informationshantering 
och bibliotekens roll i företaget. Fem av företagen i undersökningen hade egna 
bibliotek.  Nelke fann att omvärldsinformationen värderas högt och även bedömdes 
spara pengar för företagen. Paradoxalt nog visade undersökningen även att man 
underskattade bibliotekets roll i företagets informationsförsörjning även om man såg 
nyttan med företagsbibliotek. Nelke lyfter bland annat fram bibliotekariernas kompetens 
att systematisera informationsflödet från omvärlden.  Andra kompetenser som hon tar 
upp är: 
 

• kunskap om företagets informationsbehov 
• konsten att utvärdera informationskällor 
• kontakter med och kunskap om informationsleverantörer 
• kompetens i att strukturera information och göra den sökbar 
• kompetens i att söka information och kunskap om hur användarna själva söker 

information 
• kunskap om system och verktyg för att hämta hem information och hantera den 
• kompetens och kunskap i hur man sprider information till rättperson i rätt tid 

 
I rapporten framkommer även kompetenser som språk, förmågan att nätverka och att 
vara kundorienterad. Nelke drar även vissa slutsatser om hur företagsbibliotekens roll 
kan se ut i framtiden, med exempelvis fokus på användarutbildning och förhandling 
med och utvärdering av informationsleverantörer och betydligt mindre fokus på de 
fysiska samlingarna. Det är framtidsspaningar som verkar ha slagit in. 
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Annika Hector och Maria Nygårds (1997) har i sin magisteruppsats undersökt vilken 
roll biblioteket spelar i företagens informationshantering. I några av intervjuerna 
framkommer bland annat att företagsbiblioteket har som uppgift att ta fram information 
som är bra för konkurrenskraften, men även att det är viktigt att biblioteket har en hög 
position i företaget. Biblioteket betraktas som viktigt för företagets konkurrenskraft tack 
vare bibliotekariernas kompetens som informationsspecialister, att de har kunskaper om 
hur och var man återfinner relevant information. De chefer som intervjuas ser 
bibliotekarierna som kompetenta och professionella men ser ett ökat behov av tekniskt 
kompetens, “kunskap hur om system, utrustning o. dyl. fungerar” (Hector & Nygårds, 
1997, s. 69). Ämneskunskaper ses som mindre viktiga. Själva lyfter bibliotekarierna 
fram specialistkunskaper, exempelvis att “kunna utföra företagsanalyser eller anskaffa 
kreditinformation” som önskvärda framtida kompetenser (Hector & Nygårds, 1997, s. 
65). 
 
I uppsatsen Företagsbibliotek i förvandling: företagsbibliotekens tjänster i 
informationsåldern tittar Hanna Holmedahl (2002) på vilka kunskaper 
företagsbibliotekarierna har och om bibliotekariernas kompetens motsvarar de tjänster 
som erbjuds? Bland annat lyfts bibliotekarierna/informationsspecialisternas kunnande 
när det gäller strukturering och organisering, t.ex. på Astra Zeneca. Holmedahls slutsats 
blir att det är viktigare med informationskompetens än med ämneskunskaper. 
 
Även individuella bibliotek finns beskrivna, främst bibliotek inom industrin som 
Scaniabiblioteket med åtta anställda i Södertälje som utsågs till årets bibliotek (första 
gången priset gick till ett företagsbibliotek) på Bokmässan 1990 (Brundin, 1990), 
biblioteket vid Institutet för Metallforskning AB (Taawo, 2004), Pharmacia (Gustavsson 
& Malmberg, 2003), LKAB (Kauri, 1972), TetraPak och biblioteks- och 
informationstjänsten på Volvo (Sedig, 1991). Men framför allt är 
biblioteksverksamheten inom Astra synnerligen väldokumenterad. Björn Dahlbäck 
beskriver exempelvis hur det är otänkbart att ifrågasätta biblioteket i en ren 
forskningsorganisation med 500 anställda, varav 325 med akademisk examen, inklusive 
125 doktorer samt 20 associerade och 10 adjungerade professorer (Tell, 1990, s. 40).  
 
3.6.1 Astra Hässle (Mölndal) 
 
Hans I Holm (1991) beskriver biblioteksverksamheten vid AB Hässle i Mölndal under 
tidigt 90-tal. Verksamheten har en central placering både organisatoriskt och fysiskt och 
biblioteket ingår i informationsavdelningen som är en stabsfunktion under den 
verkställande direktören. Då läkemedelsforskningen är starkt kunskapsberoende och 
informationsintensiv definierar företagets verksamhet även bibliotekets arbete. Holms 
genomgång fokuserar på hur verksamhetens är organiserad men han diskuterar inte 
personalens kompetens 
 
Karlsson och Letmark (1998) beskriver i sin magisteruppsats organisationen på 
Bibliotek och dokumentation på Astra Hässle och hur den kan möta användabehoven på 
företaget. De beskriver fyra verksamhetsområden som kommer att få stor betydelse för 
bibliotekspersonalen framöver: 

• Upprätta databaser med specialinrikta tinnehåll 
• Arrangera och skräddarsy användarutbildningar 
• Utveckla relevanta strategier för att sortera ut betydelsefullt material i dagens 

intensiva informationsflöde 
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• Åtgärda säkerhetsfrågor och copyright på Intranät gentemot Internet. 
 

Detta ställer krav på både pedagogiska, tekniska och juridiska kompetenser men det är 
inte något som diskuteras i uppsatsen. Däremot bör biblioteket enligt uppsatsförfattarna 
bli bättre på att framhålla personalens kompetens. 
 
Ros-Marie Kristiansson (1998), anställd inom biblioteket, beskriver hur nätsökningar 
(och följaktligen företagsbibliotekariens vardag) på Astra Hässle har förändrats sen 80-
talet. Framförallt innebar tillgången till internet (som kom 1996 och som när artikeln 
skrevs 1998 inte alla på företaget ännu hade tillgång till) en radikal förändring. 
Informationsinhämtningen ändrade karaktär då forskarna började söka själva utan att 
involvera biblioteket. Däremot diskuterar Kristiansson inte vilken kompetens 
nätsökningarna kräver hos bibliotekspersonalen. 
 
Samma år kom Lars-Håkan Herbertssons (1998) magisteruppsats där han undersökte 
faktorer som påverkar slutanvändarbeteende vid företagets forsknings- och 
utvecklingsavdelningar. I hans informationsintervju med Ros-Marie Kristiansson 
framkommer att användarna anlitar biblioteket framför allt för att få hjälp med 
heltäckande, komplicerade och brådskande sökningar. I uppsatsen förekommer bland 
annat följande citat som implicit belyser den förväntade kompetensen hos 
bibliotekspersonalen; ”… Vi ska använda vår tid till att på bästa sätt få fram nya 
läkemedel, Ni har en viktig roll att förse oss med rätt information snabbt. Allt utöver det 
är onödigt tycker jag.” (Herbertsson, 1998, s. 23) 
 
Maude Salim (2003) beskriver i sin uppsats utförligt biblioteksverksamheten vid 
AstraZeneca i Mölndal. Hon skriver om biblioteket som “a corporate library with 
traditional library services, although in an “electronic environment” och dess uppgifter 
som att tillhandahålla böcker och tidskrifter, kopiering av artiklar, tillhandahållande av 
och sökningar i databaser, användarundervisning samt bokinkös. Bibliotekariernas 
kompetenser är inte i fokus för Salim men hon noterar att biblioteket uppfattas som 
“professional, updated and necessary” och skriver att: 
 

They make use of their skills and the current technology to organize the 
information and to establish a relation between different pieces of 
information. The library staffs at IS&L possess both skills in locating 
information and technological skills that help them to find highly relevant 
and good quality information, there for they work parallels in projects with 
the researchers. (Salim, 2003, s. 50). 

 
I en informationsbroschyr om Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap 
på högskolan i Borås, publicerad 2007, intervjuas Eva Ekman, Senior Information 
Scientist. Hon reflekterar över att hon har stor nytta av sin bakgrund som biomedicinsk 
analytiker och framhåller också behovet av nischade bibliotekarier i form av 
ämneskunskaper i kombination med den biblioteks- och informationsvetenskapliga 
kompetensen (Högskolan i Borås, 2007).  
  
3.6.2 Astra Draco (Lund) 
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I sin magisteruppsats från 2000 har Åsa Ode undersökt några forskares 
informationsförsörjning och bibliotekets roll i denna process på AstraZeneca R & D6 i 
Lund. Här lyfter hon fram att en del bibliotekarier har dubbel kompetens i avseendet att 
de är utbildade bibliotekarier och kemister, något som uppskattas av forskarna i 
verksamheten. Enligt Ode betonar forskarna även vikten av bibliotekariernas 
pedagogiska roll och informationskompetens (Ode, 2000). 
 
Året efter skrev Hanna Andersson och Ann-Sofie Nilsson (2001) en uppsats med titeln 
Bibliotekarier och forskare i samspel: fallstudier på ett företag och ett universitet. Det 
läkemedelsföretag som beskrivs i uppsatsen nämns aldrig vid namn men kan ändå 
förhållandevis lätt identifieras som AstraZeneca R & D i Lund. Författarna har 
intervjuat forskare, bibliotekarier, bibliotekschefen och platschefen. Framför allt 
diskuterar bibliotekschefen behovet av olika typer av kompetens. Bibliotekschefen 
framhåller att kunskaper om källor och utgivare samt servicekänsla, och flexibilitet är 
viktiga kompetenser hos personalen i deras verksamhet. Bibliotekarier bör kunna 
hantera materialet, katalogisera det och sköta andra bibliotekstekniska uppgifter snabbt 
och effektivt. Även pedagogiska och sociala talanger ses som värdefulla. 
Bibliotekschefen betonar att det nära samarbetet med forskarna kräver en vetenskaplig 
kompetens bland bibliotekarierna. Detta har lett till att bibliotekschefen har anställt två 
personer med naturvetenskaplig bakgrund, men samtidigt är det viktigt att inte ge avkall 
på den informationsvetenskapliga kompetensen. Även personer utan naturvetenskapliga 
ämneskunskaper blir väl insatta i sina arbetsområden genom arbetet. 
 
3.6.3 Astra Läkemedel (Södertälje) 
 
1973 fick Sixten Ljungberg och Åke Tullgren, verksamma vid Vetenskaplig 
dokumentation, Astra Pharmaceuticals AB i Södertälje, ett anslag från Statens råd för 
vetenskaplig information och dokumentation för att undersöka 
“informationsutnyttjandet inom F & U vid ett forskningsintensivt företag”.  
Undersökningen delades upp i tre etapper där etapp ett fokuserade på “Rangordningen 
mellan olika informationskällor vid den löpande informationsbevakningen inom ett 
forskningsprojekt”, etapp två “Möjligheter till ekonomisk utvärdering av olika typer av 
I o D-service” samt etapp tre “Resursfördelning och resursbehov vid 
informationshanteringen inom ett forskningsintensivt företags I o D-central” (Ljungberg 
& Tullgren, 1973-1976). 
 
Med I o D avses här både biblioteks-, dokumentations- och informationstjänster och de 
personalkategorier som diskuteras i rapporten refereras till som dokumentalister och 
informationsspecialister. Förutom att beskriva själva verksamheten diskuterar 
projektrapporterna i viss mån även kompetensfrågor; “I o D-verksamheten kommer att 
kräva mer kompetent och specialutbildad personal med för varje område lämpligt 
avpassad kunskapsbakgrund och branschkännedom” (Ljungberg & Tullgren, 1973-1976 
[ titelsida 2, Slutrapport 1977-01-17] ). 
 
Vad gäller kompetensbehovet hos informationsspecialisterna framhålls vikten av 
lämplig fackbakgrund i kombination med I o D-utbildning som omfattar 
bibliotekskunskap, sökteknik och systemkännedom. Dessutom efterfrågas systematisk-
analytisk träning samt kännedom om källor. Även vissa sociala kompetenser efterfrågas 

                                                      
6 R & D avser research and development, det vill säga forskning och utveckling 
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som “förmåga att bygga upp externa och interna kontaktnät” samt 
kommunikationsförmåga. Författarna återkommer också flera gånger till vikten av ett 
nära samarbete med forskarna (Ljungberg & Tullgren, 1973-1976). I delrapport tre 
diskuteras tre olika tänkbara lösningar vad gäller kompetensbehoven; 
 

1. Att knyta ämnesspecialister (kemi, medicin, farmakologi osv) till I o D-enheten 
som samarbetar med informationsspecialisterna 

2. Att utbilda ämnesspecialisterna i informationsteknik (de blir dokumentalister) 
och låta dem höra till I o D-enheten även om de rent praktiskt arbetar med 
projekt ute i verksamheten 

3. Att låta I o D-enheten sköta den tekniska servicen medan ämnesspecialister tar 
hand om eventuella dokumentalistfrågor 

 
Ljungberg och Tullgren konstaterar att samtliga lösningar har olika för- och nackdelar 
rent organisatoriskt men även ekonomiskt. Slutsatsen blir att det bästa för 
organisationen är att behålla viss decentralisering men att ändå satsa på central 
dokumentalistkapacitet eftersom det skulle göra I & D med effektivt genom att minska 
onödig dokumenthantering (Ljungberg & Tullgren, 1973-1976, [s. 6. ff, delrapport 3, 
1976-12-30]).  
 
3.6.4 Danska företagsbibliotek 

Det tidigaste dokumenterade danska firmabiblioteket är Den kongelige 
Porcelænsfabriks bibliotek från 1776. Ett sekel senare, 1876, efterföljdes det av 
bryggeriet Carlsbergs företagsbibliotek. Ett annat företag som tidigt inrättade ett 
bibliotek var Steins Laboratorium (fortfarande verksamt under namnet Eurofins Steins 
Laboratorium A/S) (Johannsen, 2009, s. 25). I Fører for firmabiblioteker, danske firma- 
og forskningsbiblioteker med tekniske og økonomiske specialer från 1996 omnämns 
233 specialbibliotek (Fremerey, 1996). Förutom alla universitetsbibliotek finner man en 
mängd olika typer av specialbibliotek, allt från Det Administrative Bibliotek till Aarhus 
oliefabrik (som numera heter AarhusKarlshamn Denmark A/S). Bland de individuella 
bibliotek finns läkemedelsföretag som Nycomed (Andreasen, 2010) beskrivna men 
också industribibliotek som det på Danfoss (Hansen & Olesen, 1992). 

I Johannsens sammanställning (2009) över företagsbibliotek i Danmark 1945-2007 
driver han tesen att tre olika paradigm har påverkat företagsbibliotekens utveckling. 
Först är det dokumentationsparadigmet 1959-1979, därefter kommer det 
informationsvetenskapliga paradigmet som senare ersätts av information 
management/knowledge management paradigmet 1997-2007. Dessa paradigm påverkar 
företagsbibliotekariernas utveckling genom att det exempelvis är andra typer av 
kompetenser som efterfrågas. Från att på 80-talet ha fokuserat på klassiska 
bibliotekariekompetenser som indexering och klassificering blir det under 90-talet en 
förskjutning mot information management. Även Bibliotekarförbundet börjar under den 
här tiden intressera sig för bibliotekarier i den privata sektorn, vilket stämmer väl 
överens med de samhälleliga förändringar i form av recession som jag skrivit om 
tidigare. 
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Under den sista perioden, 1997-2007, sker dock det paradoxala att samtidigt som antalet 
bibliotekarier inom den privata sektorn ökar så blir antalet företagsbibliotek färre. 
Internet blir också vanligare vilket både minskar, men också ökar, behovet av 
företagsbibliotekarier med specifik sökkompetens. Internets utbredning innebär att 
företagsbibliotekarierna kunskapsmonopol försvinner men den ökade mängden 
tillgänglig data och information gör att det skapas ett behov av sökkompetens. 
 
3.7 Sammanfattning av forskningsläget 
Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en omfattande forskning, dels kring 
företagsbibliotek och dels kring bibliotekariers kompetens, profession och status med 
fokus på folkbibliotekarien. Däremot har det inte skrivits så mycket om 
företagsbibliotekarien utifrån denna kontext. Jag föreställer mig att mitt bidrag till 
området där jag undersöker företagsbibliotekariers kompetens och kopplar ihop detta 
med professionsforskning kan komplettera och utvidga forskningen. 
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4 Teori 
I detta kapitel kommer jag att beskriva professionsteoriernas utveckling samt ta upp 
några aktuella teorier om professioner och hur de kan appliceras inom ämnet biblioteks- 
och informationsvetenskap.  Det följande avsnittet bygger på framställningar av främst 
Brante (1987, 1989, 2009, 2010, 2014) samt Abbott (1988), och behandlar begreppen 
profession och professionalisering.  
 
Claesson (1989) beskriver i sin avhandling om apotekaryrkets utveckling två 
övergripande professionsansatser, den typologiska – som kännetecknas av att det anses 
finnas tydliga skiljelinjer mellan professioner och icke-professioner och den 
gradualistiska – som står för en uppfattning att professioner utvecklas gradvis. Hon 
skriver även om en variant på den sistnämnda där alla yrken anses vara professioner fast 
i varierande hög grad. I min studie utgår jag från den sistnämnda och antagandet att 
bibliotekarieyrket är en profession. Jag har därför valt att endast kort referera till den 
amerikanska sociologiprofessorn Andrew Abbotts teori kring profession som annars är 
en vanligt förekommande professionsteori kopplat till biblioteksfältet eftersom han i sin 
forskning undersökt och funnit att bibliotekarieyrket som informationsprofession är en 
semiprofession. Istället har jag valt att framför allt använda mig av sociologen Thomas 
Brante. Han är intressant då han anser att den moderna professionsforskningen har 
fastnat i felaktiga ansatser, begrepp och teorier vilket har fått till följd att den empiriska 
forskningen har blivit lidande (Brante, 2014, s. 21). Han utgår också från nordiska 
förhållanden vilket kan vara relevant i sammanhanget. Jag intresserar mig framförallt 
för hans teorier om professionstyper. Genom att gå ifrån den klassiska uppdelningen i 
professioner, icke-professioner och semi-professioner och istället inordna 
bibliotekarieprofessionen i Brantes olika professionstyper belyser man samtidigt de 
olika aspekterna av bibliotekarieyrket. Sist i kapitlet diskuterar jag 
bibliotekarieidentiteter utifrån Anders Øroms teorier. 
 
4.1 Professionsteori 
Till de klassiska, förindustriella "statusprofessionerna" räknas läkare, advokater och 
präster men den ökade arbetsdelning och specialisering som följde på industrialismen 
gav upphov till en mängd nya professioner och en allmän strävan mot 
professionalisering. Till de moderna professionerna hör i första hand SACO-yrkena, 
d.v.s. akademikeryrken.  
 
De moderna professionerna är de yrkesgrupper som vuxit snabbast, och i dag utgör de 
tillsammans ca 15-20 % av alla yrkesverksamma och betraktas som en av de sociala 
krafter som betytt mest för den tekniska och politiska utvecklingen (Brante, 2014). 
Traditionell professionsforskning har handlat om att kategorisera, beskriva och 
analysera professionella yrkesgrupper. Den amerikanske sociologen Talcott Parson 
anses vara fadern till professionsforskningen även om Carr-Saunders Herbert Spencers 
Lecture från 1928 betraktas som den första systematiska studien av professioner 
(Brante, 1987). I början av 30-talet gav Carr-Saunders och Wilson ut boken The 
Professions där de problematiserade området (Hellberg, 1991). Parson representerar den 
strukturfunktionalistiska skolan inom professionsforskningen som utvecklades under 
50- och 60-talet. Han betonade professioners betydelse för framväxten av det moderna 
samhället och framhöll också den förvärvade kompetensen som inte baseras på status. 
Denna traditionella, även kallade essentialistiska, professionsforskning studerade främst 
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yrkesgrupper mot uppställda kriterier för att kunna särskilja vilka som uppfyllde kraven 
för att kallas en profession. Uppfylldes inte kriterierna betraktas yrkesgrupper som 
semiprofessioner eller icke-professioner. 
 
Den s.k. nyare professionsforskningen som växte fram under 1970-talet fokuserade på 
professionaliseringsprocessen snarare än att undersöka huruvida olika yrkesgrupper 
uppfyller vissa bestämda professionskriterier och därmed kan betecknas som 
professioner (Sundin, 2003, s. 46f). Den dominerande teorin blev den nyweberianska 
professionsteorin som har fått sitt namn efter Max Weber och som framför allt fokuserar 
på hans monopoliseringsteori. Dessa stängnings- eller uteslutningsstrategier innebär att 
grupper använder sig av makt för att monopolisera möjligheter och på så sätt utesluta 
andra grupper. Exempel på monopoliseringsförsök inom bibliotekarieyrket tas bland 
annat upp i Ursula Constantin Andersens uppsats (2009) i litteraturgenomgången. Ett 
exempel på strategier för stängning är utbildning eftersom utbildning som leder till 
examina och legitimation används för att monopolisera olika typer av 
arbetsmarknadssektorer. 
 
1988 kom Andrew Abbotts med sitt verk The System of Professions där han beskriver 
professionerna som ett specifikt och relativt autonomt socialt system. Systemet är 
dynamiskt, något som gestaltar sig genom konkurrens mellan professioner om 
jurisdiktion över områden. 
 

The professions … make up an interdependent system. In this system, 
each profession has its activities under various kinds of jurisdiction. 
Sometimes it has full control, sometimes control subordinate to another 
group … It is the history of jurisdictional disputes that is the real, the 
determining history of the professions … jurisdiction is the defining 
relation in professional life (Abbott, 1988, s. 2-3). 

 
Han utvecklar vidare begreppet jurisdiktion och hur professionerna gör anspråk på 
jurisdiktion genom framför allt tre olika arenor, på arbetsplatsen, i media och i det 
juridiska systemet (Abbott, 1988). 
 
De senare årens professionsforskning har däremot påverkats starkt av de styrformer som 
går under namnet New Public Management, NPM, och som har fått en stark utbredning 
inom framför allt offentlig sektor. Exempel på styrformer kan vara olika typer av 
rankningar och kvalitetsredovisningar. I takt med ökande krav på kontroll och styrning 
har professioner förlorat i autonomi men det har också lett till att nya yrkesgrupper har 
tillkommit med uppdrag att utöva styrning och administration. New Public Management 
är inget som direkt berör den grupp som jag intresserar mig för men kan ändå vara 
intressant att nämna i förbigående då den påverkar synen på professioner och är av 
intresse för professionsforskningen.  
 
Professionsforskningen har även på senare tid kritiserats för att sakna genusperspektiv. 
Extra intressant blir det när forskarna tittar närmare på hur New Public Management 
påverkar verksamheter ur ett genusperspektiv. Studier har visat att liknande 
kontrolltekniker får olika konsekvenser i kvinno- respektive mansdominerade 
organisationer. (Dellgran, et al., 2011). 
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4.1.1 Semiprofessioner 
 
Andra yrken som kännetecknas av en strävan efter professionalisering men som inte 
uppfyller de kriterier som tillhör en klassisk profession kallas semi-professioner. Till 
semiprofessionerna räknas vanligen yrken som sjuksköterska, socialarbetare och lärare. 
Ett alternativt begrepp som används är nya professioner eller välfärdsstatens 
professioner (Brante, 2009). I Danmark använder man sig av begreppet 
relationsprofessioner, med hänvisning till deras relation till den offentliga sektorns 
utveckling i förhållande till välfärdsstaten och relationen till medborgarna (Schreiber, 
2006, s. 15ff).  
 
Semiprofessionerna är i större utsträckning också organiserade som traditionella 
fackförbund. Utbildningen för semiprofessionella är inte lika specialiserad utan i större 
utsträckning tvärvetenskaplig. Ett annat utmärkande drag är en spänning mellan den 
akademiska och den praxisinriktade sidan av ämnet. Dels finns det personer inom 
professionen som menar att det är väsentligt att ständigt förbättra och öka 
teorianknytningen och utvidga forskningen inom ämnet och dels finns det personer som 
menar att det är den praktiska yrkeserfarenheten som är den bas på vilken ämnet ifråga 
ska vila (Brante, 2003, s. 171 ff).  
 
Sett ur ett genusperspektiv kännetecknas tyvärr semi-professioner av en uppdelning 
mellan typiskt mansdominerade fullvärdiga professioner i den privata sektorn och de 
kvinnodominerade semiprofessionerna i den offentliga sektorn. Semiprofessionerna är 
dock fler i antal och de expanderar starkt. 
 
4.1.2 Bortom funktionalism och nyweberianism 
 
Thomas Brante är professor i sociologi och i socialt arbete vid Lunds universitet. Han 
tillhör de nyare professionsforskare som intresserar sig för professionernas sociala 
förutsättningar. Enligt Brante är professioner framför allt yrken som baserar sin 
verksamhet på vetenskaplig forskning (Brante, 2009). Han påpekar vidare att alla försök 
att ställa upp formella professionskriterier leder till rangordningsproblem; 
 

”Avser attributen organisations- eller individnivå, eller skall de omfatta 
båda dessa nivåer? Hur förhåller sig de olika attributen till varandra? Är 
något reducerbart till något annat? Är något viktigare än de övriga? 
Förändrar de sig historiskt?” (Brante, 1987, s. 133) 
 

Han vänder sig mot den funktionalistiska traditionen inom professionsforskning som 
han anser vara ”naiv”, men han kritiserar även det nyweberianska perspektivet som han 
betraktar som ”cyniskt” (Brante, 1987, s. 124). Istället vill han se ett mer realistiskt 
paradigm. Han ser ett flertal anomalier i den funktionalistiska professionsforskningen, 
bland annat är han kritisk mot begreppet semi-profession. I sina tidigare arbeten 
beskriver han begreppet som meningslöst och oanvändbart eftersom det i sin tur gör 
begreppet profession meningslöst då man inte kan göra verklig skillnad mellan det 
professionella och det icke-professionella (Brante, 1987, s. 132), men i sina senare 
arbeten verkar han har förlikat sig med, och använder sig av begreppet. Ett annat 
kontroversiellt påstående är att akademisk kunskap tillmäts för stort värde i strävan efter 
professionalisering (Brante, 1987). Brante menar att man inte ska lägga för stor vikt vid 
formell utbildning och examination när man definierar professioner eftersom ”många 
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professionella erhåller en stor del av sina yrkeskunskaper på annat sätt. Dels efter den 
formella utbildningen” genom själva arbetet och dels genom vidareutbildning i 
företagens regi (Brante, 1989, s. 44). 
 
Brante anser att den största svårigheten i alla definitionsförsök av professioner är att 
man strävar efter att kombinera “element från två eller tre skilda (ontologiska) nivåer; 
den kognitiva, teoretiska eller kunskapsmässiga, den sociala eller organisatoriska och – 
ibland – även den individuella, den professionelles habitus” (Brante, 2009, s. 24). Dessa 
delar, eller element, stämmer heller inte överrens med varandra. Brantes egen definiton 
på professioner är följande: 
 

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma 
bärare och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta 
kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra handlingar som 
uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av 
allmänheten/klienten. (Brante, 2009, s. 28) 

 
Enligt Brante (1989) har den traditionella professionsforskningen ägnat sig åt att studera 
vissa enskilda yrkesgruppers framväxt, gemensamma nämnare, ideologier och intressen, 
men denna form av forskning behöver kompletteras med en teori om professionstyper 
eftersom individer inom en viss profession ofta ”arbetar i olika sociala sammanhang och 
därför är underställda olika materiella villkor” (Brante, 1989, s. 42).  

Brante positionerar sig gentemot Abbotts teorier genom att konstatera att de visserligen 
fungerar bra för att förklara aspekter av rivaliteter inom och mellan näraliggande 
professioner men att professioner inte kan sägas utgöra ett självständigt socialt system 
och att Abbotts teorier därför inte fungerar som en övergripande förklaring av den 
historiska utvecklingen av professioner (Brante, 2009, s. 22). 

Brante introducerar också begreppet preprofessioner. Han urskiljer en tredje typ av 
professioner som utgörs av yrken och utbildningar som idag knyts till forskningen och 
institutionaliseras vid, framför allt, de nya högskolor och universitet som definierar sig 
som professionslärosäten, som exempelvis Borås och Växjö. Några exempel är 
förskollärare, fastighetsmäklare, fritidsledare, systemanalytiker, dataprogrammerare, 
investeringsrådgivare, biomedicinska analytiker men även områden som turism, idrott, 
kost, design, information, miljö, IT-service, nya media och textil. 
  
4.1.3 Brantes professionstyper 
 
Brante urskiljer framför allt fyra professionstyper; ”fria professioner”, ”akademiska 
professioner”, ”kapitalets professioner” och ”statens professioner”. Utgångspunkten för 
uppdelningen i dessa professionstyper är inte ett enskilt yrke utan själva villkoren för 
verksamheten (Brante, 2014, s. 299).  Dessutom tror han sig kunna urskilja en typ av 
profession som han refererar till som den ”politiska professionen”. 
 
De fria professionerna riktar sig mot marknaden och utgörs av den klassiska 
professionstypen. De kan historiskt sett jämföras med småföretagare, entreprenörer och 
specialiserade hantverkare som får sina uppdrag genom direkt förfrågan från 
klienter/kunder. Hit räknar Brante även privatpraktiserande advokater, läkare, ekonomer 
etc. 
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Akademiska professioner är introverta i den meningen att de i första hand riktar sig inåt 
mot det vetenskapliga samhället där karriären styrs av ”forskningsinsatser som bedöms av 
kolleger”. Framför allt innebär den här professionen en tjänst som lektor, adjunkt eller 
professor. (Brante, 2014, s. 299) 
 
Kapitalets professioner underordnar sig ”kapitalets allmänna överlevnadsvillkor”. Det 
innebär en fokusering på ökad lönsamhet genom innovationer och rationaliseringar. Till 
dessa professioner räknas privatanställda ekonomer, advokater, ingenjörer, tekniker, 
företagsläkare etc. (Brante, 1989, s. 43). 
 
Statens professioner utgörs framför allt av serviceorgan till allmänheten, kommuner och 
staten och det är offentliganställda som räknas hit. Exempel på statens professioner är 
offentliganställda läkare, lärare, socionomer, tjänstemän etc. 
 
Till de politiska professionerna räknas enligt Brante professioner som består av 
”regeringen, topparna inom riksdagspartierna och fackföreningarna, samt inom stats- och 
kommunförvaltningarna”. 

Brante framhåller att det kan uppstå spänningar mellan de olika professionstyperna inom en 
och samma profession. Vad gäller de två vanligast förekommande professionstyperna, 
statens professioner och kapitalets professioner kan detta uttrycka sig i att kapitalets 
professioner åtnjuter högre status än statens genom högre lön. Brante påpekar även att det 
inte är ovanligt att det uppstår glapp mellan forskare och praktiker inom en profession. 
Sjuksköterskor är en profession som ofta jämförs med bibliotekarier och utifrån kontexten 
sjuksköterskors professionalisering belyser Aant Elzinga (1989, s. 136) de här 
spänningarna: 

Endast en liten del av sjuksköterskekåren deltar aktivt i denna strävan att 
ställa professionell utbildning på vetenskaplig grund och att beträda vägen för 
en självständig forskning. ... Liksom på andra områden innebär detta att det 
lätt uppstår ett glapp mellan dem som utvecklar de forskningsmässiga 
kunskaperna och dem som arbetar med det praktiska vårdarbetet. 
Förvetenskapligandet av vårdkunskaper får olika innebörd för olika aktörer, 
och de som själva är indragna i forskning eller forskarutbildning har en 
dubbellojalitet. Dels måste de relatera sin gärning till den ursprungliga 
semiprofessionens praktik, dels ingår de i kraft av den nya akademiska 
disciplinen i en annan typ av profession, den akademiska. Ett resultat blir 
spänningar som yttrar sig på olika nivåer. 

Som jag har diskuterat i litteratur- och forskningsgenomgången så sker 
professionsutveckling i hög grad på universitet och högskolor. En stärkt 
forskningsanknytning och en kunskapsbas som grundar sig på en egen avgränsad vetenskap 
är viktig för bibliotekariernas professionella status. Det ger framför allt en egen 
vetenskaplig kunskapsbas, vilket också skapar karriärvägar.  
 
4.2 Bibliotekarieidentiteten 
 
För att undersöka vilka av bibliotekariens yrkesidentiteter som framhålls i uppsatsens 
empiriska material har jag valt att även använda mig av Anders Øroms teorier om 
bibliotekarieidentiteter. 
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Anders Ørom arbetade som lektor vid Danmarks Biblioteksskoles institution i Aalborg 
när han publicerade artikeln Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og 
arbejdsorganisering (Ørom, 1993). Han utgår från en dansk folkbibliotekskontext men 
hans bibliotekarieidentiteter bör vara applicerbara även när det gäller svenska 
förhållanden och i det här fallet en annan typ av bibliotekarier eftersom Ørom inte gör 
någon åtskillnad mellan folkbibliotekarier och andra bibliotekarier. 
 
Ørom har 1960-talets yrkesidentiteter som utgångspunkt och menar att bibliotekariens 
identiteter har genomgått stora förändringar för att på 90-talet i princip ha fått en helt ny 
världsbild. Ørom formulerade sina teorier i början av 90-talet men min bedömning är att 
teorierna fortfarande är aktuella, och att de är väl lämpade att ha som en av 
utgångspunkterna för uppsatsens syfte och frågeställningar. Tidigare sågs biblioteket 
som centrum för kunskaps-, informations- och kulturförmedling, i analogi med en 
”ptolemeisk världsbild”. Med framväxten av informationssamhället har bibliotekets 
betydelse reducerats till att betraktas som en av flera ”planeter” inom dessa sfärer. Från 
att ha haft monopol vad gäller vissa aspekter av litteratur - och 
informationsförmedlingen, har biblioteket blivit en av många aktörer på det här 
området. Världsbilden har enligt dessa termer blivit ”kopernikansk” (Ørom, 1993, s. 37-
40). Anders Ørom har i sin forskning identifierat sex olika bibliotekarieidentiteter som 
alla är tillknutna olika kompetenser.  
 
I kulturförmedlaridentiteten ligger fokus på att värdera litteratur och andra kulturella 
uttryck för att därefter förmedla dessa direkt till användarna. De kompetenser som är 
viktiga för kulturförmedlaridentiteten är kunskap om samlingarna och allmänbildning 
men också kritisk och estetisk kompetens. 
 
För bibliotekarier med en ämnesspecialistidentitet läggs stor vikt vid fackkunskaper 
och vetenskaplig allmänbildning då de ska bistå användarna med mer specialiserade 
frågor. Annan kompetens som är viktig är den kommunikativa kompetensen. 
 
En tredje identitet är dokumentalistidentiteten som är inriktad på de mer 
hantverksmässiga snarare än de intellektuella sidorna av biblioteksarbetet. Det handlar 
om klassifikation, katalogisering, referensarbete och bibliografi som kräver 
systematiska färdigheter och kunskaper om metoder och regler.  
 
En helt annan typ av identitet är socialarbetaridentiteten som lägger fokus på olika 
användargrupper (framför allt kvinnor, barn och arbetarklassen) och deras behov. Denna 
typ av bibliotekarier arbetar ofta med uppsökande verksamhet och intresserar sig för 
inte så mycket av materialet som för hur väl det uppfyller användarnas behov. Här är det 
viktigt med social kompetens. 
 
De två sista identiteterna, informationsorganisatörsidentiteten och 
informationsförmedlaridentiteten, är nära besläktade och har sin uppkomst i 80-talets 
snabbväxande informationssamhälle. För bibliotekarien som informationsorganisatör 
ligger fokus på att organisera information, att analysera verksamhets- och institutioners 
informationsbehov, att organisera informationsförmedling och designa 
informationssystem. Informationsförmedlaridentiteten kännetecknas främst av den 
tekniska aspekten av arbetet där ett snabbt och effektivt tillgängliggörande av 
information står i centrum. Den viktigaste kompetensen här är kunskap om elektroniska 
informationsförmedlingssystem. 
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Trine Schreiber (2006) har därefter skrivit om ytterligare en identitet, som hos Ørom 
bara omnämns som en företeelse. Det är en upplevelseförmedlande identitet där fokus 
ligger på användarnas upplevelser, framför allt de användare som konsumerar 
massmedier. Den har sin grund i att biblioteken har börjat konkurrera med andra 
medietjänster när det gäller att fånga användarnas uppmärksamhet. 
Även om det är främst de två sistnämnda bibliotekarieidentiteterna som är två relevanta 
för dagens företagsbibliotekarier så har både ämnesspecialistidentiteten och 
dokumentalistidentiteten varit viktiga för yrkets framväxt. 
 
Sammanfattningsvis finns det många definitioner och aspekter av professioner och i 
förlängningen professionsforskning.  
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5 Resultatredovisning 
 
I det här kapitlet kommer jag att presentera mitt empiriska material. Som jag skrev i 
inledningen vill jag undersöka hur företagsbibliotekarier ser på sin profession samt 
belysa deras kompetenser. Jag inleder dock med en presentation av Astra Zeneca och de 
olika biblioteksenheterna för att sätta in intervjuerna i sitt sammanhang. 
 
5.1 Presentation av Astra Zeneca 
 
Astra Zeneca är ett av Sveriges äldsta läkemedelsföretag och har länge huserat några av 
Sveriges mest tongivande företagsbibliotek. Företaget grundades ursprungligen 61913 i 
Södertälje av apotekaren Adolf Rising under namnet Astra Apotekarnas Kemiska 
Fabriker. Företaget sålde bland annat hjärtmedicin (Wessman, 2008). På 40-talet 
förvärvade man företaget Paul G Nordströms Tekniska fabriker i Hässleholm. Den 
farmacevtiska verksamheten flyttades genom att produktionen centraliserades till 
Södertälje medan marknadsföring och F & U flyttade till Mölndal under namnet AB 
Hässle (Sjögren, 2008).  
 
1955 köpte Astra upp företaget Lunds Kemiska Fabriks AB och döpte om det till Draco 
för att på så sätt kunna etablera sig nära den akademiska forskningen vid Lunds 
universitet. Senare bytte företaget namn till Astra-Draco för att framhäva att det var en 
del av Astra-koncernen.  
 
Den största förändringen skedde 1999 då Astra gick ihop med det engelska 
läkemedelsbolaget Zeneca. I samband med sammanslagningen fick verksamheten i 
Lund namnet AstraZeneca R & D Lund. Verksamheten blev sedermera helt integrerad 
med AstraZeneca-koncernens globala R & D verksamhet och huvudkontoret för det 
sammanslagna Astra Zeneca hamnade i England (Wessman, 2008). 
 
Som mest hade Astra 13 000 anställda i Sverige men 2009 hade man ungefär 10 400 
anställda (Nilsson, 2010). Enligt företagets årsredovisning från 2009 var 2009 ett 
framgångsrikt år för AstraZeneca, men man kan också läsa om ytterligare 
neddragningar av personalstyrkan som ett led i “strävan att förbättra effektiviteten” 
inom företaget (Astra Zeneca, 2010).  Även under påföljande år fortsatte organisations-
förändringarna. I mars 2010 fick de anställda på AstraZeneca beskedet att 
forskningsanläggningen i Lund skulle stängas, vilket innebar att 700 personer skulle 
förlora jobbet. Neddragningarna gällde egentligen 900 personer men 200 fick möjlighet 
att flytta med verksamheten till Mölndal (Nilsson, 2010). Vid det tillfället arbetade 
ungefär åtta personer på biblioteksenheten.  
 
I januari 2011 tecknade Astra ett avtal att sälja sin anläggning i Lund i Sverige med 
planen att lägga ned denna anläggning under 2011 (Astra Zeneca, 2011). Drygt ett år 
senare, i februari 2012 tillkännagav man ett “accelererat FoU-omvandlingsprogram” 
samt att forsknings- och utvecklingsverksamheten skulle upphöra vid anläggningarna i 
Sverige (Södertälje) och Kanada (Montreal) (Astra Zeneca, 2013), vilket innebar att 
omkring 1 200 anställda förlorade arbetet (Johansson & Hultgren, 2012). Liksom i Lund 
arbetade ungefär åtta personer på biblioteksenheten. Nedläggningen i Södertälje innebar 
att Astra Zeneca mer än halverade sin forskning i Sverige på fem år (Mellgren, 2012).  
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5.1.1 Den tidigare biblioteksverksamheten vid Astra Zeneca 
 
Biblioteksverksamheten var organiserad genom en global biblioteksfunktion vars 
uppgift var att se till att bästa möjliga förutsättningar fanns för att bedriva 
forskningsarbetet på ett effektivt sätt.  Planeringen i den globala verksamheten låg 
därefter till grund för vad de lokala biblioteken i Sverige ägnade sig åt.  De frågor som 
beslutades globalt var systemfrågor, förhandlingar, licensavtal samt administrering av 
en gemensam produktlitteraturdatabas. En annan viktig central uppgift var att se till att 
de olika biblioteken höll lika hög klass och att inte den lokala budgeten avgjorde 
kvaliteten. Den lokala organisationen skulle framförallt koncentrera sig på att ge 
vetenskapligt stöd åt den lokala forskningen (Andersson & Nilsson, 2001).  
 
5.1.2 Lund  
 
Det har funnits ett bibliotek på företaget sedan det etablerades i Lund. I den organisation 
som var aktuell mellan 1999 och 2000 var biblioteket en del av R & D Operations och 
kallades IS & L, Information Science and Library. Våren 2000 integrerades även arkivet 
i avdelningen, som fick namnet ISLA, Information Science, Library & Archives. Vid 
den tidpunkten hade avdelningen nio informationsspecialister och en arkivarie anställda 
(Dohnfors, 2000). Ode (2000) beskriver bibliotekets uppgifter som dels att sköta mer 
traditionella biblioteksfunktioner som “bokförvärv, hantering och prenumerationer av 
tidskrifter samt informationssökningar”. Andra uppgifter var utbildningsansvar, samt att 
skapa och underhålla bibliotekets sida på intranätet. Man ansvarade även för databaser 
över produktlitteraturen. Detta arbete gick ut på att söka fram vetenskapliga artiklar från 
både svenska och internationella medicinska tidskrifter för att därefter avgränsa och 
göra ett urval, lägga in dem som referenser i databasen samt indexera referenserna. 
Dessutom tillkom utbildning i databasanvändning och att hålla sig ajour med 
användarnas behov (Lundborg, 2003). Biblioteket erbjöd läsplatser och deltog dessutom 
aktivt i systemutveckling (Ode, 2000). Det fanns även mindre bibliotek ute på 
avdelningarna som dock inte underhölls av biblioteket. Bibliotekets närmaste chef var 
platschefen, det vill säga den person som var ansvarig för hela anläggningen i Lund. 
Bibliotekschefen hade en hierarkiskt hög position som möjliggjorde etablerandet av 
kontakter, marknadsföring av den egna verksamheten samt gav tillgång till kunskap och 
information om övriga verksamheter inom organisationen (Andersson & Nilsson, 
2001).   
 
5.1.3 Mölndal  
 
1995 blev Bibliotek och dokumentation en gemensam enhet. Verksamheten kallades B 
& D (Library and documentation) och ingick i enheten Human Resources & 
Information. Bibliotekets verksamhet var främst inriktad mot forskarna på företaget. 
Bibliotekets personal var organiserad i en informationsspecialistgrupp, en supportgrupp 
samt funktionella grupper (exempelvis en fjärrlånegrupp). Supportgruppen arbetade 
med kopiebeställning. Dokumentationsgruppen var inriktad mot marknadsavdelningen 
och koncernens marknadsbolag. 
 
Bibliotekets uppgifter var att tillhandahålla böcker och tidskrifter (prenumeration och 
cirkulation), kopiera artiklar, tillhandahållande av och sökningar i databaser, 
användarundervisning, fjärrlån, omvärldsbevakning, bokinköp och patentinformation. 
Biblioteket prenumererade på ca 600 tidskrifter genom en tidskriftsagent och hade 
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tillgång till ett 50-tal databaser. Biblioteket tillhandahöll även information på Intranätet 
samt en informationskiosk. I den s.k. Bubblan hade biblioteket ett läsetorg och en 
utställningslokal (Karlsson & Letmark, 1998).  
 
I början av 2000-talet gick verksamheten under benämningen Information Science and 
Library/Documentation Centre.  IS & L hade kvar sin fysiska plats, centralt i 
AstraZenecas byggnad och 2002 var 16 bibliotekarier anställda i IS & L. Även 
“Bubblan” som beskrivs av Karlsson och Letmark (1998) fanns kvar som ett ställe nära 
matsalen där forskare kunde läsa dagstidningar och titta på nyinköpta böcker. 
Biblioteket tillhandahöll fortfarande böcker (ca 12 000 titlar) även om fokus framförallt 
låg på e-tidskrifter. Runt 2000 e-tidskrifter fanns tillgängliga genom IS & Ls webbsida. 
Biblioteket prenumererade fortfarande på ca 600 tidskrifter i tryck form även om bara 
500 av dessa användes. Biblioteket erbjöd tillgång till och sökningar i ett 70-tal 
databaser som Medline, Embass och Biosis. Omvärldsbevakning och patentinformation 
räknades som en del av databassökningarna (Salim, 2003).  
 
Fem år senare hette biblioteket Discovery information och hade som syfte att hjälpa till 
med informationsförsörjningen. Verksamheten beskrevs som ett av Sveriges största 
företagsbibliotek och var indelat i tre områden; Discovery, Development och Marknad. 
Discovery Information skulle hjälpa till i hela ledet även om det var i forskningsarbetet 
deras kunskaper och kompetens utnyttjades mest. Arbetsuppgifterna beskrivs som att 
man arbetade mot olika forskningsprojekt och hjälpte till med 
informationsförsörjningen genom sökning i interna och externa databaser samt 
konkurrensbevakning. Specifikt framhålls arbetsuppgiften att vara ”Expert User” i olika 
referenshanteringssystem där man fungerade som helpdesk och även höll kurser 
(Högskolan i Borås, 2007). 
 
5.1.4 Södertälje 

Ljungberg och Tullgren (1973-1976) beskriver i sina rapporter funktionen och 
arbetssättet vid Vetenskaplig dokumentation inom Astra, en I & D central där det ställs 
krav på “anskaffning av primärt material”, “hög täckningsgrad” och “i vissa fall mycket 
snabb informationsframtagning” (Ljungberg & Tullgren, 1973-1976).  Dess uppgift är 
att tillhandahålla konventionella källor men även finna icke-konventionella källor, och 
personalen förväntas kunna grovselektera men också ägna sig åt “selektiv delgivning” 
samt utveckling av system för lagring och återvinning av kategorier av internt genererad 
information som F & U rapporter etc. Vetenskaplig dokumentation bevakade även 750 
tidningar. Senare fick enheten namnet Dokumentation och information (I8). 1997 hette 
enheten Library and Information Center och ansvarade för informationsförsörjningen i 
både tryckt och elektronisk form till alla Astra-bolag i Södertälje. Avdelningen hade 15 
medarbetare och biblioteket var vid den tiden inne i en omvandlingsprocess med 
utveckling framför allt inom intranät/internetområdet, vilket påverkade alla 
biblioteksfunktioner. Antalet lån och kopiebeställningar låg på ca 25 000 per år, varav 
en ökande mängd ur elektroniska källor (Kjellander, 1997).  
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5.2 Intervjuer 
Här följer en redovisning av de intervjuer jag gjorde med respondenterna. Inledningsvis 
ställde jag frågor kring deras bakgrund som bibliotekarier men också kring hur länge 
och med vad de hade arbetat med på Astra Zeneca. Jag ställde också frågor kring deras 
nuvarande arbetssituation. För att bevara mina respondenters anonymitet kommer jag 
dock inte att gå in i detalj på deras individuella bakgrund. Varje respondent har fått en 
kod baserad på i vilken ordning intervjun har genomförts (I1, I2, I3 osv.) 
 
Av de som var utbildade bibliotekarier hade alla utom tre läst på Bibliotekshögskolan i 
Borås. I de flesta fallen var det inget aktivt val utan berodde på främst på att det vid den 
aktuella tiden bara fanns bibliotekarieutbildning i Borås. Dessutom fanns det bland 
ämneskompetenserna allt från naturvetenskapliga ämnen som biologi, mikrobiologi och 
kemi till olika typer av samhällsvetenskapliga studier, som exempelvis juridik men 
också språk och litteraturvetenkap.  
 
Anledningarna till att de ville bli bibliotekarier var olika. Ett par respondenter hade varit 
ute i arbetslivet ett par år men kände att de ville arbeta med något annat och började 
studera biblioteks- och informationsvetenskap. Någon hade klart för sig redan från 
början att de ville bli bibliotekarier medan det för andra innebar det en intressant 
ämneskombination som kompletterade, eller avrundade, deras tidigare studier eller 
examina. I flera fall hade man en grundutbildning/examen inom något annat område. En 
respondent var inte medveten om att man kunde utbilda sig inom biblioteks- och 
informationsvetenskap utan fick reda på det då hen intervjuade universitetsbibliotekarier 
om deras bakgrund. 
 
Två respondenter angav att en informationsfolder från högskolan i Borås hade fått en 
avgörande inverkan; ”Då damp det ner i brevlådan en folder, eller broschyr från BHS i 
Borås då med bibliotekarie, med liksom information om det yrket, att det var ett 
framtidsyrke och att man garanterat, eller ja, nästan garanterat får jobb - så jag tänkte 
yes! Det gör vi” (I1).   
 
Flera av respondenterna uttryckte ett intresse för forskning, att det var lockande att 
arbeta någonstans där man kunde vara nära forskning utan att nödvändigtvis vara 
forskare själv. Dessutom påverkade kopplingen till forskningen även arbetsuppgifterna 
på ett positivt vis; ” (…) du får göra lite mer avancerade sökningar, du får utreda lite 
mer, och man är med i ett pussel på ett annat sätt.” (I9). 
 
Ett flertal respondenter hade lång arbetserfarenhet från att ha arbetat på universitets- och 
högskolebibliotek innan de började på Astra men endast två hade kortare erfarenhet av 
att arbeta på folkbibliotek. Tre respondenter hade kortare respektive längre erfarenhet av 
företagsbibliotek och en hade arbetat på sjukhusbibliotek. De som hade arbetat på ett 
forskningsinriktat medicinskt universitetsbibliotek tidigare tyckte inte att miljön på 
Astra skiljde sig så mycket från denna. 
 
Samtliga hade arbetat förhållandevis länge, mellan 8-20 år, på Astra Zeneca. När 
företaget var svenskt så hade man tjänstetitlar som ”bibliotekarie” eller 
”dokumentalist/informatiker”. Efter sammanslagningen med Zeneca fick man istället 
engelska titlar. De som hade en biblioteks- och informationsvetenskaplig bakgrund hade 
den övergripande tjänstetiteln Information Specialist/Senior Information Specialist. De 
som inte hade en biblioteks- och informationsvetenskaplig bakgrund, alternativt 
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kompletterande ämnesstudier, hade titlar som Information Scientist/Senior Information 
Scientist. Dessutom hade man titlar som knöt an till de aktuella arbetsuppgifterna. vilket 
innebar att många hade flera olika titlar under sina år på Astra Zeneca. Som exempel på 
titlar kan nämnas; “Customer Relations Manager”, “Linking manager”, “Content 
Application Manager and Search Specialist”, “Associate Business Information 
Manager”, “License and compliance advisor” och “Product Literature specialist”. 
Någon hade arbetat med olika typer av projekt kopplade till andra funktioner inom 
Astra och hade då exempelvis titlar som projektledare. I samband med omorganisationer 
där biblioteksenheten integrerades med IT-avdelningen fick man chefstitlar som 
exempelvis Service Manager. 
 
Efter anställningen på Astra Zeneca har de flesta gått vidare till olika typer av 
specialbibliotek, statliga organisationer eller högskolebibliotek men några arbetar också 
i helt andra typer av verksamheter. En respondent är inte längre yrkesverksam. 
 
5.2.1 Kompetenser och utbildning 
 
Efter de inledande bakgrundsfrågorna gick mina frågor över till att fokusera på 
kompetenser där jag inledde med att fråga vad det är som skiljer företagsbibliotekarier 
från andra typer av bibliotekarier. Några fokuserade på att kunderna/användarna var av 
en annan typ än på både högskolebibliotek och folkbibliotek; ”Vi har ju inga sådana 
här besvärliga kunder alltså. Alla är ju så tacksamma och glada för allt man kan göra, 
man blir aldrig utskälld - hittills kanske man ska säga. Jag tänker på "Arga 
bibliotekstanten"…, så undrar man liksom" (I6).  
 
Någon annan respondent menade att man har mer varaktig kontakt vilket gjorde att man 
kunde vara proaktiv och att man använder information i ett annat sammanhang; "Du kan 
specialisera ditt ämne lite mer" (I9). En annan viktig skillnad som lyftes fram var att 
man kanske inte arbetade på ett bibliotek alls, i bemärkelsen att man inte hade några 
fysiska samlingar. 
 
I anslutning till frågorna om bibliotekarieidentitet frågade jag även om de tyckte att 
användarna hade en korrekt bild av deras yrke. De flesta respondenter var överens om 
att kunskapen bland användare var ganska dålig om vad man kan göra och vad som var 
själva kompetensen. En respondent ansåg att man på Astra hade det, eller att de i alla 
fall fick det, att det handlade mycket om marknadsföring. 
 

”Jag jobbade i en projektgrupp, ett läkemedelsprojekt, där jag kom in 
(…)och de andra tittade på mig [och frågade] vad gör du här? Jag är ju 
informationsspecialist, vi kommer ju från biblioteket, jag kan hjälpa er 
med att lättare hitta informationen om jag vet vad ni gör. Om jag sitter 
med här och hör ”first hand” så behöver ni inte ens fråga mig utan då kan 
jag ju föreslå saker och förstå så mycket bättre så att ni kan få bättre 
service. Och efter det projektet så var det förslag på att alla skulle ha en 
informationsspecialist med ” (I9). 

 
Många lyfte fram kopplingen mellan bibliotekarier och det fysiska biblioteket, att 
användarna sällan har koll på vilka resurser som finns i huset eller hur det fungerar; 
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”Vissa användare har uppfattningen att vi jobbar med böcker och att man 
har hjärnkoll på alla böcker. Dels så är det ju så att vi jobbar inte bara 
med böcker och dels har vi inte hjärnkoll på alla böcker. Men vi kan 
förhoppningsvis hjälpa till och söka och lotsa till rätt information, rätt 
informationskälla. Men jag får säga att folk har en hyfsad uppfattning om 
vad... mitt yrke ändå kanske (...) De har en uppfattning om delar av det. 
Men det är få som förstår hur mycket administration det är, hur mycket 
administration av våra elektroniska resurser, det tror jag inte folk eller 
användare har någon susning om” (I1). 

 
Jag ställde också frågor om både personliga och professionella kompetenser. En 
respondent sammanfattade det väldigt bra; ”Noggrannhet, att arbeta självständigt, 
strukturerat och organiserat med en stor nyfikenhet på nya frågor och ämnesområden. 
Jag tror också att det är viktigt med en stark servicekänsla” (I10). 
 
5.2.1.1 Professionella kompetenser 
 
De professionella kompetenserna som nämndes mest var inte några som var specifika 
bara för företagsbibliotekarier. En respondent ansåg att de viktigaste kompetenserna 
kunde sammanfattas som att; ”söka, organisera och tillgängligöra information” (I9) 
något som kan ses som kärnkompetenser för bibliotekarier över lag. 
 
Bland de professionella kompetenserna nämndes också marknadsföring; ”Man behöver 
marknadsföra sitt bibliotek, man behöver marknadsföra sina tjänster inom ett 
företag...” (I2). Företagsbiblioteket var hela tiden tvungen att bevaka sitt revir så att det 
inte rationaliserades bort; ”Bibliotek, informationscentral, nej vi kan fixa det här 
själva… Vi kan ha någon som bara sköter lite dagstidningar eller ställer upp dem på 
hyllan… sen söker vi via internet…” (I2). 
 
Eftersom användarundervisning och användarutbildning är en vanligt förekommande 
uppgift för företagsbibliotekarier framhölls pedagogik som en viktig kompetens. En 
respondent menade att kunskap om elektroniska medier och olika publiceringsmodeller, 
exempelvis ”open access” var viktigt. Även språkkunskaper lyftes fram. Framföra allt 
att man var duktigt på svenska men också kunskaper i engelska, dels med tanke att man 
under Astratiden arbetade i en global koncern där koncernspråket var engelska, men 
också för kontakten med förlag och kollegor med utländsk bakgrund. 
 
5.2.1.2 Personliga kompetenser 
 
De personliga kompetenser som återkom var noggrannhet, nyfikenhet och vikten av att 
vara social; ”Man måste vara nyfiken, man måste liksom tänka lite utanför boxen ” (I2). 
Flera respondenter betonade servicetanken, att biblioteksyrket framför allt är ett 
serviceyrke; ”Jag tror också att det är viktigt med en stark servicekänsla” (I10). 
 
5.2.1.3 Ämneskompetens 
 
Respondenterna fick också frågan om hur viktigt det är med olika typer av 
ämneskompetenser; ”Det är nog en bra bas, professionellt… att ha någon form av 
ämneskompetens…” (I2).  En annan respondent menade att det underlättade men att det 
främst handlade om vilka arbetsuppgifter man hade; ”om man ska jobba med sökningar 
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(…) så är ju viss ämnesbakgrund värdefull eftersom det gör det lättare att prata med 
folk och att se ut som att man förstår frågan (…) det gör det lättare för folk att ha ett 
förtroende när det gäller sökdelen (…)” (I8). Hen framhöll dock att det samtidigt fanns 
många kollegor med enbart en biblioteksbakgrund som blir jätteduktiga på 
ämnesområdet för att de är duktiga på att strukturera information.  
Någon respondent reflekterade över att en humanistisk ämneskompetens kanske inte var 
lika användbart som en naturvetenskaplig sådan; ”Jag tycker inte att alla bibliotekarier 
ska vara specialister. Jag tror definitivt att vi behöver generalister eller 
informationsspecialister som kan hoppa mellan områden.” (I9). 
 
Många respondenter hade också gått kortare kompletterande kurser i exempelvis 
medicin eller farmakologi eftersom det ansågs viktigt att förstå processen med att få 
fram läkemedel. 
 
5.2.1.4 Utbildning 
 
Mina frågor kring utbildning rörde dels i vilken mån utbildningarna i biblioteks- och 
informationsvetenskap förberedde för att verka i den privata sektorn men också hur 
respondenterna resonerade kring kompetensutveckling och vidareutbildning. 
Många respondenter tyckte att det var svårt att uttala sig om utbildningen eftersom det 
var så länge sedan man hade gått den men att det man mindes inte var speciellt relevant 
utan mest fokuserade på folkbibliotek. En respondent såg dock detta som positivt; ”Jag 
är glad att jag fick en väldigt generell utbildning på (…) så att jag kan gå ner i vilket 
sammanhang som helst och arbeta med information. Det ser jag som en styrka” (I9).  
En respondent vände på frågan huruvida utbildningen förbereder för att näringslivet;  
 

Det är näringslivet som inte är förberett på oss. Om du letar jobb så hittar 
du inte ett bibliotekariejobb utan du får söka efter någonting annat, om 
det är informationsspecialist eller om det kanske döljer sig under det där 
informatör eller kommunikatör för att det är svårt att definiera vad det är 
vi gör. Och det är svårt för företagen att begära [i annonserna]det vi är 
bra på (I9). 

 
En respondent funderade på om inte just det här med service var något som grundlades 
under utbildningen; ”jag kanske fick en del av servicetanken ifrån (…) för det var vissa 
lärare där som drillade eleverna ganska mycket i den idén ” (I8). 
 
5.2.1.5 Vidareutbildning/Kompetensutveckling 
 
En respondent framhöll att ”Det är superviktigt att hålla sig uppdaterad med vad som 
händer i biblioteksvärlden, i professionens värld så att säga” (I9). I det här fallet 
arbetade inte längre respondenten inom biblioteksvärlden, vilket gjorde att behovet av 
att hålla kontakt med professionen och kollegor sågs som en viktig del av 
kompetensutvecklingen. En respondent återkopplade även till vad hen fått lära sig under 
utbildningen; ”Det där med livslångt lärande som de ältade när jag gick på universitet 
det är så sant så det är inte sant ” (I9). 
 
En respondent framhöll vikten av att få åka ut på internationella konferenser så att man 
får se vad som händer och så att man sedan kan komma hem och tillämpa de nyvunna 
kunskaperna på det egna biblioteket. En annan respondent ansåg att det dessutom var 
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lika viktigt att hålla sig uppdaterad som att utbilda sig, hen framhöll vikten av att läsa 
och nätverka; ”för informationsvärlden förändras så fruktansvärt fort” (I9). 
Flera respondenter hade läst olika typer av universitetskurser på distans. En respondent 
framhöll särskilt värdet i att det gav ett intressant användarperspektiv när man som 
informationsspecialist får tillgång till och använder sig av universitetens e-resurser;  
 

(…) om man ska försöka läsa (…) vissa (…) e-bokssystem och så känns så 
svåranvända så man kan mycket väl förstå folk som föredrar ett tryckt 
exemplar av boken eftersom det är så mycket lättare att bläddra till exempel 
(I8). 

 
5.2.2 Profession 
 
Frågorna som rörde profession och professionsutveckling fokuserade på ämnen som 
nätverk, status, titlar och lön. I första hand intresserade jag mig för lön och status i 
förhållande till andra typer av bibliotekarier men respondenterna reflekterade även över 
dessa frågor i förhållande till sina kollegor på Astra, framförallt forskare men även 
andra yrkeskategorier. 
 
5.2.2.1 Status kopplat till lön 
 
En respondent menade att företagsbibliotekarier generellt har högre status än andra 
bibliotekarier av den enkla anledningen att man tjänar mer. Men det kan samtidigt 
uppfattas som att man inte är bibliotekarie på riktigt eftersom man kanske inte har ett 
fysiskt bibliotek, vilket kan vara en anledning till varför många föredrar att kalla sig 
informationsspecialister. 
 
Flera respondenter ansåg att det fanns någon sorts statustrappa där folkbibliotekarier 
stod längst ner, följt av högskolebibliotekarier och därefter företagsbibliotekarier. Finast 
var dock att arbeta på Kungliga biblioteket, dels för att det är Sveriges nationalbibliotek 
men också för att man samordnar det svenska biblioteksväsendet. 
 
Vad gäller bibliotekariernas status i förhållande till forskarna så hade den sistnämnda 
gruppen betydligt högre status. Samtidigt menade en respondent att professorer och 
liknande ofta har stor respekt för bibliotek och biblioteksverksamhet. 
 
En respondent bidrog med en intressant reflektion kring förhållandet mellan de som var 
Information Specialists och de som var Information Scientists;  

 
”Det var inte utan att man kände sig lite nedvärderad (…) på Astra när 
man bara var bibliotekarie. För de som var kemister och biologer kunde 
ju lättare få informationsutbildning (…) det kunde man lägga på men det 
går inte att lägga på en kemistgrej sådär (…) det kunde man bli värderad 
utifrån” (I9). 
 

De som var kemister eller biologer hade ofta inte ens en informationsvetenskaplig 
utbildning, ändå hade de högre status.  
 
Samtliga respondenter tog för självklart att lönenivån för företagsbibliotekarier och i 
näringslivet generellt är hög. De var också medvetna om de hade haft en hög lön på 
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Astra, där det även tillkom exempelvis bonus och andra förmåner. Den höga lönen 
påverkades också var man fanns i organisationen. Om man tillhörde IT-avdelningen 
med en viss tjänstetitel så tillhörde man också den löneklassen vilket avspeglade sig i att 
man hade högre lön än om man hade tillhört biblioteket. Detta upplevdes dock inte 
enbart som positivt. Dels fick det en inlåsningseffekt, en tröghet vilket gjorde att man 
kanske var tveksam till att söka sig till andra tjänster, man var tveksam till om man hade 
råd att gå ner i lön 
 
För de som var tvungna att söka nytt jobb i samband med omorganisationerna var det 
svårt att veta vilken nivå man skulle lägga sina löneanspråk på. En respondent menade 
att hen inte skulle angett några löneanspråk, även om det stod i annonsen; ”För att bli 
bortsorterad på det, det hade varit helt absurt” (I9). I flera fall fick man gå ner i lön, för 
dem som hade en hög lön kunde det röra sig om över 20 %. Andra fick däremot en lön 
på samma nivå eller högre.  
 
En del av ett yrkes professionsutveckling är att man slår vakt om sitt egen domän 
samtidigt som man gärna närmar sig andra yrkens domäner. Jag ställde flera frågor till 
mina respondenter kring detta. En respondent konstaterade frankt att bibliotekarier 
behövs på alla ställen där det finns ett behov av att strukturera information. 
 

”Alla ställen som behöver ha någon som stukturerar informationen. [Det] 
behöver inte vara en databas eller bibliotekssystem eller någonting 
sådant. Det kan vara en hemsida eller göra vissa register som man har på 
olika ställen sökbara. Man behöver kanske inte ha någon IT-snubbe eller 
IT-specialist. Man kanske ska ta in en bibliotekarie istället” (I2). 

 
En annan respondent förde fram ett liknande resonemang; 
 

”Jag tror det finns massor som vi kan syssla med som tangerar andras 
yrkesområden. Eller att man kan hitta på nya saker som behöver göras 
Det är ju bara fantasin som sätter stopp. Men fantasi har man ju inte 
alltid. Nej, men jag tror att om man kommer in i ett någorlunda stor 
företag, så även om de inte behöver ren forskningsinformation så tror jag 
att det finns saker som vi är bra på, som skulle kunna hjälpa dem faktiskt” 
(I6). 

 
Framför allt var information och kommunikation de yrkesområden som bedömdes ligga 
nära bibliotekarieprofessionen. ”Ofta är vi ju rätt så vassa på att skriva och formulera 
oss.” (I2), men även HR och andra administrativa funktioner nämndes: 
  

"Biblioteket och webbplatsen för biblioteket kan närma sig liksom 
företagets webbplats och kommunikationen som sker där. Där tycker jag 
att vi är jättebra på att arbeta med detta. Jag känner ju bibliotekarier som 
jobbar just med sådana saker, det är därför det hela tiden kommer upp 
då" (I1). 

 
Vad gäller tekniska områden nämndes exempelvis ”knowledge management” där en 
bibliotekarie skulle kunna bidra med ett annat perspektiv än ett rent systemperspektiv, 
exempelvis fokusera på den mänskliga faktorn. En respondent lyfte fram att det under 
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tiden på Astra hade funnits en sorts konkurrens men också ett sorts partnerskap med 
olika IT-avdelningar;  

 
”Mycket av det man [i biblioteket] ville göra kunde varar sådant som att 
inlicensiera databaser, satsa på textmining (…) där var man mer 
konkurrenter än någonting annat (…) ofta var det också ett väldigt bra 
partnerskap därför att (…) i synnerhet var det partnerskap med den centrala 
dataavdelningen för de skaffade infrastruktur och sådär men de kunde inte 
själva motivera det, de förstod inte vad infrastruktur användes ör, vitsen med 
internet, vitsen med brandväggar och så vidare. Det var ju bara vi som kunde 
tillföra affärsnytta och förklara vad som var syftet med det här, på vilket sätt 
[det] ledde till nytta för användarna och så vidare”. Så det fanns ett 
partnerskap kan man säga, med central IT men det fanns en 
konkurrenssituation med andra IT-funktioner. (I8) 

 
För de som hade arbetat med förhandlingar, avtal och licenser kunde det upplevas som 
att man tangerade områden som kanske egentligen mer hörde till inköpare eller framför 
allt jurister; ”Det är där man kommer till korta, man är inte jurist … men man måste 
ändå läsa de där avtalen och försöka förstå… men egentligen har man inte riktigt den 
rätta kompetensen för det” (I5). 
 
En respondent reflekterade över att det finns många ställen där bibliotekarier skulle 
passa bra, men där det kanske inte är hela tjänster utan snarare enskilda arbetsuppgifter 
som faller inom andra områden men som hade varit lämpliga. Flera respondenter hade 
arbetat som projektledare både under Astra Zenecatiden och i andra sammanhang och 
det sågs som en framtida yrkesuppgift; 
 

Projekt, projektarbete.  Här på (…) har vi projekt där vi jobbar med en 
forskningsportal, en tänkt forskningsportal. Det är ett projekt som 
innefattar informationsspecialiser och IT-personal, från IT-avdelningen 
och som involverar mycket personer ute på institutionerna. Där är det en 
kompetens som behövs, projektarbete, projektledning, men om det skulle 
funka i vilken miljö som helst vet jag inte. Men i den här kontexten då, den 
som gör det är ju bibliotekarie, den som har den rollen här är 
bibliotekarie men hen gör en annan arbetsuppgift (I1) 

 
 Däremot var det inte så många som hade upplevt att de själva gjorde intrång på något 
annat yrkes domäner. En respondent hade däremot upplevt att andra ”klampade in” på 
hens domäner utan att tala om det; ”(…) vill ni inte ha med mig när ni talar om (…) då 
har ni verkligen inte förstått vad det är jag gör” (I9). 
 
Att slå vakt om sin domän kan också innebära att välja bort arbetsuppgifter. En 
respondent hade släppt ifrån sig ansvaret för arkivet och upplevde det som skönt. Det 
låg nu på logistikavdelningen vilket innebar att vaktmästaren ansvarade för det. 
 
5.2.2.2 Nätverk 
 
Professionsutveckling bedrivs ofta i olika typer av professionella organisationer, eller 
som en av respondenterna uttryckte det; ”Nätverk är nästan A och O… det gäller nog 
alla yrkesgrupper” (I2). Jag ställde frågor kring både formella och informella, svenska 
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och internationella nätverk. De flesta respondenterna visade sig ha kontakt med sina 
tidigare kollegor från Astra. I flera fall arbetade man inom samma organisation eller 
koncern som tidigare kollegor. 
Både DIK och SFIS nämndes som viktiga nätverk, däremot var det bara en som var 
medlem i Svensk biblioteksförening. Andra typer av nätverk som nämndes var olika 
organisationer inom ”lifescience” och ”innovationskluster” eller specifika nationella 
nätverk eller organisationer knutna till den nuvarande arbetsplatsen. LinkedIN nämndes 
också bland nätverk, eller i alla fall som ett sätt att spegla nätverket. 
 
Någon reflekterade över skillnaden i att komma från en stor organisation för att numera 
arbeta som ensambibliotekarie: ”Jag känner mig ensam i min profession” (I2) och att 
det gjorde att nätverk blev ännu viktigare. 
Få var dock aktiva i något internationellt nätverk. Visserligen hade man kvar kontakter 
från Astratiden men de var mest passiva kontakter. Den respondenten som hade arbetat 
utomlands hade dock kvar en hel del kontakter även om de flesta kanske inte tillhörde 
biblioteksvärlden. Istället speglade nätverket de yrkeskategorier som respondenten 
kommit i kontakt med under sitt långa yrkesliv, allt från forskare till konsulter. 
En respondent framhöll också att hen under sin tid på Astra inte deltog speciellt mycket 
i externa nätverk och att det även var ett kännetecken för den här enheten;  
 

”Astra var lite känt, inte minst Astra X för det att vi inte deltog så mycket och 
att jag tror att det berodde på att så mycket av energin var vänd inåt mot den 
egna organisationen. Tidvis hade man ju väldigt stor intern biblioteks- och 
arkivfunktion med över 100 anställda globalt (…) Mycket av den [energin] 
brände man så att säga internt” (I8). 

 
Det globala perspektivet och det internationella utbytet inom Astra minskade helt enkelt 
behovet att ha kontakt med den lokala bibliotekssfären. 
 
5.2.3 Identitet som bibliotekarie 
 
Frågorna kring bibliotekarieidentiteten syftade till att återkoppla till Anders Øroms 
teorier om bibliotekarieidentiteter och jag bad mina respondenter ange vad det innebär 
att vara bibliotekarie. De flesta visade sig ha en mycket stark yrkesidentitet som 
bibliotekarie. 
 

”När man säger att man är bibliotekarie så vet folk vad det är, det betyder 
att jag mer eller mindre har en stämpel i pannan [som säger] att jag 
älskar böcker. Och det gör jag. Det är ett jättebra samtalsämne när man 
är (…) man kan säga att man är bibliotekarie, så har liksom alla 
referenserna. Sen kan det vara mer eller mindre rätt då. Men just att få 
jobba med informationen och att jag kan jobba med information oavsett 
ämne. Det tycker jag är en häftig kompetens idag” (I9). 

 
En respondent beskrev bibliotekarien som att ”Det är spindeln i nätet, om man säger 
så, som har koll på vilka källor som är betrodda och kvalitetsgranskade och som kan få 
fram värdefull information på ett enkelt sätt” (I2).  
 
Även den pedagogiska rollen framhölls som en viktig del av identiteten, vikten av att 
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utbilda. 
 
Många respondenter ansåg aaatt deras identitet som bibliotekarie var starkt knuten till 
deras personlighet; ” Jag har sökt mig till det här yrket för att jag gillar att hjälpa folk. 
Jag har alltid haft den typen av jobb” (I1) eller ”Jag tror att man är olika 
personligheter faktiskt. Så det kan nog vara medfödd lämplighet också. (…) Sen kan 
man väl bli upplärd med piskan ungefär, det här måste göras si eller så men jag tror att 
det är mycket är en personlighet. Ett tänk” (I6) 
 
Jag frågade också vad som hade format deras identitet som bibliotekarie. De svar jag 
fick fokuserade främst på den arbetslivserfarenhet man fått, en kombination av 
arbetsmiljöer, arbetsuppgifter och utbytet med arbetskollegor. En respondent beskrev 
det som att hen formats av en kombination av dem hen träffat och den hen blivit, att 
hens [positiva] bild av bibliotekarier formats av de folkbibliotekarier hen mött under sin 
uppväxt och av den upplevelse, service och kunskap som de förmedlade men hur tiden 
på Astra kompletterade den bilden. Där framstod biblioteket som en partner till 
forskningen. Hens erfarenheter efter Astra har sedan ytterligare byggt på hens 
yrkesidentitet. 
 
En annan respondent som hade lång erfarenhet i yrket lyfte fram hur datoriseringen och 
internet hade format identiteten eftersom det verkligen hade förändrat sättet att arbeta.  
Och de allra flesta uttryckte en stark arbetsglädje; ”Det är ju skönt när man känner att 
man har hamnat på rätt ställe, i livet så. Med saker som man gillar att göra. Det är ju 
det som är liksom så, det är ju himla kul!” (I5). 
 
5.2.4 Övrigt 
 
Här följer respondenternas övriga kommentarer samt reflektioner som inte kunde föras 
in under temana ovan. Flera respondenter reflekterade över hur sammanslagningen med 
Zeneca hade påverkat deras arbete. Som jag nämnt i avsnittet om nätverk och profession 
gjorde det globala perspektivet att man upplevde att man i viss mån tappade kontakten 
med ”det lokala”, i bemärkelsen det övriga bibliotekssverige. En annan stor förändring 
var att man gick över till att använda engelska som koncernspråk. En stor del av 
arbetstiden gick åt till att arbeta med en typ av utvärderingar som kallades performance 
review. Utvärderingarna skedde månadsvis, kvartalsvis samt vid årets slut och hade 
bäring både på lön och på bonus. ”Vi var inte vana vi det, svenskarna, att arbeta på det 
sättet…” (I10).  
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6 Analys 
 
I detta kapitel kommer jag analysera mitt material utifrån de frågeställningar jag 
inledningsvis ställde upp. Jag kommer även att tillämpa de teorier och den litteratur jag 
presenterat tidigare. Analysen utgår från mina övergripande teman; kompetens, 
professionsutveckling och yrkesidentitet. 
 
6.1 Företagsbibliotekariers kompetens 
 
Min första frågeställning handlade om vilka kompetenser som är viktiga för 
företagsbibliotekarier. Många av de kompetenser som mina respondenter räknade upp 
var generella kompetenser som är aktuella även för andra typer av bibliotekarier, vikten 
av att vara noggrann, ”serviceminded” och nyfiken. Däremot är servicetanken i 
kombination med att kunna leverera snabbt kanske något som är mer specifikt för 
företagsbibliotekarier. 
 
I den rapport som Bibliotekarforbundet gav ut i samarbete med Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening (2013) (se 3.5.1) nämns ”Förmåga att påverka och 
positionera sig internt/marknadsföra biblioteket” som en viktig kompetens. Just vikten 
av att positionera sig internt är något som skiljer ut företagsbibliotekarierna från framför 
allt folkbibliotekarier. 
 
Dessutom är de kompetenser som listas under rubriken ”Forskarservice” särskilt 
relevanta i en verksamhet som Astra Zeneca. Företagsbibliotekarierna förutsätts ha 
kunskap om, och förståelse för, arbetsmetoder och workflow i allmänhet, exempelvis 
godkännandeprocessen för läkemedel men också förståelse för enskilda forskares 
område och projekt. Även övriga kompetenser som tas upp i rapporten, allt från 
marknadsföring, till undervisning och licenshantering, är högst relevanta för mina 
respondenter.  
 
Efter sammanslagningen med Astra Zeneca och införande av regelbundna s.k. 
”Performance reviews” verkade lönesättningen däremot knyta an till måluppfyllelse 
snarare än att knytas till kompetenser. 
 
Mina respondenter framhöll också vikten av att kunna beskriva och marknadsföra sina 
olika kompetenser. Detta blev extra tydligt i samband med avvecklingen av biblioteken 
då man blev tvungen att söka nya anställningar. En respondent valde framgångsrikt att 
presentera sin kompetens med meningen ”Jag är bra på att söka, organisera och 
tillgängliggöra information.” (I9) vilket resulterade i ett jobberbjudande i en helt annan 
typ av bransch. 
 
6.2 Företagsbibliotekariers professionsutveckling 
 
Min andra frågeställning rörde hur professionsutvecklingen ser ut för 
företagsbibliotekarier. Jag har tidigare räknat upp en rad professionsutvecklande 
aktiviteter, som bildandet av yrkesorganisationer, utbildning och forskning, utveckling 
av yrkesetiska riktlinjer samt kompetensutveckling och nätverkande.  
 



48 

 

Mina respondenter hade svårt att relatera till den professionsutveckling som sker inom 
akademin. För de flesta var det många år sedan de själva utbildade sig, fyra av 
respondenterna utbildade sig och var klara i Borås innan högskolereformen 1993 slog 
igenom. Det var nästan ingen som hade kontakt med utbildningen idag eller någon 
större kunskap om hur den var upplagd. Däremot var man medveten om vikten av 
kompetensutveckling och vidareutbildning även som ett led i sin professionsutveckling. 
 
Mina respondenter visade sig också vara medvetna om vikten av nätverk och dess roll i 
bland annat professionsutvecklingen men de fokuserade under tiden på Astra mer på de 
interna nätverken än de externa. Det globala perspektivet ledde till att man på sätt och 
vis tappade kontakten med den lokala biblioteksvärlden. 
 
I mina intervjuer blev spänningarna mellan olika professioner tydliga, det som Abbott 
(1988) refererar till som att professionerna gör anspråk på jurisdiktioner. Framför allt 
gällde det arbetsplatsen som arena och respondenterna hade exempel på både stängning 
men också utvidgning. Vissa respondenter höll sig främst inom sin domän medan andra 
hade rört sig fram och tillbaka mellan olika jurisdiktioner under hela sin yrkeskarriär 
 
6.2.1 Bibliotekarieyrket som profession utifrån Brantes professionstyper 
 
Brante menar att eftersom individer inom en viss profession kan arbeta i olika sociala 
sammanhang kan de också vara underställda olika materiella villkor (Brante, 1989, s. 
42). Det är intressant att betrakta bibliotekarieprofessionen utifrån Brantes olika 
professionstyper eftersom man på så sätt kan belysa de olika aspekterna av 
bibliotekarieyrket.  
 
Bibliotekarieyrket kan sorteras in under flera av professionstyperna.  Dels kan 
folkbibliotekarier närmast jämställas med det Brante benämner statens professioner, det 
vill säga man arbetar i offentliga serviceorgan och under statliga riktlinjer och lagar. Det 
finns egenföretagare även bland bibliotekarier vilket motsvarar de fria professionerna. 
De som arbetar som lektorer och annat på de biblioteks- och informationsvetenskapliga 
institutionerna räknas in under de akademiska professionerna. Bland kapitalets 
professioner kan man hitta företagsbibliotekarier som arbetar i kommersiella 
verksamheter och som verkar under krav som ROI, return on investment, och 
affärsnytta. Vad gäller de politiska professionerna skulle bibliotekarier som arbetar 
inom intresseorganisationer som Svensk biblioteksförening eller fackligt i DIK möjligen 
kunna sorteras in under denna kategori.  
 
Genom mina intervjuer har det blivit tydligt att företagsbibliotekarier verkar under 
andra materiella villkor än exempelvis folkbibliotekarier. Inte minst blir det tydligt när 
mina respondenter diskuterar lön. Just löneskillnader lyfter Brante fram som anledning 
till att det kan uppstå spänningar mellan de olika professionstyperna inom en och samma 
profession. Han refererar till de två vanligast förekommande professionstyperna, statens 
professioner och kapitalets professioner där detta kan komma till uttryck i att kapitalets 
professioner åtnjuter högre status än statens, genom högre lön. Jag menar att detta kan 
överföras även på relationen mellan olika typer av bibliotekarier. Företagsbibliotekarierna 
har generellt sett mycket högre lön än folkbibliotekarier, och i många fall lite högre än 
bibliotekarier inom universitet- och högskolor. Utöver lön tillkommer även förmåner som 
bonus, tjänstebil och liknande. För mina respondenter hängde statusen också på ett tydligt 
sätt ihop med en hög lön. 
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6.3 Företagsbibliotekarier och yrkesidentitet 
 
Min sista frågeställning rörde hur företagsbibliotekarien ser på sin yrkesidentitet. För 
mina respondenter är inte deras yrkesidentitet knuten till biblioteket som institution eller 
samlingar utan utgår istället från deras utbildning och deras arbetsuppgifter. 
 
6.3.1 Företagsbibliotekariers identitet, analys utifrån Øroms teorier 
 
Det visade sig inte vara helt lätt att applicera Øroms teorier på min urvalsgrupp. 
Samtliga respondenter gav uttryck för en stark yrkesidentitet knuten till sina 
kompetenser. Denna identitet kunde dock inte knytas till någon specifik identitet utifrån 
Øroms teorier utan uppvisade istället drag av flera av identiteterna. 
 
Min förförståelse var att kulturförmedlaridentiteten och socialarbetaridentiteten inte alls 
var applicerbar på min kontext. Något som också visade sig stämma. Inte heller den 
upplevelseförmedlande identiteten som Schreiber (2006) beskriver var aktuell. 
Dokumentalistidentiteten kunde skymtas men var inte så framträdande. Man framhöll 
visserligen vikten av kunskaper om klassifikation, katalogisering och referensarbete 
men lade även till att man på företagsbibliotek ofta utvecklade egna metoder och 
klassifikationssystem. 
 
Jag trodde framför allt att informationsorganisatörsidentiteten och 
informationsförmedlaridentiteten skulle vara de mest framträdande, men mina intervjuer 
visade att de informationsspecialister som hade en naturvetenskaplig bakgrund hade en 
stark ämnesspecialistidentitet, där de lade stor vikt vid fackkunskaper och vetenskaplig 
allmänbildning. Detta sågs som viktigt eftersom de skulle arbeta nära forskarna och 
bistå dem med specialiserade frågor. 
 
Vad gäller informationsorganisatörsidentiteten och informationsförmedlaridentiteten 
verkade mina respondenter ha svårt att skilja mellan dessa. Visserligen var snabbt och 
effektivt tillgängliggörande av information, liksom kunskap om elektroniska 
informationsförmedlingssystem (informationsförmedlaridentiteten) framträdande men 
de lade lika stort fokus på att organisera information, att analysera verksamhets- och 
institutioners informationsbehov och att organisera informationsförmedling 
(informationsorganisatörsidentiteten). 
 
Dessutom har jag kunnat urskilja en sjunde identitet, en pedagogisk identitet. 
Användarundervisning ansågs oerhört viktigt, framför allt skräddarsydd sådan, speciellt 
anpassade för forskare eller knuten till specifika projekt. I anslutning till detta framhölls 
även den kommunikativa och sociala kompetensen. 
Möjligtvis skulle man även kunna identifiera en åttonde identitet, en forskning- eller 
vetenskapsidentitet där betoningen ligger på att arbeta nära forskarna och bistå dem med 
specialiserade frågor. 
 
Frågan huruvida man kallade sig för bibliotekarie eller informationsspecialist visade sig 
också vara irrelevant då man istället använde sig av Information Specialist eller 
Information Scientist i kombination med mer specialiserade titlar som syftade till att 
beskriva arbetsuppgifterna. Samtliga respondenter var dock medvetna om diskursen 
kring de olika begreppen.  
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7 Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuterar jag uppsatsens problemområde i en vidare kontext i relation till 
den litteratur som tagits upp i litteraturgenomgången. Vidare innehåller kapitlet en 
diskussion angående metodvalet i studien samt förslag till framtida forskning inom 
undersökningens område. 
 
Min studie är en relativt liten undersökning och utifrån urvalsgruppen och den metod 
jag har använt kan man inte dra några långtgående slutsatser, utan resultaten är framför 
allt giltiga för bibliotekarier som arbetar i stora organisationer och/eller nära forskare. 
Det borde ändå vara möjligt att se tendenser kring hur företagsbibliotekarier ser på sin 
professionsutveckling och bibliotekarieidentitet samt vilka kompetenser som är viktiga. 
 
Sundgren (2008) finner i sin uppsats att domstolsbibliotekarierna upprätthåller sin egen 
profession där de balanserar mellan att vara generalister och ämnesspecialister inom sitt 
eget kunskapsområde. Bland mina respondenter kompliceras balansakten även av att de 
i många fall har kompletterande ämneskunskaper och har titeln Information Scientist 
istället för Information Specialist. 
 
Sundgren noterade att de också rör sig mot andra yrkesgruppers domäner genom t. ex 
informatörsuppgifter. De närbesläktade områdena information och kommunikation är 
två verksamheter som även mina respondenter tar upp som potentiella yrkesytor för 
bibliotekarier. I några fall kände de till bibliotekarier som redan nu övervägande 
arbetade med detta, fast knutet till biblioteksverksamhet. Dessutom lyfter Sundgren 
fram användarundervisning som en viktig arbetsuppgift. Även mina respondenter anser 
att användarundervisning är en av de viktigaste arbetsuppgifterna vilket ställer krav på 
pedagogisk kompetens. 
 
Liksom i Almeruds (2000) rapport betonar mina respondenter vikten av att 
marknadsföra biblioteken och bibliotekariers kompetenser, både mot användarna och 
mot beslutsfattare i form av exempelvis ledningsgruppen. 
 
Över lag så är de flesta av de kompetenser som nämns i den rapport som 
Bibliotekarforbundet gav ut i samarbete med Danmarks Forskningsbiblioteksforening 
2013 (se 3.5.1) relevanta för mina respondenter. De kompetenser som de har lyft fram, 
allt från marknadsföring, till undervisning och licenshantering tas upp i rapporten. På 
frågan huruvida högskolorna ska fokusera på ämnesutbildning, professionsorienterade 
studier eller yrkesutbildning hade mina respondenter inte någon klart svar.  
 
7.1 Framtida forskning 
 
Under uppsatsarbetets gång har många sidospår upptäckts som skulle kunna leda till 
givande studier, men som legat utanför undersökningens syfte och omfång. Det vore 
intressant att titta närmare arbetsmarknaden för bibliotekarier i Norden, om det 
exempelvis finns s.k. gränsgångare7 som rör sig över nationsgränserna. I en artikel i 
Perspektiv, danska Bibliotekarförbundets medlemstidning, diskuteras arbetsmarknaden 
för danska bibliotekarier i Norge. I Norge finns exempelvis en stor efterfrågan på 
                                                      
7 Med gränsgångare menas en person som under inkomståret är bosatt och betalar skatt i en gränskommun och pendlar till sitt arbete 
i en gränskommun på andra sidan gränsen. (Skatteverket, 2014) 
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experter i dokumenthantering, bland annat inom oljeindustrin (Lerche, 2013). Det vore 
även intressant att jämföra företagsbibliotek i Norge och Sverige. Som utgångspunkt har 
bland annat Tordis Ustvedt (1994) beskrivit biblioteksverksamheten på Norsk Hydro 
och NRK medan Isabel Gulliksen (2012) i sin magisteruppsats beskriver Statoils 
avdelning for Document Management där 15 av 17 anställda har en bakgrund som 
biblioteks- och informationsspecialister. 
 
En angränsande forskningsfråga kunde vara att titta på utbildningarna inom biblioteks- 
och informationsvetenskap inom de nordiska eller skandinaviska länderna och hur väl 
de förbereder för ett arbete som företagsbibliotekarie och för att verka i näringslivet 
generellt.  Med tanke på en allt mer global arbetsmarknad vore det även intressant att 
undersöka hur pass gångbara de olika utbildningarna är över landsgränserna? 
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8 Sammanfattning 
I uppsatsens inledning konstaterade jag att den professionsforskning som finns 
fokuserar huvudsakligen på folkbibliotekarier. Syftet med min studie har därför varit att 
undersöka hur företagsbibliotekarier upplever sin yrkesidentitet och yrkets 
professionsutveckling samt hur de ser på kompetenser. Bibliotekarieyrket innehåller 
många kompetenser men de kompetenser som är i fokus för en företagsbibliotekaries 
arbete är inte nödvändigtvis de samma som för en folkbibliotekarie.  
För att uppnå mitt syfte har jag genom intervjuer med en avgränsad grupp 
företagsbibliotekarier besvarat tre frågeställningar: 
 
– Vilka kompetenser har/är viktiga för företagsbibliotekarier? 
– Hur ser professionsutvecklingen ut för företagsbibliotekarier? 
– Hur ser företagsbibliotekarier på sin yrkesidentitet? 
 
Som metod för undersökningen användes semistrukturerade intervjuer och materialet 
bestod av elva intervjuer med tidigare anställda vid Astra Zenecas bibliotek. Thomas 
Brantes teorier om professionsutveckling och professionsteorier samt Anders Øroms 
teorier om bibliotekarieidentiteter användes som teoretisk ram.  
 
Resultatet av studien visar att många företagsbibliotekarier har god löneutveckling, 
bättre än folkbibliotekarier, men att löneutvecklingen även kan vara en nackdel och att 
den minskar motivationen att byta arbetsplats. Den höga lönen ses som den främsta 
orsaken till uppfattningen om att företagsbibliotekarier har högre status än 
folkbibliotekarier.  
 
Min undersökning visade att nyfikenhet, öppenhet, noggrannhet och en pedagogisk 
förmåga ansågs som de viktigaste kompetenserna hos en företagsbibliotekarie. Kunskap 
om marknadsföring lyftes också fram som viktig. Vikten av en hög servicegrad var en 
genomgående röd tråd i de flesta av mina intervjuer.  
 
Resultatet av studien visar även att de företagsbibliotekarier jag intervjuade hade en 
stark yrkesidentitet som formats av deras arbetsplatser och mötet med andra 
bibliotekarier. Identiteten uppvisade ett flertal drag av Anders Øroms 
bibliotekarieidentiteter, dessutom kunde jag urskilja ytterligare en identitet där den 
pedagogiska kompetensen stod i fokus.  
 
9 Efterord 
 
Arbetet med uppsatsen har varit en väldigt givande och spännande resa. Jag vill passa 
på att tacka mina handledare Jan Larsson och Johan Sundeen för all inspiration och 
uppmuntran. Ett stort tack även till mina respondenter som har varit mycket engagerade 
och tillmötesgående.  
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10.1 Intervjuer 
 
Intervju 1 29/10 2014 
Intervju 2 (telefon) 30/10 2014 
Intervju 3 (skype) 3/11 2014 
Intervju 4 (telefon) 3/11 2014 
Intervju 5 (telefon) 3/11 2014 
Intervju 6 4/11 2014 
Intervju 7 (skype) 4/11 2014 
Intervju 8 (telefon) 4/11 2014 
Intervju 9 (skype) 5/11 2014 
Intervju 10 (telefon) 7/11 2014 
Intervju 11(telefon) 24/11 2014 
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11 Bilagor 
 
Bilaga 1 - Brev till respondenter 
 
Hej! 
Mitt namn är Ann-Christin Karlén Gramming och jag skriver för tillfället min 
magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap på högskolan i Borås. 
Uppsatsens syfte är att undersöka företagsbibliotekariers identitet, kompetens och 
professionsutveckling och jag har valt att avgränsa undersökningen till tidigare anställda 
vid Astra Zenecas bibliotek. 
Jag har fått dina kontaktuppgifter från N. N och hoppas att du har möjlighet att ställa 
upp på en intervju. Intervjun kommer att ske per telefon eller Skype/Google Hangout 
och beräknas ta ungefär 60 minuter. Jag skickar gärna en intervjuguide så att du kan få 
en klar bild av vad intervjun kommer att handla om. 
Ifall du vill hjälpa mig i min undersökning så är din medverkan helt frivillig. Det 
innebär även att du har full frihet att avbryta din delaktighet när som helst. Intervjun 
kommer att bandas för att därefter transkriberas och analyseras. Allt kommer att ske i 
avidentifierad form för att bevara din anonymitet och materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. 
När uppsatsen är klar kommer den att finnas tillgänglig via Borås Academic Digital 
Archive (BADA). 
 
Jag hoppas att det låter intressant och att du vill medverka. 
Du kan nå mig per telefon 1234-567890 eller den här e-postadressen (a@a.se) 
 
Med vänliga hälsningar Ann-Christin Karlén Gramming  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Varför valde du att bli bibliotekarie? 
Vilken utbildning har du, lärosäte och när tog du din examen? 
Var har du arbetat som bibliotekarie tidigare 
 
AZ 
Hur länge arbetade du på AZ? 
Vilka var dina viktigaste arbetsuppgifter? 
Vad hade du för titel? 
 
Nuläge 
Beskriv din nuvarande arbetsplats: 
Hur länge har du arbetat här 
Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter? 
Vad har du för titel? 
 
Kompetenser 
Vad skiljer företagsbibliotekarier från andra typer av bibliotekarier? 
Vilka kompetenser anser du har störst betydelse i ditt yrke? (både professionella & 
personliga kompetenser) 
Har du några specialkompetenser som du får användning av i ditt arbete? 
Hur viktigt är det att företagsbibliotekarier har specifika ämneskunskaper? 
 
Utbildning 
 
Vad hade du för tankar kring en eventuell inriktning under studietiden? 
Hur pass väl anser du att bibliotekarieutbildningen förbereder för ett arbete som 
företagsbibliotekarie och för att verka i näringslivet generellt? 
Vad har du för tankar kring vidareutbildning? (Hur viktigt? Vilken typ? Viktigare än 
erfarenhet?) 
 
Profession 
 
Hur ser ditt nätverk ut?  

• professionella organisationer (DIK, SFIS, Svensk biblioteksförening osv.)  
• informella nätverk 
• internationella nätverk 

Har du reflekterat över din lön som företagsbibliotekarie i förhållande till andra 
kategorier av bibliotekarier? 
Har du reflekterat över din status som företagsbibliotekarie i förhållande till andra 
yrkeskategorier inkl. andra bibliotekarier? 
Har din titel någon betydelse? (Bibliotekarie/informationsspecialist osv) 
Tycker du att du ”klampar in” på andras domäner, dvs utför jobb som en annan 
profession egentligen skulle gjort? 
Ser du några verksamheter och samhällsområden som skulle kunna vara potentiella 
icke-traditionella yrkesytor för bibliotekarier? 
 
Bibliotekarieidentitet 
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Vad innebär det att vara bibliotekarie för dig? 
Vad tror du har påverkat och format din identitet som bibliotekarie? 
Anser du att dina användare/kunder har en korrekt uppfattning av ditt yrke? 
 
Övrigt 
Har du något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 - Bibliotekariens framtida kompetenser – sammanfattning (DIK, 2011) 
 
Digitalisering 
 

• Teknisk kompetens, egna färdigheter samt förmåga att samtala med teknisk 
personal 

• Juridisk kompetens, att kunna läsa och förstå licensavtal, förstå övergripande 
juridisk problemställningar, samt kunna samtala med jurister 

• Systemförståelse – att förstå sammanhang och hur olika delar påverkar varandra 
• Metadatahantering, begripa och förstå hur metadata används i olika system och 

kunna relatera dessa till varandra 
• Kompetens kring upphandling och förhandling 

 
Läsning 
 

• Stödja utvecklingen av läs- och skrivförmåga kopplat till olika typer av 
medieformer 

• Vidga den metodologiska repertoaren 
• Kompetens att möta barn och vuxna med mångspråkig bakgrund 
• Kompetens att möta barn och vuxna med olika typer av läsmotstånd och 

funktionshinder 
• Arbeta uppsökande i olika former 

 
Vetenskaplig kommunikation (gäller framförallt forskningsbiblioteken) 
 

• Förståelse för hur vetenskap produceras och hur forskarens villkor ser ut 
• Juridisk kompetens inom publiceringsfrågor 
• Kunna ge stöd i forskares publiceringsval 
• Kunskap om olika informationspraktiker inom olika discipliner/ämnesområden 
• Förståelse för och kunskap om teknik och vilka möjligheter den ger 
• Kunskap om format, layout, marknadsföring, journal/monograph management 

systems 
• Kompetens inom bibliometri 
• Kunskap om digitala bevarandefrågor och tillgängliggörande 

 
Deltagarkultur 
 

• Kompetens om den digitala tekniken och arenorna 
• Kompetens inom källkritik 
• Kompetens i deltagande, kommunikation, social kompetens 
• Pedagogisk kompetens 
• Kreativ kompetens, entreprenörsegenskaper 
• Kompetens inom marknadsföring och management 
• Förmåga att arbeta kontaktskapande och uppsökande 
• Att ha modet att synas och höras 

 
Pedagogik och handledning 
 

• Kunskap om hur lärmiljöer bör utformas, både virtuellt och fysiskt 
• ‘Kunskap om utrustning och program 
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• Kunskap i källkritik 
• Juridisk kompetens vad gäller till exempel upphovsrätt och publicering 
• Kunskap om olika aspekter av bemötande 
• Kunskap om olika lärstilar och undervisningsmetoder 
• Kunskap om omvärldsbevakning och kunskapsdelning med kollegor 
• Förmåga att samarbeta med andra yrkeskompetenser och att arbeta uppsökande 

 
Marknadsföring 
 

• Kunskap om hur internet och sociala medier kan användas som 
kommunikations- och marknadsföringsredskap 

• Kunskap om juridiska aspekter, riktlinjer, presskontakter 
• Presentationsteknik och en vilja att vara ett ansikte utåt för sitt bibliotek 
• Kompetens i att skriva olika typer av texter 
• Kunskap i de delar som ingår i arbete med arrangemang 
• Kunskap i skyltning och hur saker presenteras visuellt 

 
Akademikerkompetens 
 

• Förändringsbenägenhet och flexibilitet inför förändrade arbetssätt 
• Ledarskap 
• Lärande- och förändringskompetens – kompetens att kompetensutveckla, dvs. 

metakompetens 
• Relationskompetenser – att hantera olika perspektiv på verksamheten, dvs. 

metaperspektiv 
• Dialog- och meningskompetenser – skapa mening i en mångfald av värderingar 

och förståelser 
 
 
  



66 

 

Bilaga 4 - Kompetenceudvikling på bibliotekerne er mangfoldig 
 
(Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Bibliotekarforbundet, & Handels- og 
Kontorfunktionærernes Forbund HK Stat. (2013) Översatt av författaren 
 
Generella kompetenser 

• Förmåga att påverka och positionera sig internt/marknadsföra biblioteket 
• Förändringsbenägenhet - att våga kasta sig ut i något nytt – våga ta en risk 
• Förmåga att samarbeta brett och med helt skilda ämnesområden. 

 
Det digitala biblioteket 

• Digitala plattformar - kunskap om trender och utveckling 
• Webbutveckling - förståelse av principer för design och tillgängliggörande av 

webbsidor 
• Institutional repositories 
• Licenshantering, statistik, förhandling 
• Metadatahantering 
• Infrastruktur till vetenskaplig kommunikation inklusive repositories, dataarkiv 

m.m. 
 
Forskarservice 

• Förståelse för arbetsmetoder och workflow 
• Förståelse för vetenskaplig praxis och metod 
• Kunskap om olika informationspraktiker inom olika discipliner/ämnesområde 
• Förståelse för enskilda forskares område och projekt 
• Identifiera potentielle forskningsanslag och söka fonder 
• Deltaga i forskningsprojekt 
• God skriftlig kompetens - rapportskrivning 
• Kunna vägleda om aktuella trender och best practice 
• Kunna vägleda i forskningspublicering 
• Kunskap om digitala bevarandefrågor och tillgängliggörande 
• Kunskap om nationella och internationella modeller för vetenskaplig 

kommunikation 
• Kunna vägleda i open access publicering 
• Kunskap om upphovsrätt och IP-styrning 

 
Vetenskaplig kommunikation 

• Kunna vägleda i dataförvaltning, bevarande, tillgängliggörande och förmedling 
• Kunna översätta generella riktlinjer rörande förvaltning och bevarande av data i 

olika vetenskapliga domäner 
• Kunna vägleda i behandling och presentation av forskningsresultat 
• Kunna vägleda vad gäller metadata 

 
Pedagogik och handledning  

• Proaktivt vägleda och marknadsföra relevant biblioteksservice 
• Kunskap om hur lärmiljöer bör utformas, både virtuellt och fysiskt - mobil 

teknologi, web 2.0 mm 
• Kunna vägleda i upphovsrätt och IP-styrning 
• Kunskap om Learning Management Systems (LMS) 
• Kunskap om olika lärstilar och undervisningsmetoder  
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• God skriftig kompetens 
Samarbeten 

• Upprätta externa samarbeten och kundrelationer 
 
Ledarskap 

• Förändringsledarskap – lägga om processer och arbetsvanor 
• Risiko ledelse - riskhantering - våga ta chanser och följa upp både framgångar 

och nederlag och lära av dessa 
• Partnerskap och samarbete med andra akademiska miljöer 

 
Administrativt stöd till moderinstitutionen 

• Ledarsskapsstöd 
• Utredningar 
• Anteckningar 
• Ackrediteringar 
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