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Abstract 
The purpose of this study has been to find out how newly employed librarians 

experience the library profession in relation to the head of department's view. 

The questions my study is based on are as follows: 

What  is newly employed librarians view of their occupational role, professional 

identity and library studies? 

Which librarian identity is most prominent among my informants? 

How do the informants feel that the job prospects look like? 

The method for the study has been semi-structured interviews with five public librarians 

and two library department heads. The result has shown a relatively homogeneous 

group when it comes to values and perception of both education and professional roles. 

Based on the Danish researcher Anders Ørom's theories about the various librarian 

identities, I have analyzed the answers of my informants. The results showed that the 

informants could distinguish several of the identities. All informants agreed that social 

skills are essential and central to the professional role, but the heads of departments 

testify to the difficulty of finding librarians that are enthusiastic and with the social 

skills that public libraries today need in the intermediary work with users. 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Som arbetande bibliotekarieassistent på ett folkbibliotek har jag fått ta del av hur 

avdelningschefer och andra bibliotekarier reflekterar över hur nyutexaminerade 

bibliotekarier eller praktikanter ser på bibliotekarieyrket och menar att de saknar den 

sociala kompetens som är viktig för bibliotekarieyrket.  

  

Diskussionen kring bibliotekens och bibliotekariernas roll i informationssamhället och 

de iakttagelser jag själv gjort under utbildningen och som biblioteksassistent har väckt 

mitt intresse för att närmare undersöka relativt nya bibliotekariers självbild.  

  

1.1 Problemformulering 
 
I takt med att folkbiblioteken byter fokus från verksamhetens innehåll till andra 

samtida inriktningar påverkas bibliotekariens identitet och roll. Diskussionen om 

huruvida yrkesrollen verkligen förändras eller ej menar Trine Schreiber är 

pågående. Vissa menar att de yttre förutsättningarna för biblioteken förändras, men 

yrkets kärna består (Kåring Wagman, 2008).  

1993 publicerade den danska forskaren Anders Ørom (1993) en artikel där han 

reflekterade och diskuterade kring bibliotekariers yrkesidentiteter i förhållande till 

bibliotekets utveckling från 1960-talet till 1990-talet. Ørom namngav dessa 

bibliotekarieidentiteter och dessa diskuteras än idag på biblioteken och på 

utbildningarna. Det var Øroms teorier om bibliotekarieidentiteter som fick mig att 

vilja se hur de kan relatera till dagens bibliotekarier. Hur kan dessa teorier 

appliceras på dagens bibliotekarier? 

I Biblioteksbladet nr 04/2017 publicerades en artikel med tema rätt kompetens på 

bibliotek. Kompetensen som efterfrågas av biblioteken är den sociala och följden har 

blivit att högskolor i Sverige som bedriver utbildning inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap nu ser över sina utbildningar (Persson & Persson, 2017).  

Hur upplever nya bibliotekarier sitt yrke, hur har bibliotekarieutbildningarna påverkat 

dem i deras yrke och vilka kompetenser är viktiga för dem för att vara bibliotekarie 

idag? Det är intressanta frågor som är viktiga att ställa sig som bibliotekarie och även 

viktiga för utbildningarna.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur nyanställda folkbibliotekarier 

upplever bibliotekarieyrket och ser på sin yrkesidentitet i förhållande till 

avdelningschefernas syn. Jag utgår ifrån följande frågeställningar: 

● Hur ser nyanställda bibliotekarier på sin yrkesroll, yrkesidentitet och 

biblioteksstudierna? 
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● Vilken av Anders Øroms bibliotekarieidentiter är mest framträdande hos 

mina informanter? 

 

● Hur upplever informanterna att yrkets framtidsutsikter ser ut? 

 

1.3 Centrala begrepp 
 

Genom normer och strukturer i samhället socialiseras en individ in i en yrkesroll 

både medvetet och omedvetet. Enligt författarna är yrkesrollen något vi förvärvar 

då vi självmant sökt oss till ett yrke och/eller tjänst (Angelöw, Jonsson & Stier, 

2015).  

Enligt Jan Trost och Irene Levin (2010) finns det fyra olika termer som definierar 

rollteorin: position, förväntningar, roll och beteende. En position bekräftar att det 

finns andra positioner som står i relation till varandra, till exempel bibliotekarie 

och låntagare. Förväntningar innebär de normer och regler som är gällande för 

rollen, både officiella och inofficiella. Beteende syftar på vad vi gör och säger, 

eller vad vi inte gör och säger i relation till andra positioner. Vidare hävdar Jan 

Trost och Irene Levin att alla roller är sammanlänkade med förväntningar på hur 

denna ska vara och bete sig. Genom varseblivning av förväntningar på rollen iklär 

man sig den. (Trost och Levin 2010).  

I denna uppsats behandlas begreppet yrkesroll som det bibliotekarierna gör, hur de 

agerar som bibliotekarier, och bibliotekarieidentiteten är hur de upplever sitt yrke.  

I uppsatsen refererar jag till biblioteks- och informationsvetenskap som B&I.  

1.4 Avgränsningar 
 

Jag har avgränsat min studie till att undersöka bibliotekarieyrket och 

yrkesidentiteten hos folkbibliotekarier som arbetat i högst två år och har nära 

distans till sin utbildning. I min undersökning ämnar jag ta reda på deras 

uppfattning och perspektiv på yrket som bibliotekarie. 

2 Tidigare forskning & övrig litteratur 
 

Det här avsnittet delar jag upp i två delar. Tidigare forskning där jag presenterar 

relevanta vetenskapliga studier publicerade mellan åren 2012-2016. I avsnittet 

övrig litteratur presenterar jag bland annat kandidat- och magisteruppsatser som 

berör ämnet. All litteratur kommer att diskuteras kring mina resultat i analysen.  

 

Forskning kring bibliotekarieidentiteter är knapphändig i Sverige och forskningen 

jag har tittat på är främst från Nordamerika och England. De svenska studier jag 

kunde finna med hjälp av olika databaser var kandidat- och magisteruppsatser.  
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2.1 Bibliotekarieidentiteten  
 
I artikeln Public Librarianship as a Career: Challenges and Prospects från 2009 

presenteras resultat från en enkätundersökning som var riktad till bibliotekarier 

som avslutat sina studier vid North Carolina, USA, i biblioteks och 

informationsvetenskapliga utbildningar mellan 1964 och 2007. Undersökningen 

handlade om bibliotekariers karriärval, utmaningar och framtidsutsikter. 

Författarna till artikeln är Joanne Gard Marshall, som är professor vid School of 

Information & Library Science på North Carolinas universitet, och Susan Rathbun-

Grubb som är forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap på samma 

universitet. Författarna har fokuserat på att analysera svaren från de bibliotekarier 

som arbetar eller har arbetat på folkbibliotek efter sin utbildning (Marshall och 

Rathbun-Grubb, 2009).   

 

Resultaten från undersökningen överensstämmer med tidigare studier på 

folkbibliotekarier i USA som gjorts de senaste 30 åren. Svaren var mestadels 

positiva och majoriteten svarar att de trivs med sina yrkesval. Att få arbeta med 

människor och att känna att man gör nytta och skillnad i människors liv var ofta 

förekommande kommentarer. De flesta respondenter drogs till yrket på grund av 

sina intressen för litteratur och kultur. Det negativa som togs upp var strama 

budgetar, för byråkratisk organisation och bristen på möjligheter till att avancera 

på karriärstegen. Låga löner var också en bidragande faktor inom yrket tyckte 

många samtidigt som att det var många som kommenterade att de inte valde att bli 

bibliotekarier för att tjäna mycket pengar och bli rik. Respondenternas 

framtidsutsikter på yrket är ljus och med en starkare koppling mellan biblioteken 

och närsamhället (Marshall och Rathbun-Grubb, 2009). 

I artikeln Locating librarianship’s identity in its historical roots of professional 

philosophies: towards a radical new identity for librarians of today (and 

tomorrow) frågar sig författaren Sara Wingate Gray vad det är som definierar 

bibliotekarieidentiteten på 2000-talet. Hon går igenom hur bibliotekarieyrket har 

definierats och ändrats genom historien med beskrivningar på bibliotekarieyrket av 

kända filosofer inom biblioteks- och informationsvetenskap. Yrkesrollen har gått 

från att ha mest fokus på samlingen till att främja kunskapsskapande hjälpmedel. 

Sara Wingate Gray kommer fram till att de, genom historien, definitionerna av 

bibliotekarieidentiteter alltjämt kvarstår och anpassas till samtiden. Författaren 

hävdar vidare att bibliotekarien behöver en starkare professionell koppling för att 

stärka bibliotekarien som individ och som grupp (Wingate Gray, 2012).  

I artikeln Advocating for Librarianship: The Discourses of Advocacy and Service 

in the Professional Identities of Librarians undersöks hur bibliotekens service mot 

användarna är en central del av bibliotekarierollen och hur bibliotekarier 

förespråkar servicen för att upprätthålla yrkeskåren. Undersökningen är en 

diskursanalys över vilka roller som service och förespråkandet av yrkets roll i 

samhället har på skapandet av den professionella identiteten (Hicks, 2016). 

.   

 

Data från tre olika källor användes i studien: bibliotekstidskrifter, diskussionslistor 

över e-post och undersökande intervjuer. Det som tittades på var hur och vad 
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bibliotekarier beskriver bibliotekarieyrket och professionalism. När bibliotekarier 

diskuterar förespråkning fokuseras det på mot vem de ska förespråka, vad, hur och 

varför de förespråkar. Det de förespråkar för är oftast i kombination med service 

och handlar om service och professionalism. På grund av utbredda nedskärningar 

på biblioteken i USA så kan författaren se en ökning av förespråkning för 

bibliotekarieyrket. Det räcker inte med att gemene man ser positivt på biblioteken i 

allmänhet utan att de får en större kunskap av värdet hos bibliotekarien för att 

försäkra en positiv framtid för bibliotekarien och i slutänden samhället som de 

verkar i. Författaren till artikeln, Deborah Hicks, är doktorand på the Department 

of Education Policy Studies vid Alberta universitetet. Hennes doktorsavhandling 

fokuserade på biblioteks- och informationsvetenskap som profession (Hicks, 

2016). 

 

I artikeln Librarian as Professional diskuterar författaren Heather Seminelli varför 

det är viktigt för bibliotekariers identitet att vara delaktig i en profession. Seminelli 

arbetar på United States Military Academy Library och skriver i artikeln om vad 

som menas med att vara professionell enligt akademiska definitioner för att se om 

bibliotekarieyrket platsar i de definitionerna, vad som sägs i bibliotekslitteraturen 

om bibliotekarierna, är de en professionell grupp och varför det är viktigt för 

bibliotekariernas identitet att vara delaktig i en profession. Författaren tar upp 

vikten av att förmedla värdet av bibliotek och bibliotekarier i den moderna 

biblioteksmiljön som påverkas starkt av nedskärningar (Seminelli, 2016).  

 

Seminelli använder sig av tidigare studier som visar på att amerikaner i stor 

utsträckning har en positiv bild av biblioteken men att de samtidigt inte vet vad en 

bibliotekaries arbetsuppgifter innebär vilket leder till en undervärdering av 

bibliotekariens roll på biblioteket. Vidare redogör Seminelli för en studie som visar 

att 94 % av tillfrågade amerikaner anser att biblioteken är välkomnande och 

vänliga platser, där 91 % uppger att de aldrig haft en negativ upplevelse på 

biblioteket (Seminelli, 2016).   

Användarna träffar mest på de bibliotekarier som jobbar med direktservice och det 

är det arbetet som användarna ser att bibliotekarien gör medan det finns en hel del 

vitalt inre arbeten som användarna inte har en inblick i, författaren menar att ju 

mer inblick användarna har i vad en bibliotekarie gör desto starkare blir 

uppskattningen och det blir lättare att få det ekonomiska stöd som krävs för att 

utföra biblioteksverksamhet. (Seminelli, 2016). 

 

Library culture and the MLIS: the bonds that unite librarianship är en 

debatterande artikel från 2016 av Robert P. Holley, professor i biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Wayne State University i Michigan, USA. Robert P. 

Holley debatterar för värdet av masterutbildningar för bibliotekarier för att få en 

större inblick i biblioteks- och bibliotekariekulturen och beskriver tre områden som 

han tycker ger ett större värde hos de som tar en mastersexamen. Det första är att 

fokusera på hur man lär sig, inte vad man lär sig. Att veta skillnaden på generella 

principer och lokal praxis. Det andra är att utbildningarna visar en bredd 

biblioteksverksamheter och bibliotekariers arbetsuppgifter och att studenterna tar 

tillvara de tillfällen som de får höra bibliotekarier berätta om sina olika 

erfarenheter. Det tredje som ger ett större värde med en mastersutbildning är att få 

de gemensamma kulturella övertygelser som förenar yrkeskåren enligt författaren, 

för att erfara gemensamhet var man än utför sitt bibliotekarieyrke (Holley, 2016).  
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2.2 Övrig litteratur 
 
I artikeln The new librarian’s roadmap: at the crossroads of expectation and 

reality från 2016 beskriver författaren sina erfarenheter från sina första fem år som 

bibliotekarie i Australien. Författaren, Rebecca Dale, berättar om de förväntningar 

hon hade på yrket och jämför dessa med verkligheten och riktar sig mot de som 

ska börja arbeta som bibliotekarier (Dale, 2016).  

 

Rebecca Dale diskuterar biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar 

och dess betydelse för yrket, dels är det nödvändigt att ta en examen för att bli 

bibliotekarie men hon tycker att det finns brister i vad som lärs ut på 

utbildningarna och säger att betyg inte är ett intyg på att du är eller blir en bra 

bibliotekarie. Hon tycker inte att utbildningarna ger studenterna den förberedelse 

för yrket som behövs. Det är för mycket fokus på akademiskt skrivande och 

forskning, för lite om hur det är att handskas med människor i olika situationer; det 

kan vara biblioteksanvändare eller kollegor på arbetsplatsen. Hon tipsar de som 

vill bli bibliotekarier att införskaffa sig så mycket praktisk erfarenhet som möjligt, 

inte bara inom bibliotek utan även från andra yrken som fokuserar på service 

(Dale, 2016).  

Anne Kappelin Rääf och Martina Lundgrens magisteruppsatsuppsats 

Folkbibliotekariens yrkesidentitet: Vad den består av och hur den formas från 

2004 undersöker bibliotekariers yrkesidentitet. I uppsatsen undersöker de vad 

bibliotekarieutbildningen har för förhållande till skapandet av bibliotekarieyrkets 

identitet, vilken syn bibliotekarierna har på sin egen kompetens och vilka 

kompetenser som anses vara betydelsefulla för bibliotekarierna. De utförde nio 

intervjuer med folkbibliotekarier ur olika utbildningsgenerationer. I resultatet där 

de bland annat presenterar vad bibliotekarierna anser vara värdefulla kompetenser 

blev svaren: social kompetens, nyfikenhet, flexibilitet, serviceinriktad och god 

kommunikationsförmåga. Flera av respondenterna betonade kraftfullt betydelsen 

av dessa personliga egenskaper och kompetenser som ansågs vara lika 

betydelsefull som den formella kunskapen för en folkbibliotekarie. En av 

slutsatserna är att oavsett vilken generation undersökningens informanter tillhörde 

tyckte de att informationssökningskompetens, god kommunikationsförmåga och 

social kompetens är det mest centrala för en bibliotekarie. Yrkesidentiteten 

påverkas av vilken typ av organisation och avdelning som bibliotekarien arbetar 

på. Generellt sett kunde de se att det som betonades som viktigast i yrket var 

kontakten med användarna (Kappelin Rääf & Lundgren, 2004).  

 

I magisteruppsatsen Hur folkbibliotekarier i några mindre svenska kommuner 

upplever sin yrkesroll av Anna Andersson och Susanne Andstén från 2010 

undersöks hur folkbibliotekarier upplever sin yrkesroll. Den kvalitativa studien 

bygger på intervjuer med fem bibliotekarier om bibliotekariearbetet och 

bibliotekarieidentiteten. Empirin analyserades med Anders Øroms teorier om 

bibliotekarieidentiteter (som även denna uppsats gör, se avsnitt 3 Teori). Det de 

kom fram till var att informanterna tenderade att tillhöra fler av Øroms identiteter 

som tolkades av bibliotekariernas mångfacetterade arbete idag. De 

bibliotekarieidentiteter som var främst representerade hos bibliotekarierna var 

informationsförmedlaridentiteten och informationsorganisatören, även 

socialarbetaridentiteten och kulturförmedlaridentiteten var representerade.  
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Förutom identiteterna togs andra aspekter upp som service, bibliotekarieutbildning 

och litteraturkännedom. Informanterna ansåg att service mot användarna och att 

utveckla och förbättra den var en stor del av deras yrkesroll. När det gällde 

litteraturkännedom kände sig några av informanterna bristfälliga men kunde då 

hänvisa till kollegor med större bredd om det behövdes. Bibliotekarieutbildningen 

reflekterades det över av några informanter som var helt oförberedda på de 

arbetsuppgifter som mötte dem när de väl började jobba. En av dem var mer 

missnöjd än de andra och påpekade utbildningens brister i verklighetsförankring 

(Andersson & Andstén, 2010). 

I kandidatuppsatsen Folkbibliotekarier - Kompetens, identitet och status av Jenny 

Kvick från 2012 utförs en liknande studie som Anna Anderssons och Susanne 

Andsténs magisteruppsats som jag nämnde ovan. Även Jenny Kvick utförde en 

kvalitativ studie på folkbibliotekarier med intervjuer och analyserade med hjälp av 

Anders Øroms teorier om bibliotekarieidentiteter. Hennes slutsatser om 

bibliotekariernas identiteter är att de flesta ger uttryck för flera av identiteterna, 

detta tror hon beror på bibliotekariens mångsidighet och svårigheten att beskriva 

en persons yrkesidentitet efter en färdig mall. Även i denna studie uttrycker 

informanterna brister i deras utbildningar för att förbereda dem för yrket. De 

kompetenser för bibliotekarieyrket som värdesätts högst av informanterna är social 

kompetens då bemötande av användarna uppfattas som en central del av deras yrke 

(Kvick, 2012).  

 

Även Sofie Andersson och Catarina Filipovic´s kandidatuppsats Bibliotekariens 

yrkesidentitet och biblioteket som upplevelsecentrum från 2010 gör en liknande 

studie som den förra men undersöker bibliotekariens yrkesidentitet i relation till 

biblioteket som upplevelsecentrum. De använde Anders Øroms teorier som 

analysverktyg på sitt insamlade material efter intervjuer med fyra 

folkbibliotekarier. De identiteter som framhävs är kulturförmedlaridentiteten, 

upplevelseförmedlar identiteten, informationsorganisatören och 

socialarbetaridentiteten. Även denna studies informanter ger uttryck för fler av 

identiteterna och de placerar en informant i en för uppsatsen egenkonstruerad 

identitet som de kallar marknadsföringsidentiteten som de beskriver med att 

bibliotekariens fokus ligger i att marknadsföra och synliggöra bibliotekets 

verksamhet i olika marknadsföringskanaler (Andersson & Filipovic´, 2010).   

3 Teori  

 

Den danska forskaren Anders Ørom publicerade 1993 en artikel om sina 

reflektioner kring bibliotekariers yrkesidentiteter i relation till bibliotekets 

utveckling från 1960-talet till 1990-talet i Danmark. I artikeln presenterar Ørom 

sex olika yrkesidentiteter som han kunde utröna under denna period. Øroms artikel 

publicerades på svenska i biblioteksbladet nr 8 1993, det är den versionen jag 

refererar till i denna uppsats. Även om artikeln publicerades för nästan 25 år sen 
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och att teorierna är kopplade till den historiska samhällsutvecklingen så går 

teorierna att applicera på bibliotekarier i samhället idag. 

Här nedan kommer jag först presentera och diskutera de olika 

bibliotekarieidentiteter som Ørom definierat för att sedan i avsnittet som behandlar 

metoden gå igenom hur teorierna används på det insamlade materialet i analysen. 

3.1 Bibliotekarieidentiteter 
 

I   lt rf rmedlaridentiteten                                                           

                                                                                

                                                                        . De är 

allmänbildade och har bra översikt över beståndet. De är intresserade av litteratur 

och andra kulturella yttringar och förhåller sig kritiska till dessa med ett estetiskt 

öga.  

 

Ämnesspecialistidentiteten                                                         

                                                                           

inriktade frågor inom ett speciellt ämne. Det kan vara djupare kunskaper inom ett 

specifikt ämnesområde, några klassifikationsgrupper eller en vetenskap.  

                                                            har gemensamt är att 

de står för de intellektuella delarna av bibliotekariearbetet. Dessa identiteter 

fokuserar på beståndets och mediernas innehåll och hur bibliotekarierna förmedlar 

dessa.  

Dokumentalistidentiteten tillhör de bibliotekarier som är inriktade på böckerna och 

hur dessa organiseras. De är                                                   

                                                                          

                                                                            

                                                    ndet. 

De bibliotekarier som går under en socialarbetaridentitet                       

                                                           . Användargrupperna 

som syftas på är främst kvinnor, barn och arbetarklass (som det såg ut under 1970-

talet).                                                                         

                                    . Bibliotekariens fokus ligger inte i 

specialkunskaper eller estetisk kompetens utan är istället behovsuppfyllande. 

Bibliotekarierna arbetar ofta                          . 

 nformationsorganisat ren                                                      

information utifrån olika aktörers och verksamheters informationsbehov ur ett 

rationellt ekonomiskt perspektiv. Bibliotekarier som går under denna           

                                                                                    

att skapa olika informationssystem. 



  
 

8 

 nformationsf rmedlaridentiteten betonar den tekniska sidan av 

arbetet, som är i ständig utveckling, och hur tekniken kan hj                       

                                                                           

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                

information snabbt tillgänglig för användarna (Ørom, 1993). 

Jag använder Øroms teorier i denna uppsats för att analysera mina informanters 

svar och se vilka bibliotekarieidentiteter de drar sig till och hur deras syn på 

bibliotekarieyrket relateras till teorierna. Även om Øroms teorier är förankrade i 

olika tidigare tidsperioder kan de kan relateras till det moderna biblioteket och 

bibliotekariearbetet som utförs idag.  

I analysen kommer jag även dra paralleller till och jämföra med resultaten av 

liknande tidigare studier som jag presenterat ovan.   

4 Metod 

 

Min uppsats bygger på sju informanters tankar och erfarenheter kring 

bibliotekarieidentiteten och yrkets framtidsutsikter genom semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer där samtalet är en förutsättning för kunskap (Kvale och 

Brinkman, 2014). Informanterna, fem stycken nyanställda folkbibliotekarier samt 

två avdelningschefer som behandlas fristående från bibliotekarierna i resultatet, har 

fritt fått delge sina åsikter och perspektiv utifrån en intervjuguide (bilaga 1 och 2) 

som skapat förutsättningar för öppna följdfrågor samt ändra frågornas 

ordningsföljd (Kvale och Brinkman, 2014). Intervjuguiden användes för att få en 

inblick i mina informanters upplevda yrkesroller för att sedan utröna vilka 

bibliotekarieidentiteter som de ger uttryck för.  

4.1 Urval och intervjuer 
 
Jag har intervjuat fem bibliotekarier som är relativt nya i sin yrkesroll. 

Informanterna har en examen i B&I och har arbetat högst två år som 

folkbibliotekarier. Jag fick kontaktuppgifter till informanterna genom 

Helsingborgs stadsbibliotek. Jag skickade e-post till tio tänkbara informanter inom 

nordvästra Skåne där jag presenterade mig och förklarade vad min studie går ut på. 

Jag fick enbart svar av fem stycken som passade min målgrupp. Två av 

informanterna jobbar i Helsingborg, två i Ängelholm och en i Åstorp. Jag valde att 

även intervjua avdelningschefer på Helsingborgs stadsbibliotek för att undersöka 

hur de ser på bibliotekarieyrket, hur de tycker en bibliotekarie ska vara och hur de 

ser på framtiden för yrket. Resultatet från avdelningscheferna presenteras i 

resultatdelen och fungerar som en grund för att analysera och diskutera vad som 

kommit fram ur intervjuerna med bibliotekarierna.  

Jag valde att göra halvstrukturerade intervjuer eftersom jag ville ha ett avslappnat 

samtal med intervjupersonerna som då kan prata öppet om deras tankar kring sitt 

yrke och sin yrkesidentitet. Med min intervjuguide (se bilaga 1 och 2) som grund 
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kunde jag styra samtalet på de frågor som var av vikt om inte intervjupersonerna 

tog upp dessa spontant. Det hände aldrig att jag använde guidens alla frågor, det 

var många av mina frågor som besvarades på spontant istället. 

Jag spelade in samtalen med min telefon som jag sedan lyssnade av och 

transkriberade. Intervjuerna skedde på respektive informants arbetsplats i avskilda 

och tysta arbetsrum förutom intervjun med Amanda som även den utfördes på 

Helsingborgs stadsbibliotek. Amanda är anställd i Åstorp, men då hon tidigare 

arbetat i Helsingborg var platsen välkänd för henne. 

Då platserna vi förde våra samtal på var ostörda blev inspelningarna bra och det 

fanns inga tekniska problem eller störningar i ljudkvaliteten. Att intervjuerna 

skedde på en välkänd plats för informanterna upplevde jag som en bidragande 

faktor till en trygg och avslappnad stämning under intervjun (Kvale och Brinkman, 

2014). 

Alla informanter nämnde att de tycker det är roligt att hjälpa studenter och ställer 

mer än gärna upp att delta i studien. Jag gjorde först en testintervju som tog ca 30 

minuter så jag kunde meddela mina informanter före intervjun ungefär hur mycket 

tid vi behövde. De inspelade intervjuerna varierade i längd mellan 15 minuter till 

53 minuter. Alla informanter hade tagit sig tid till att delta och det uppstod aldrig 

en situation där vi var tvungna att avbryta eller skynda på. Informanterna i studien 

har alla valt att vara öppna med namn och arbetsplats vilket kan påverka resultatet 

i någon riktning då anonymitet inte råder. 

4.2 Analysmetod 
 
Jag samlade alla transkriberade intervjuer och läste igenom mitt empiriska material 

för att få en helhetsbild. Analysprocessen fortsatte därefter med att jag strök under 

återkommande teman i materialet med Øroms teori till grund. För att få en klar 

bild av materialet har jag utifrån dessa teman fört in informanterna i en tabell (se 

avsnitt 6.1) med de olika bibliotekarieidentiteterna: 

1.                                 

2.      Ämnesspecialistidentitet 

3.      Dokumetalistidentiteten 

4.      Socialarbetaridentiteten 

5.      Inforamtionsorganisatöridentiteten 

6.      Informationsförmedlaridentiteten 
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Med hjälp av modellen kunde jag se vilka identiteter som är mest framträdande 

hos bibliotekarierna i denna studie och som jag sedan diskuterar efter analysen. 

5 Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet jag samlat in från intervjuerna. Först 

presenteras resultatet av intervjuerna med de nya bibliotekarierna för att sedan 

presentera avdelningschefernas perspektiv på bibliotekarien.  

5.1 Bibliotekariernas perspektiv 
 
Jag börjar med en presentation av informanterna. Sedan ämnar jag visa vad de 

anser om studiernas betydelse och att börja sitt yrke, deras arbetsuppgifter och 

upplevelser av yrket för att till sist ge deras bild och tankar kring bibliotekarieyrket 

och dess framtid. 

 

5.1.1 Presentation av informanterna 

 

Amanda är 24 år och ansvarar för barnavdelningen på biblioteket i Åstorp där hon 

jobbat i ca fyra månader. Hon hade sommarjobbat på bibliotek under gymnasiet 

och tyckte det var intressant så direkt efter studenten började hon sina studier i 

B&I vid Linnéuniversitetet i Växjö där hon har en kandidatexamen. Efter examen 

jobbade hon som timvikarie på stadsbiblioteket i Helsingborg för att senare få en 

fast heltidstjänst på biblioteket i Åstorp i början av 2017.  

 

Johanna är 28 år och tog sin kandidatexamen i B&I från högskolan i Borås 2011. 

Efter examen jobbade hon som timvikarie för att 2012 få en fast heltidstjänst i 

Kalmar som skolbibliotekarie. Där jobbade Johanna i ca tre år då hon flyttade till 

Helsingborg och fick jobb som kombinerad skol- och folkbibliotekarie på 

Rosengårdens bibliotek. Hon sökte sig till bibliotekarieyrket på grund av ett stort 

litteraturintresse.  

 

Hannes är 26 år och är barnbibliotekarie på Ängelholms stadsbibliotek där han 

arbetat i snart ett år. Han har en kandidatexamen i B&I från Linnéuniversitetet i 

Växjö från 2016. Han hade sommarjobbat på några bibliotek i Skåne under 

studietiden och fick direkt efter examen en heltidstjänst i Ängelholm. Hannes 

nämner sitt stora intresse för kultur och litteratur som anledning till valet att 

studera till att bli bibliotekarie.  

 

Jacob är 30 år och vikarierar på Ängelholms stadsbibliotek på vuxenavdelningen 

där han jobbat i snart ett halvt år. Innan dess har Jacob vikariat på barnavdelningen 

på Helsingborgs stadsbibliotek. Efter tre års studier i musikvetenskap samt media 

och kommunikation vid Lunds universitet insåg Jacob svårigheten att tjäna pengar 

på det han var ute efter, att skriva om musik. Intresset för litteratur och kultur i 

allmänhet samt att hans far är bibliotekarie fick honom att välja B&I programmet i 

Växjö där han utexaminerades med en kandidatexamen 2015.  
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Viviana är 30 år och vikarierar på stadsbiblioteket i Helsingborg och har mycket 

yttre tjänst då hon står i olika diskar på biblioteket och hjälper användarna. Hon 

växte upp och studerade i Murcia i Spanien. Där tog hon examen i B&I vid 

universitetet 2011 och efter det praktiserade hon på universitetsbiblioteket i nästan 

ett år samtidigt som hon jobbade som servitris. Viviana berättade om hur svårt det 

var under den tiden att få ett riktigt jobb som bibliotekarie i Spanien. Förutom att 

det inte fanns så många lediga tjänster så var det inträdesprov och en tids praktik 

för att se om man passade som bibliotekarie. Detta fick Viviana att istället flytta 

till Sverige 2013 för att prova lyckan här när det gäller bibliotekarieyrket. Det 

ångrar hon inte. Även om det finns en språkbarriär tycker hon att det var ett bra 

beslut. Hon började praktisera på Helsingborgs stadsbibliotek och efter ett halvår 

så fick hon en vikarietjänst. 

 

Tre av informanterna jobbar i första hand mot målgruppen barn och unga och en 

mot vuxna samt en som är anställd vid en avdelning på Helsingborgs 

stadsbibliotek som riktar sig mot alla. Både stadsbiblioteket i Helsingborg och 

Ängelholm är stora bibliotek med en mångfald av användare enligt informanterna 

medan Åstorps och Rosengårdens bibliotek är små med flest barn och äldre som 

använder biblioteken.  

 

5.1.2 Om studiernas betydelse och att börja sitt yrke 
 

Alla informanter i denna undersökning har gått en biblioteks- och 

informationsvetenskaplig utbildning på minst tre år. Tre studerade på 

Linnéuniversitetet i Växjö, en på högskolan i Borås och en i Spanien vid 

universitetet i Murcia.  

Fyra av informanterna är relativt positiva till utbildningarna och de kompetenser 

de skaffat sig. Bara Amanda är väldigt negativt inställd till sin utbildning och 

svarade på frågan om utbildningen gett henne de kompetenser som krävs för att 

utföra sitt yrke:  

Nej, inte alls. Utbildningen fokuserade så mycket på att du skulle forska 

vidare i ämnet B&I eller jobba på UB. Det var så lite fokus på 

skolbibliotek och folkbibliotek. Min erfarenhet och kompetenser som jag 

fått är från de praktiker som vi hade under utbildningen. Utbildningen i sig 

gav mig väldigt lite om jag ska vara ärlig. 

Även om de andra informanterna håller med om ovanstående när det gäller mycket 

teori och förberedande för fortsatt forskningsarbete inom B&I så tycker de att 

teorierna och begreppen de tagit med sig från studietiden har hjälpt dem i deras 

arbete som bibliotekarier. Johanna svarade “M                                      

mycket det praktiska arbetet. De gav oss en känsla för vad det är att vara en 

                                                                  ” 

                                                      “                 

             ”          H                                           t sätt varit till 

hjälp i hans arbete.  
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De som studerade B&I vid Linnéuniversitetet var väldigt positiva till de praktiska 

VFU (verksamhetsförlagd utbildning) veckor de fick under sin utbildning. De 

tyckte det var den mest förberedande delen för bibliotekarieyrket under deras 

utbildning. Både Johanna och Viviana hade inga praktiska delar i sina 

utbildningar. De tycker att det borde finnas praktiska element på alla B&I 

utbildningar för att göra studenterna förberedda när de väl börjar arbeta. Det gjorde 

att deras första möte med själva yrket kom som en chock för dem. Förutom mer 

praktik så efterfrågas även mer pedagogik och psykologi av informanterna. 

Johanna berättar vad hon tycker att utbildningarna ska fokusera mer på: 

När jag väl studerade så tyckte jag att det borde finnas mer praktiska 

moment och att få praktisera på bibliotek. Som på läraryrket som 

praktiserar väldigt länge, så borde vi också göra som arbetar med 

människor. Jag ser det som att det inte är böcker jag har hand om i mitt 

yrke utan det är användarna. Det är användarna det handlar om, inte 

böckerna. Om man ska jobba mot ungdomar, hur ska man möta en 

ungdom? Hur hanterar man det? Jag känner att jag har lärt mig en hel del 

genom att göra fel, jag har lärt mig på vägen hur jag ska bete mig mot olika 

typer av användare. Mer praktiskt arbete hade varit bra.  

Viviana tycker att hennes erfarenheter som servitris har varit till mer nytta än B&I 

utbildningen.  

Alla informanter fick jobb snabbt efter examen. De flesta hade jobbat extra under 

studietiden som de tror var en bidragande faktor till att få ett jobb. Det är enbart 

Hannes som fick en fast tjänst direkt efter sin examen. Amanda och Johanna 

jobbade som timvikarier ett tag innan de fick en fast heltidstjänst och Jacob och 

Viviana är vid tillfället för intervjun vikarier. Alla arbetar heltid.  

5.1.3 Arbetsuppgifter och upplevelser av yrket 
 

Det finns en stor bredd i de arbetsuppgifter som informanterna har. Amanda, 

Johanna och Hannes är inriktade mot barn i åldrarna 0-18 år och jobbar med 

verksamheter och planering mot dem. Jacob jobbar med planering av 

programverksamhet mot vuxna. De ansvarar för inköp av medier och skötsel av 

mediebeståndet till sin målgrupp, som magasinering och gallring. Viviana arbetar 

med lite allt möjligt på biblioteket, skickar och tar emot reserverade medier, 

gallring och är väldigt mycket ute i disk för att hjälpa användare med diverse 

frågor. En stor del av allas arbetstid ägnas åt yttre tjänst ute i biblioteket. Detta kan 

se olika ut beroende på storleken av de bibliotek de arbetar på. Helsingborgs 

stadsbibliotek har större delen av dagen sex bibliotekarier som arbetar i olika 

informationsdiskar medan Ängelholm har tre och de mindre biblioteken har en.  

På frågan om vad de får hjälpa användarna mest med så svarar alla väldigt lika. En 

stor del av det de får hjälpa användarna med är att hitta böcker, få information om 

bokserier eller boktips. Alla informanter nämner ett litteraturintresse och att de på 

grund av det känner sig bekväma i att prata om litteratur och ge boktips till 

användarna. Jacob berättar om vad han får hjälpa användarna med: 
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Det är ganska olika. Det som man gör mest är att hitta litteratur. Tipsa och 

hitta. Det tycker jag är väldigt kul. Själva litteraturdelen. Även om vi inte 

nödvändigtvis har litteraturvetenskap i grunden så tycker de flesta att det är 

väldigt intressant med litteratur. De flesta ser nog oss som litteratur 

kunniga. Den rollen passar mig också. Vi försöker med 

programverksamheten få ut ett litteraturintresse hos befolkningen. Vi tipsar 

i lokaltidningen och så har vi bokfrukost där folk får komma och äta 

frukost medan en del av personalen tipsar och pratar om vissa böcker. Det 

är väldigt uppskattat. 

En annan stor del är att hjälpa användarna med datorerna, söka i katalogen, 

kopiering, utskrifter och skanning som finns att använda sig av på biblioteken. 

Enligt informanterna får de många frågor om hur man skickar e-post, hittar 

blanketter på olika hemsidor eller hur man skapar ett konto på olika sociala 

medier. Detta hjälper de till med i mån av tid, de känner att det inte alltid finns tid 

för detta.    

Alla tycker att det bästa med yrket är att få träffa folk, att få ha direktkontakt med 

användarna och hjälpa dem med diverse frågor och problem som de gör allt i sin 

förmåga att lösa. Hannes svarar såhär: 

Det är väl det där med att man känner ofta att man gör nytta, det kan vara 

väldigt simpla frågor men som jag har svar på. Datorfrågor från folk som 

inte har en aning, som kanske tas för givet av många. Det kanske inte är 

ens arbetsuppgifter egentligen men, man känner väldigt ofta att man är till 

någons hjälp. En annan sak är att man får vara kreativ varje dag, det krävs 

av en. 

Alla informanter är intresserade av litteratur, det finns även andra intressen hos 

informanterna som de har användning för i arbetet mot användarna. Både Jacob 

och Hannes är väldigt musikintresserade och har stora kunskaper i olika genrer 

som gör det lättare för dem att prata med användarna om musik i sig själv och i 

kombination med litteratur. Hannes säger: 

Även musik kan vara en ingång till litteratur som man kanske inte tänker 

att det kan vara, den är inte självklar. Men så var det för mig, det var min 

ingång till litteratur. Vem har inspirerats av vad, jag tycker det tillför en 

annan dimension av läsning, det är roligt att koppla ihop de två grenarna på 

något sätt. 

Jacob säger: 

Det händer att jag känner att jag kan hjälpa användare som undrar om 

musik. Sen är jag intresserad och har läst en del av vissa författare som kan 

komma på tal med användarna och då känner jag att de får ett större utbyte 

av det. 
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Johanna har ett stort intresse för japansk popkultur och läser väldigt mycket 

manga, något som många barn och unga som använder biblioteken också har. Där 

känner hon att hon kan hjälpa lite extra. Hon har även representerat Helsingborgs 

bibliotek på en mässa för japansk popkultur i Helsingborg i vintras. 

Amanda har ett stort intresse för dator- och TV-spel och använder ofta sina 

kunskaper på de områdena i mötet med användarna. Hon har även varit med och 

ordnat speltävlingar och IT-verkstad på biblioteket, något som har varit väldigt 

uppskattat med många deltagare som inte annars kanske kommer till biblioteket, 

säger hon. 

De informanter jag intervjuat är väldigt nöjda med sina bibliotekarieyrken. De 

känner att de får arbeta med det de vill och att de valt rätt yrke. De flesta av 

informanterna pratar om att även om de är nöjda så känner de att det finns mer de 

kan göra om de fått mer tid och resurser att utföra fler projekt mot användarna. 

Både Jacob och Viviana som är vikarier tycker om sina jobb men tycker om att se 

olika delar av yrket och kan tänka sig att byta arbetsplats för att få en fast tjänst.  

 

På frågan om de tycker att yrket lever upp till deras förväntningar så svarar nästan 

alla att de på grund av antingen sommarjobb eller praktik fått erfara lite hur det är 

att arbeta på bibliotek och tycker därför att det lever upp till de förväntningar de 

haft, ibland bättre än deras förväntningar. Johanna tänkte innan studierna att det 

var ett yrke där bibliotekarierna mest satt och läste och tog hand om böcker, detta 

ändrade lite under studietiden och fick en helomvändning när hon kom ut i 

arbetslivet. Hon säger: 

Jag förstod redan under min utbildning att det är ett väldigt socialt yrke, det 

är inte det tysta akademiska som jag först såg det som. När jag väl jobbat 

så märker jag att det är användarna som är jobb nummer ett och allt annat 

är jobb nummer två. Innan utbildningen tyckte jag inte om att prata med 

folk, ville bara jobba med de fysiska böckerna, men nu är det tvärt om. 

Gud vad kul det är att jobba med användarna, speciellt barn och ungdomar. 

Viviana hade enbart erfarenheter av biblioteken och bibliotekarier från Spanien 

och sina studier där och såg fram emot den bilden hon hade införskaffat sig där om 

yrket. Men när hon väl börjat jobba i Sverige som bibliotekarie tycker hon att det 

var bättre än förväntat. Det hon tycker är mest annorlunda och oväntat är den 

sociala aspekten av yrket som hon tycker nu är det mest intressanta med yrket.  

5.1.4 Synen på bibliotekarieyrket och dess framtid 
 

Att finnas där för alla människor. Även om man inte kan hjälpa dem med 

allt men att bara visa att man gör allt för att försöka hjälpa. Man finns där 

och aktivt försöker hjälpa folk med att lösa olika problem. Det kan vara att 

hjälpa hitta en viss bok eller hur man startar ett virkningsprojekt eller 

hjälper någon att hitta litteratur för att lära sig svenska eller vad som helst, 

bara man finns där som en support. 
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Så svarar Amanda på frågan om vad som är den viktigaste delen av 

bibliotekarieyrket. Det har alla informanter gemensamt, de anser att bemötandet är 

den viktigaste delen av yrket. Johanna berättar att det är mycket prat i övrigt inom 

organisationen och mellan kollegor om just bemötandet av användarna. Hon 

fortsätter med att förklara vad hon anser viktigt: 

Att ha den sociala kompetensen att kunna luska ut vad det är en användare 

behöver och få fram det och gå vidare till nästa användares behov och 

känna att man hjälpt till på rätt sätt, fått det de behövde utan att riktigt veta 

vad de behöver. Var saker befinner sig i lokalen är det alltid någon som 

vet, det är ett lätt mysterium att lösa. Det viktiga är att se problemet och 

försöka lösa det så bra som möjligt. 

Just social kompetens anser alla vara den mest värdefulla kompetensen för 

bibliotekarieyrket. Det är en så stor del av arbetet att jobba med folk och därför 

väldigt viktig berättar de. Att vara tålmodig och att kunna lyssna lyfts även fram. 

De tar även upp att arbeta läsfrämjande och att kunna inspirera till läsning som 

viktiga kompetenser, speciellt mot barn och unga men även mot vuxna.  

 

På frågan om hur en bibliotekarie ska vara är alla överens om att det inte finns en 

urtyp av bibliotekarie. Johanna säger:  

Jag tror det är viktigt att det finns många olika typer av bibliotekarier. Det 

finns nog ingen urtyp som funkar i alla lägen. Det finns så många olika 

arbetsuppgifter och målgrupper på ett bibliotek.[...] Tror det måste finnas 

många olika typer av bibliotekarier, samtidigt som jag tror att det är bra att 

alla kan lite av allt. 

Jacob: 

Att ha den sociala kompassen och försöka förstå och anpassa sig till olika 

situationer. Jag tror att de flesta bibliotekarier jag känner är väldigt trygga 

och nöjda med sitt val av yrke och det visar sig i deras positiva yttre på 

något sätt. De behöver inte göra sig till utan det kommer naturligt. Man tar 

med sig en bit av sig själv också, inte för personligt men lite grann. 

Det som lyfts fram är att vara nyfiken, intresserad av kultur, social och att vara 

teknisk kunnig när det kommer till datorer och internet.    

Några av informanterna pratar om själva yrket idag och  om det rutinarbete som 

gjordes förr och som håller på att försvinna mer och mer.  

Johanna, Jacob och Hannes tar upp och förklarar att det är mycket arbete som 

automatiseras, centraliseras (till exempel så köps medier in och hanteras av en 

avdelning på stadsbiblioteket Helsingborg som sedan skickas vidare till de andra 

avdelningarna och områdesbiblioteken) eller utförs av andra aktörer 

(bokleverantörer utför till exempel katalogisering av böckerna). Det finns maskiner 

som återlämnar och sorterar medier, system för att reservera och beställa böcker 



  
 

16 

själv genom hemsidan, lån och omlån av medier kan utföras av användarna utan 

inblandning av bibliotekspersonal. Detta löser upp mer tid för bibliotekarier att 

utföra mer arbete som riktar sig mot användarna och allmänheten. Alla pratar om 

att den tekniska utvecklingen som hjälpmedel i biblioteksverksamheten hjälper 

bibliotekarien idag med att arbeta med mer viktiga saker och kommer antagligen 

att hjälpa ännu mer i framtiden.  

Även om ingen tror att allmänheten inte riktigt vet vad en bibliotekarie egentligen 

arbetar med eller att det är ett utrotningshotat yrke så ser de flesta av informanterna 

positivt på framtiden för bibliotekarien. De flesta anser att det alltid kommer finnas 

ett behov av en institution som biblioteket med dess bibliotekarier i samhället. Det 

behövs en plats att få hjälp med det som ingen annan vill hjälpa till med gratis. 

Viviana säger följande ”Jag tror att vi har en ljus framtid på grund av att vi är så 

duktiga på att jobba med sådant som ingen annan vill i samhället. Vi hjälper så 

                                               ” 

Amanda är den enda av dem som tror att det kommer fortsätta att se ut ungefär 

som det gör idag, inte någon förändring, samtidigt som hon hoppas på att det 

kommer göras mer för de utsatta folkgrupperna i samhället.  

Jag hoppas att det blir en förändring och att folk inser hur mycket 

biblioteken betyder för alla människor, speciellt för dem som inte har en 

plats i samhället, de som inte har råd med sådant som de flesta kanske tar 

för givet, då är biblioteket den platsen de är välkomna på alltid. Inser fler 

det här så kommer antagligen fler grupper komma hit o ta del av 

biblioteket. 

Johanna säger något liknande i: 

Vi har så mycket kompetens som ingen annan har, vi har en väldigt bred 

kompetens av samhällsfrågor, teknikfrågor, kulturfrågor. Det enda vi inte 

är är politiska, allt annat är vi. Det behövs en sådan punkt i samhället som 

kan vara allt. Det kommer nog alltid att behövas, alltid ett behov av en 

gratis plats att mötas på. 

De flesta pratar om bibliotekariens anpassningsförmåga och att vara intresserad av 

befolkningens behov som det som driver biblioteket och bibliotekarien framåt. De 

kommer därmed kunna hantera förändringar som kan ske inom yrket.  

5.2 Avdelningschefernas perspektiv 
 
I denna del börjar jag med att presentera mina informanter för att sedan redovisa 

deras perspektiv på bibliotekarieyrket och viktiga kompetenser för yrket. 

Resultatet av dessa intervjuer kommer användas som hjälpmedel för att analysera 

och diskutera resultatet av intervjuerna med bibliotekarierna i denna uppsats. 
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5.2.1 Presentation av avdelningscheferna  
 

Annelie Holst är avdelningschef för avdelningen MÖT på Helsingborgs 

stadsbibliotek. Hon har arbetat som bibliotekarie sedan 2006. Annelie ansvarar för 

timanställningar och tillfällig personal. I första hand för bemanning.  

Karin Malmström är avdelningschef för avdelningen LÄS sedan 2015 på 

Helsingborgs stadsbibliotek. Hon har arbetat som bibliotekarie sedan 1991 och 

blev platschef 1999, teamledare 2004 som under en omorganisering av 

verksamheten 2015 blev avdelningschef. Avdelningen LÄS jobbar mest mot vuxna 

med läsinspiration och fördjupad läsupplevelse samt urval, allt urval av litteratur 

för vuxna inom skönlitteratur och facklitteratur. Avdelningen jobbar även med 

uppsökande verksamhet som talbokshantering och bokbussen. Karin föreläser även 

lite i Lund på ABM utbildningen om medieplanering och urval till folkbibliotek 

och förmedling. 

5.2.2 Avdelningschefernas förväntningar på bibliotekarien 
 

Både Annelie och Karin förväntar sig att nya bibliotekarier har social kompetens. 

Annelie säger:  

 

Social kompetens är jätteviktigt, ha förståelse att det är människor vi jobbar med 

och i det sammanhanget så är boken som fysiskt objekt en sekundär sak. Ja, 

boken är ett av våra verktyg men det är användarna som är målgruppen och 

faktiskt dem vi arbetar med. 

 

Karin nämner att det är viktigt att veta vad det är man jobbar för som bibliotekarie och 

förmedling, både förmedling av information men också för vad man jobbar för: 

 

Jobbet handlar mycket om förmedling, att förmedla att man har tillgång till all 

information och till läsning. Den senaste tiden så har den demokratiska biten 

tagit över den läsfrämjande biten. Det tycker jag är intressant och att biblioteket 

är viktigt för alla, det måste man förstå som bibliotekarie för att annars är det 

svårt att vara pedagogisk och förmedla det. 

 

De förväntar sig inte att bibliotekarier ska vara experter och ha stora kunskaper om 

litteratur och  så vidare. Båda lägger stor vikt vid att bibliotekarier ska vara intresserade 

och till viss del entusiastiska inför de uppgifter man står inför som bibliotekarie och att 

man som ny bibliotekarie är villig att testa nya saker. Karin pratar mer om förmedling 

och vad det menas med för henne och hennes förväntningar på nya bibliotekarier: 

 

Jag förväntar mig att man är intresserad av människor och är intresserad av att 

lära ut eller visa eller handleda, man är inte lärare men handledare mer, att visa 

vägen och få folk att tänka. Få folk att tänka om sin läsning, om sin sökning av 

information eller om man ska använda datorer, eller på något sätt jobba digitalt, 

så handlar det om att tänka. Det är det viktigaste tycker jag. Jag förväntar mig 

inte att nya bibliotekarier ska ha en god kunskap om skönlitteratur, det viktigaste 

är att man kan förmedla de kunskaper man har och förskaffar sig. 

 

Annelie, som ansvarar för bibliotekariepersonal som mest är ute i bibliotekslokalerna 

och möter användarna, tycker det är svårt att rekrytera personer som passar för 
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uppgiften. Det finns många som söker men som inte just har den entusiasmen och 

intresset av att möta användarna berättar hon. Karin som har lång erfarenhet av 

rekrytering av nya bibliotekarier tycker sig se många idag som är intresserade av 

förmedling. Hon säger att det ser annorlunda ut från år till år. När Karin själv studerade 

i början av 1990-talet kan hon minnas att de pratade mycket om den sociala biten av att 

arbeta som bibliotekarie, de förberedde en på att man skulle ta hand om användarna 

berättar hon. Hon har även genom alla år träffat på dem som tror att bibliotekarier på 

folkbibliotek inte behöver träffa folk och säger “J                                      

sig bakom medierna och kanske enbart sitta och katalogisera utan att möta användarna 

                                                                                   ”  

 

Många av de kompetenser båda pratar om som de är ute efter vid rekrytering av nya 

bibliotekarier är i första hand social kompetens, att vara pedagogisk och kunna förmedla 

information och till viss del läslust. Att vara intresserad och entusiastisk inför yrket och 

att vara förändringsbenägen är också viktigt. Karin nämner exempel på vad som menas 

med att vara förändringsbenägen genom att berätta hur organisationen på Helsingborgs 

stadsbibliotek har förändrats genom åren och hur de försöker hitta nya lösningar på att 

effektivisera arbetet. Karin berättar hur till exempel inköp av böcker tidigare skedde av 

de flesta som jobbade i de olika avdelningarna och på områdesbiblioteken medan de 

idag har centraliserat inköpen där betydligt färre bibliotekarier sköter inköpen för alla 

bibliotek i organisationen. Detta möttes först av stark kritik men efter ett tag så har det 

lovordats mer och mer på grund av den tid det löser upp för de andra att jobba med 

annat. Det är i dessa fall det är bra att vara förändringsbenägen tycker Karin. 

 
5.2.3 Allmänhetens syn på biblioteket och framtiden för biblioteken 

 

Både Annelie och Karin tror att större delen av allmänheten inte vet vad bibliotekarier 

gör och tycker att det är något som måste arbetas med mer från biblioteken och 

bibliotekarierna. Karin beskriver det såhär:  

  

Man använder sig av att tänka och prata om biblioteket med de invanda bilderna 

man har av biblioteket istället för hur det verkligen är. Man reflekterar inte. 

Biblioteket är så självklart för många så att man inte tänker på det, det finns bara 

där. 

 

Annelie och Karin har en positiv bild av framtiden för biblioteken och bibliotekarierna 

och påpekar hur viktigt det är att jobba hårt för att det ska bli så. 

Annelie säger: 

  

Generellt sett skulle jag säga att den är god. Det förutsätter att samhället runt 

omkring oss tar tillvara på bibliotekets möjligheter. Det är samtidigt en 

utmaning för oss att ha den bredden som samhället och individerna behöver. Jag 

ser det som att vi har kompetenserna och möjligheterna att möta de 

utmaningarna. Jag ville bli bibliotekarie ända sen gymnasiet men blev avrådd 

redan då, det var en kvinnofälla och det kommer inte finnas jobb och så vidare, 

men jag har aldrig jobbat så hårt som jag har gjort sen jag var färdigutbildad. 

 

Karin har det här att säga: 

 

Jag tror att biblioteken behövs och kommer alltid behövas. Det är jättesvårt att 

sia om framtiden men jag tror att så som det är nu så är det en jätteviktig 
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institution till att förminska klyftor i samhället, mellan de som har och de som 

inte har. Jag tänker också att det alltid kommer att vara viktigt att tänka, att 

tänka och reflektera över kunskap och litteratur och som det ser ut nu med 

nyhetsflöden, falska nyheter och källkritik osv. Då är biblioteket jätteviktigt, vi 

har fortfarande högt förtroende hos allmänheten, då bör man använda det 

förtroende för att utveckla människors tänkande. Bokläsandet kommer inte 

försvinna, och att ha massa böcker runt omkring sig är inspirerande. Det tror jag 

inte kommer försvinna. Läsning kanske sker på annat vis men att ha en plats 

utanför skola och utanför jobb där man kan bli inspirerad är bra. Jag tänker på 

biblioteket som ett ställe som bevarar människors sätt att tänka. Bildning och 

fortbildning är jätteviktigt för ett utvecklande samhälle. Det är även helt 

frivilligt att använda biblioteken. 

 

6 Analys 
 
I detta avsnitt ämnar jag analysera informanternas perspektiv på, och erfarenhet av, 

bibliotekarieyrket och sätta det i relation till Anders Øroms bibliotekarieidentiteter, 

den tidigare forskningen samt avdelningschefernas perspektiv. 

6.1 Analysmodell 
Här nedan visar jag den modell jag använde mig av för att klargöra vilka identiteter som 

bibliotekarierna i denna studoe gav uttryck för:  

 

Identiteter Begrepp Amanda Johanna Hannes Jacob Viviana 

               - 

identiteten 

Värderar kulturella uttryck, direkt kontakt, 

allmänbildad, kritisk och estetisk 

X X X X X 

Ämnesspecialist- 
identiten 

Fackkunskaper, vetenskaplig allmänbildning, 
specialiserad 

     

Dokumentalist- 

identiteten 

Klassifikation, katalogisering, 

referensarbete och bibliografi 

     

Socialarbetar- 

identiten 
 

                                        

       M                                
upplevda behov 

X X X X X 

Informations- 

              

O                                       

                                     

informationsbehov 

 X X X  
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Informations- 
                     

 

Tekniska sidan                    
                                      

                            

                       
                              

X X X X X 

 

 

6.2 Informanternas bibliotekarieidentiteter ur empirin 
 
                                               alla informanter. Alla valde att bli 

bibliotekarier på grund av intresset av litteratur och kultur och alla tycker om att 

samtala om litteratur och kultur med biblioteksanvändare och kollegor. Det som 

framhävs av de flesta informanter är att de tycker det är roligt att tipsa användarna 

om litteratur och andra kulturyttringar och att de känner sig trygga i att göra det. 

Hannes tar upp biblioteket som ett tänkt kulturhus där användarna även kan ta del 

av och skapa egen musik. Jacob berättade om de verksamheter som utförs för att 

förmedla litteratur som bokfrukost på biblioteket. Att som användare ta del av 

boktips medan man äter frukost på biblioteket är en kulturell upplevelse, detta 

 arrangeras av bibliotekarier som är starkt knutna till kulturförmedlaridentiteten. 

Intresset för litteratur och kultur är en starkt bidragande faktor till varför 

människor söker sig till bibliotekarieyrket (Marshall och Rathbun-Grubb, 2009).   

Ämnesspecialistidentiteten och dokumentalistidentiteten är de identiteter som jag 

inte kan placera in någon av mina informanter i. Som avdelningschefen Annelie 

pratade om så finns det inget större behov av just ämnesspecialister på 

folkbibliotek idag, det är bättre att ha en bredare kunskap. Bibliotekarier med 

dokumentalistidentiteten verkar vara mindre behov av och har flyttats från 

folkbiblioteken och utförs av andra aktörer. Till exempel så köps böcker in 

färdigklassificerade och katalogiserade och bibliotekssystem för katalog och 

hemsida är även de inköpta till biblioteket. 

Socialarbetaridentiteten är framträdande i vissa fall när informanterna behandlar 

användarnas behov. De som är barnbibliotekarier har barn och unga som målgrupp 

och bygger biblioteksverksamheten och beståndet kring dem i första hand. När 

informanterna talar om att hjälpa användarna med problem som egentligen ligger 

utanför deras arbetsuppgifter tenderar även de att tillhöra socialarbetaridentiteten. 

Som Amanda nämner så ser hon på det som att man som bibliotekarie finns där för 

användarna, även om bibliotekarien inte alltid kan lösa problem så hjälper man så 

gott man kan.  

                                                                   . 

Barnbibliotekarierna talade alla om inköp, skötseln av beståndet som gallring och 

magasinering. Dessa uppgifter gav alla uttryck för men mest barnbibliotekarierna.  
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                    ridentiteten är även den framträdande hos alla informanter. 

Identiteten ger uttryck i bibliotekariernas kompetenser att ta reda på vad 

användarens eller användarnas informationsbehov är och att kunna tillfredsställa 

dem. Mycket av det som informanterna får hjälpa användarna med utanför 

litteraturfrågor är främst datorrelaterat eller informationssökning. 

Avdelningscheferna gav uttryck för informationsförmedlaridentiteten som den 

identitet som är i fokus på folkbibliotek. Specifikt lade de stor vikt vid förmedling 

och att ha ett intresse för olika typer av förmedling mot användarna.  

6.3 Arbetsuppgifter och identitet 
 
Den tidigare forskningen och litteraturen om bibliotekarien beskriver 

bibliotekarieyrket som mångfacetterat. De studier som gjorts på amerikanska 

bibliotekarier om deras yrkesval visar på att majoriteten är nöjda med sina val 

vilket även stämmer överens med informanternas svar. Alla informanter vittnar om 

en stor bredd i arbetsuppgifterna där alla arbetar med någon form av bemötande 

gentemot användare. I artikeln Advocating for Librarianship: The Discourses of 

Advocacy and Service in the Professional Identities of Librarians (2016)  redogör 

författaren för hur centralt servicen gentemot användarna är i bibliotekariens 

arbetsuppgift (Hicks, 2016), vilket även avdelningscheferna vittnar om. En av 

cheferna beskriver just svårigheten med att hitta jobbkandidater som har den 

entusiasmen för att möta användare. Den andra chefen berättar hur hon ständigt 

träffar människor som är av uppfattningen att en bibliotekarie inte behöver träffa 

användare utan att man kan gömma sig bakom medierna. En av informanterna 

vittnar om detta när hon redogjorde för sina första förväntningar på 

bibliotekarieyrket, något som förändrades senare.  

Även i Jenny Kvicks kandidatuppsats Folkbibliotekarier - Kompetens, identitet 

och status poängteras vikten av den sociala kompetensen då mötet med 

användarna är centralt i yrket (Kvick, 2012). Alla informanter i min studie anser att 

den sociala kompetensen är den viktigaste och är överens om att det bästa med 

yrket är att träffa människor, att få hjälpa användare med olika informationsbehov. 

En av informanterna berättar att han känner att han gör nytta för användare när han 

hjälper dem med olika problem. I Susan Rathbun-Grubb och Joanne Gard 

Marshalls studie från 2009 kommer forskarna genom enkätundersökningar fram 

till samma svar, att informanterna upplever att de gör nytta och skillnad i 

människors liv (Marshall och Rathbun-Grubb, 2009).     

6.4 Synen på bibliotekarieutbildning 
 

Alla informanter har reflektioner kring sin utbildning, där majoriteten har positiva 

erfarenheter. Generellt efterfrågas mer praktiska element under utbildningen som 

skulle förbereda studenterna inför arbetslivet. Rebecka Dale (2016) 

problematiserar kring huruvida betyg och examina ska ses som en garanti på att 

studenten är lämplig för yrket, även om hon anser att examen är en nödvändighet. 

Rebecka Dale delar informanternas syn på att studenterna är relativt dåligt 

förberedda inför yrkeslivet som bibliotekarie i synnerhet när det gäller den 

praktiska delen av utbildningen. En av informanterna hävdar att hennes tidigare 
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erfarenheter som servitris har förberett henne bättre för bibliotekarieyrket än vad 

utbildningen gjorde. Även Anna Andersson och Susanne Andstén (2010) kom i sin 

magisteruppsats fram till att vissa av studiens informanter kände sig oförberedda 

på yrkeslivet på grund av bristande kunskap om bibliotekariens arbetsuppgifter.     

6.5 Framtidsutsikter för bibliotekarien  
 
Den framtidsutsikt som är främst förekommande för bibliotekarier i tidigare 

studier är väldigt positiv. Heather Seminelli (2016) visar i sin artikeln på 

bibliotekens höga status i Amerika där 94 % av de tillfrågade amerikanerna i 

studien anser att biblioteken är välkomnande platser och där 91 % aldrig upplevt 

något negativt (Seminelli, 2016) vilket tyder på vikten av förankring i 

lokalsamhället. Båda avdelningscheferna i min intervjustudie hävdar att 

bibliotekets framtid är god så länge lokalsamhället tar tillvara bibliotekets 

möjligheter. Även informanterna i denna studien har en positiv bild av framtiden 

för biblioteken och bibliotekarien. De anser att behovet som biblioteken och 

bibliotekarien fyller kommer fortsätta att behövas. Det som informanterna pratar 

om här är bibliotekariens anpassningsförmåga, de hjälper till att fylla de behov 

som finns hos användarna och samhället. Deborah Hicks (2016) betonar att det 

inte räcker med en positiv bild av biblioteket hos gemene man utan att det behövs 

mer förståelse och kunskap om bibliotekariens betydelse.  

7 Slutsatser och diskussion  
 

Med min intervjustudie har jag ämnat ta reda på hur nyanställda folkbibliotekarier 

upplever bibliotekarieyrket samt hur de ser på sin yrkesidentitet i förhållande till 

avdelningschefernas syn. I detta avsnitt kommer jag diskutera min slutsats och 

besvara mina frågeställningar.  

 

Hur ser nyanställda bibliotekarier på sin yrkesroll, yrkesidentitet och 

biblioteksstudierna? 

Vid intervjuerna till min undersökning framgick det tydligt att en central del av 

bibliotekariernas yrkesidentitet är att man vill hjälpa användarna utifrån deras olika 

behov och dela med sig av sina kunskaper till användarna. Det är naturligtvis 

bibliotekens uppgift att ge service åt användarna och bibliotekarierna gör en viktig 

samhällsinsats när de på det sättet arbetar med att utveckla människors 

informationskompetens. Jag tycker mig dock se en tendens till att det faller dem 

naturligt att hjälpa användarna, de ser det inte som bara en yrkesuppgift. Man utgår 

från användarnas behov som är en väldigt heterogen grupp vad gäller behov och 

intressen. Det är här den sociala kompetensen spelar en viktig roll, att kunna 

handskas med och förstå den stora bredd som biblioteksanvändarna är. 

Undersökningen visar på en entusiasm hos informanterna för sina yrken, de har 

valt rätt yrke.  

Informanterna behandlar bibliotekariens kompetenser på ett väldigt flyktigt sätt, de 

trycker väldigt mycket på den sociala kompetensen utan att gå djupare in på vad 
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det är för kompetenser som bibliotekarier har som utmärker dem från andra 

yrkeskårer. Vilka kompetenser krävs det att en bibliotekarie har idag förutom att 

kunna prata med och förstå användarna? Johanna nämner vikten av att kunna lite 

av allt som innefattas av arbetsuppgifterna på ett bibliotek men går inte djupare in 

på vad det är för olika arbetsuppgifter. Bibliotekariens nyckelkompetenser som 

informationsvetare ses antagligen som självklara för de flesta inom yrket och 

reflekteras inte över i intevjuerna för denna studie. Det är en självklarhet för 

bibliotekarier hur medier på arbetsplatsen är organiserade och hur de får tag i den 

informationen med hjälp av de verktyg de har, som databaser och katalogsystem. 

Bibliotekarier arbetar med detta varje dag och ser inte själva vad det är som 

utmärker dem som speciella i en värld där all information kan nås från en telefon. 

Social kompetens är en viktig egenskap för bibliotekarier men för att kunna 

förmedla information och kunskap till användarna krävs det även de kunskaper 

som B&I utbildningarna ger dem.  

Även om det tenderar att vara stort fokus mot barn och unga i mina informanters 

arbetsuppgifter så är alla som använder folkbiblioteken väldigt olika i ålder och 

intresse. Har man en speciell kunskap på ett ämne så kan det vara svårt att nå den 

gruppen i samhället som är i behov av den specialkunskapen. En mer generell 

kunskap om mycket är att föredra enligt de avdelningschefer jag pratat med och 

det märker jag på bibliotekariernas berättade erfarenheter. Detta säger dock inte att 

specialkunskaper inom vissa områden är bortkastad kunskap. Att använda sina 

specialkunskaper som bibliotekarie för att förmedla kultur, information och 

kunskap sker i nya skepnader idag. Amanda som berättar om hur hon använder sitt 

stora intresse för TV-spel som ett sätt att förmedla den delen av kulturell yttring 

genom att anordna TV-spelstävlingar och låta de som inte har TV-spel hemma får 

prova på att spela på biblioteket.   

Bibliotekariers arbetssätt har förändrats och idag är det inte enbart genom 

direktkontakt på biblioteken som bibliotekarier kan förmedla kultur och 

litteraturintresset. Både i Ängelholms och i Helsingborgs lokaltidningar har 

biblioteken fått utrymme att tipsa läsarna om böcker. Biblioteken idag har en 

hemsida och är aktiva på sociala medier där litteratur förmedlas och det är lättare 

att nå användarna på distans idag.  

 

Vilken av Anders Øroms bibliotekarieidentiter är mest framträdande hos 

mina informanter?  

 

Det är svårt att sätta mina informanter under enbart en identitet. Jag ka           

                                                                          M    

                                               , socialarbetaridentiteten samt 

informationsförmedlaridentiteten.  

Däremot är inte Øroms ämnesspecialistidentitet speciellt framträdande hos mina 

informanter, men att inte ha djupa kunskaper inom vissa ämnesområden, ser ingen 

av informanterna som ett problem. Då tekniken har utvecklats så pass mycket sen 

90-talet är det lättare att nå all typ av information. Det är bättre                    
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tekniken och olika digitala kanaler finna den information som användaran är i 

behov av och samtidigt visa vägen till den informationen.   

Dokumentalistidentiteten var inte heller framträdande bland mina informanter. Det 

enda drag av dokumentalistidentiteten är referensarbetet mina informanter arbetar 

med, att veta var efterfrågade böcker finns lokaliserade eller hur de kan 

införskaffas tillhör identiteten men det är inget som definierar informanternas 

arbeten. Dock så pratades det om värdet av att behärska de olika delarna av det 

mångsidiga arbetet som bibliotekarieyrket är. Att ha kunskaper om 

klassifikationssystem och katalogisering är nyttigt och det finns alltid någon 

användning av det på biblioteken även om det idag sköts mycket av andra aktörer.  

Även om jag i analysen använder socialarbetarindentiteten som en identitet som 

bland annat riktar sig mot barn så ser jag själv den som en identitet som riktar sig 

mot de utsatta i samhället. Att förminska klyftorna mellan befolkningen med hjälp 

av förstående bibliotekarier som kan förmedla relevant information ur 

mediebeståndet och andra informationskällor är synnerligen viktigt.    

 

Hur upplever informanterna att yrkets framtidsutsikter ser ut? 

Det ligger en underliggande oro kring bibliotekens framtid. Å ena sidan är 

informanterna och den tidigare forskningen positiv till framtiden, å andra sidan 

krävs det mer än bara att finnas och göra det man kan bra. Bibliotekarier har 

verktygen och kunskapen om hur de kan användas. Yrket handlar om att kunna 

förmedla detta till resten av samhället och världen, att lokalsamhället inser och 

använder bibliotekets möjligheter.  

7.1 Reflektion metod och teori 
 
För att ta del av informanternas egen syn på sin yrkesidentitet var intervju en 

lämplig metod, men det ger inte tillräcklig grund för att generalisera en hel 

yrkeskategori. Om jag hade haft mer tid hade intervjuerna med fördel kunnat 

kompletteras med kvantitativa enkäter och fler informanter.  

Även om Anders Øroms teorier är nästan 25 år gamla och förankrade i de 

samhällsförändringar som skedde mellan 1960-talet och 1990-talet så tycker jag att 

de är tankeväckande. Teknologin och dess användning har utvecklats mycket sen 

90-talet. Biblioteken och bibliotekarierna har tagit del av och följt denna 

utveckling och inkorporerat den för att förmedla information och kultur.     

7.2 Framtida forskning  
 
För framtida forskning anser jag det intressant att jämföra synen på 

yrkesidentiteten hos nyanställda bibliotekarier och bibliotekarier som närmar sig 
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pensionsåldern för att se hur identiteten växer fram. Det skulle även vara intressant 

att se hur biblioteksanvändare ser på bibliotekarier i förhållande till Øroms teori 

och vilka kompetenser användarna värderar.  

Frågor jag ställer mig efter skrivandet av denna uppsatts är hur man skaffar sig den 

sociala kompetens som biblioteken kräver av bibliotekarierna idag. Hur kan man 

lära sig att vara social i den utsträckningen som det talas om? Kan en kurs på 

högskolan eller universitetet förbereda studenterna för vad som komma skall eller 

måste de erfara det på arbetsplatsen för att förstå det?   

Det ska bli intressant att se hur framtiden för utbildningarna och de kommande nya 

bibliotekarierna kommer se ut. 

8 Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur nyanställda bibliotekarier 

upplever bibliotekarieyrket i förhållande till avdelningschefers syn. Med 

nyanställd menar jag personer som varit yrkesverksamma i högst två år.  

Frågeställningar min studie bygger på är följande: 

Hur ser nyanställda bibliotekarier på sin yrkesroll, yrkesidentitet och 

biblioteksstudierna? 

Vilken bibliotekarieidentitet är mest framträdande hos mina informanter?  

Hur upplever informanterna att yrkets framtidsutsikter ser ut? 

Metoden för studien har varit semi-strukturerade intervjuer där fem 

folkbibliotekarier verksamma i Skåne har deltagit. Två avdelningschefer från 

Helsingborgs bibliotek har även medverkat i studien. Resultatet har visat på en 

förhållandevis homogen grupp när det kommer till värderingar och uppfattning av 

både utbildning och yrkesroll.     

Utifrån den danska forskaren Anders Øroms teorier från 1993 om de olika 

bibliotekarieidentiteterna har jag analyserat mina informanters svar. Av resultatet 

framkom att det hos informanterna gick att urskilja flera av identiteterna. Alla 

informanter var eniga i att social kompetens är väsentlig och central i yrkesrollen, 

men avdelningscheferna vittnar om hur svårt det kan vara att hitta bibliotekarier 

som är entusiastiska och med den sociala kompetens som folkbibliotekarien idag 

behöver i förmedlingsarbetet med användare.     
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide till bibliotekarierna 

Intro och utbildning 
Vad fick dig att välja bibliotekarieyrket? 

 

Vad har du för utbildning? 

-När tog du examen? 

 

Tycker du att utbildningen gett dig de kompetenser som krävs av dig i ditt yrke? 

-Något som utbildningen ska fokusera på? 

Arbetslivet 

Hur har det varit att komma ut i arbetslivet? 

 

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 

 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

Hur ser den målgruppen ut som du arbetar mot? 

Vad får du hjälpa användarna med? 

Lever det upp till dina förväntningar? 

 

Vad är det bästa med ditt arbete? 

Vad anser du vara den viktigaste delen av ditt yrke? 

-vilken del av ditt arbete tycker du är mest intressant/roligast? 

 

Vilka kompetenser anser du vara mest värdefulla i ditt yrke? 

Har du något specialintresse/kompetens som du har användning av i ditt arbete? 

 

Jobbar du med det du vill?  Vad vill du helst jobba med? 

Bilden av bibliotekarien 
Hur är en bibliotekarie? 

 -Hur ska en bibliotekarie vara? 

 

Känner/tror du att folk i allmänhet vet vad bibliotekarieyrket innebär? 

Hur tror du framtiden ser ut för bibliotekarien? 

-Biblioteken? 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide till avdelningscheferna 

Vad jobbar du/ni med? 

 

Hur ska en bibliotekarie vara? 

 

Vad förväntar du dig av en nyutexaminerad bibliotekarie? 

 

Tycker du att det skett en utveckling i nyutexaminerade bibliotekariers kompetenser? 

- hur har det sett ut? 

 

Vilka kompetenser värdesätter ni mest vid anställning av bibliotekarier? 

 

Tror du att allmänheten vet vad bibliotekarier arbetar med? 

 

Hur ser du på framtiden för bibliotekarier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


