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Abstract 
Public librarians professional identities and self-images: A study of public librarians 

perceptions about the library profession in Kronoberg, Sweden 

 

This essay explores and analyzes how public librarians in Kronoberg, Sweden 

understands their work and their profession. With these understandings the author wants 

to approach an empirical description of the professional practices and self-images of 

public librarians. The method has been based on seven interviews, where the librarians 

have discussed their professional practice, their knowledge and their education, and 

reflecting on how they are perceived by a wider public. Empirically, this gives us a self-

image of librarians who is perceived to be cultural and intellectual professionals who 

works with social promotion and stands up for democratic values. Culture-oriented 

librarians use this self-image as an ideal type in their professional practice and focus on 

reading and culture intermediation, while information and technology-oriented 

librarians use this self-image as a prototype, and sees the library profession as a practice 

that also contains many kinds of social aspects, and here choose to focus on service and 

information intermediation. To give a theoretical understanding of the empirical 

material the author has used a theoretical framework based on theories about eight 

librarian-identities from the scientists Anders Ørom, Trine Schreiber and Olof Sundin. 

The author has identified four of these identities in the material. Theoretically, this gives 

us four different kinds of identities: The intermediary of culture, the social worker, the 

intermediary of information and the information organizer. Together, the four identities 

represents the multifaceted contents in public librarians professional practices. The 

occupational content that formed the identities since the beginning of the 1990s has in 

relation to the study’s empirical findings been modified and made more nuanced by the 

author. This essay therefore presents four librarian-identities that serves to constitute a 

conceptual apparatus for public librarians to engage in their identity creation. They can 

also use them to describe what makes public librarians to what they are. 
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1 Inledning 
Idén till den här uppsatsen föddes vid en genomläsning av antologin Bibliotekarieyrket: 

Tradition och förändring (1991) där en samling forskare och bibliotekarier vid en 

konferens reflekterade över yrkesrollens kommande utmaningar, dess status och 

huruvida dess innehåll skulle omstruktureras i samband med teknikens fortskridande 

utveckling som då antogs förändra yrket från grunden. Fascinerad över diskussionen 

tvang min nyfikenhet och iver mig att utforska det hela närmare. Ganska snart hade jag 

dykt ner i den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen som alltsedan 

1990-talet tycks reflekterat över bibliotekarieyrket på olika sätt. Vissa forskare, 

däribland Anders Ørom (1993), Trine Schreiber (2006) och Olof Sundin (2006) har till 

exempel presenterat teorier om olika bibliotekarieidentiteter, och Joacim Hansson 

(2010, 2012) har på senare år resonerat om en biblioteksidentitet som han menar präglar 

dagens verksamheter och bibliotekariers yrkespraktik i sin tur. 

 

Forskningen väckte mitt intresse för bibliotekariers arbete och deras ställning i 

samhället. Under utbildningens gång vid Linnéuniversitetet i Växjö har kontakten med 

universitetslektorer, professorer, docenter, bibliotekariestudenter och mötet med 

verksamma bibliotekarier vid olika bibliotek fått mig att reflektera över yrkets innebörd. 

Ämnet till den föreliggande uppsatsen aktualiserades slutligen under en 

verksamhetsförlagd utbildningsvecka vid ett folkbibliotek i Småland.1 Samtalen med 

folkbibliotekarierna lyfte där frågor om deras arbetsuppgifter och deras ambitioner 

beträffande sin yrkesroll och sitt bibliotek. Jag lade dock märke till att de ofta hade svårt 

att beskriva vad som egentligen kännetecknar folkbibliotekarieyrket. Uppslaget till att 

skriva en uppsats i ämnet var därmed klart. 

 

1.1 Uppsatsens ämne 
Det centrala i den här uppsatsen blir att undersöka hur folkbibliotekarier väljer att 

beskriva sitt yrke och vad för slags kunskaper de anser sig ha. Studier av denna typ kan 

ge en ökad förståelse för folkbibliotekariers identitetsskapande, självuppfattningar och 

förhållningssätt till deras yrkespraktik. Den praktiknära yrkesbeskrivningen kan sedan 

relateras till den vetenskapliga bas som utbildning och forskning förhåller sig till och 

här närma sig en teoretisk förståelse för den mer empiriska yrkesbeskrivning. 

 

Föreliggande uppsats ämnar handla om beskrivningar av ett yrke utifrån de aspekter 

som yrkeskåren själv väljer att lyfta fram.  

 

1.2 Bakgrund 
1993 presenterade den danska biblioteksforskaren Anders Ørom en teori om sex 

bibliotekarieidentiteter efter att ha utforskat yrkets alla sidor. Han resonerade om en 

kulturförmedlare, socialarbetare, ämnesspecialist, dokumentalist, 

informationsorganisatör och en informationsförmedlare. I sina teorier om dessa 

identiteter förankrade han dem i en historisk process och samhällsutveckling som han 

menat haft inverkan på yrkesinnehållet från 1960-talet och fram till 1990-talets början. 

Yrkeskåren ansågs här ha frångått ett auktoritärt förhållningssätt till yrket och sitt 

kunskapsmonopol med kulturförmedling i spetsen, till förmån för en inriktning mot 

informationssystem och teknik med informationsförmedling som ledord (Ørom, 1993). I 

bakgrunden går det att skymta tendenser till den informationstekniska revolution som 

skulle komma att överskugga nästan hela 1990-talet.  

                                                 
1 Avser utbildningens praktiska moment, det gemene man kallar praktik. 
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Det senare forskare har gjort, såsom Trine Schreiber och Olof Sundin är att de 

kompletterat Øroms identiteter med varsin bibliotekarieidentitet, en 

upplevelseförmedlare (Schreiber, 2006) och en pedagog (Sundin, 2006). Dessa anses 

spegla den mediala och informationstekniska utvecklingen. Andra forskare såsom Aabø, 

Audunson och Vårheim, Joacim Hansson, och Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 

har i stället presenterat teorier om en biblioteksidentitet, präglade av idéer om 

biblioteken som mötesplatser och sociala samhällsinstitutioner. Bibliotekarien anses här 

forma sin identitet utifrån den biblioteksidé eller ideologi som genomsyrar bibliotekets 

verksamhet (Aabø, Audunson & Vårheim, 2010; Hansson, 2010, 2012; Jochumsen & 

Hvenegaard Rasmussen, 2000, 2006). Frågan som då är värd att ställa i sammanhanget 

är huruvida Øroms identiteter har fortsatt relevans för att beskriva dagens yrkesinnehåll 

eller om de tvingas lämna företräde för dessa nya teorier om en biblioteksidentitet. 

 

1.3 Problemformulering 
Sedan konferensen om bibliotekarierollen hölls 1991 har flera forskare inom det 

biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet reflekterat över såväl bibliotekens 

samhällsroll som bibliotekarieyrkets innehåll och innebörd. Forskare har här utformat 

teorier om identiteter som förkroppsligar de idéer och resonemang som i takt med 

samhällsutvecklingen gör nya anspråk på att definiera vad ett bibliotek är för något och 

vad bibliotekarien huvudsakligen bör syssla med (Aabø, Audunson & Vårheim, 2010; 

Audunson & Evjen, 2017; Hansson, 2010, 2012; Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 

2000, 2006; Järv, 1991; Schreiber & Elbeshausen, 2006; Seldén & Sjölin, 2003; Ørom, 

1993). Varje samhällsförändring av social, politisk eller ekonomisk beskaffenhet tycks 

enligt Joacim Hansson ge debatten om bibliotekariers och bibliotekens identitet nytt liv. 

Han har exempelvis noterat att ”identitetskriser” varit skönjbara med jämna mellanrum i 

den senaste tidens biblioteksdebatter (Hansson, 2012, s. 169-170). 

 

Biblioteksverksamheterna, i synnerhet folkbiblioteken har alltmer börjat präglas av en 

samhällsideologisk modell som i marknadsekonomiskt tänkande ställer ibland orimliga 

krav på folkbibliotekens mätbarhet och utvärdering. Nedskärningar och nedläggning av 

flera bibliotek runt om i landet kan ses som resultatet av detta tänkesätt (Hansson, 2012, 

s. 87-100). Hansson menar också att en ”passiv serviceanda” tycks genomsyra många av 

dagens folkbibliotek vilket han menar inneburit en förskjutning i uppfattningarna kring 

vad som förväntas vara folkbibliotekens uppdrag och samhällsroll (Hansson, 2012, s. 

95). 

 

Folkbibliotekarier tycks i denna uppfattningsförskjutning fått det allt svårare att 

beskriva sin yrkesroll och vad som specifikt utmärker folkbibliotekarieyrket (Hansson, 

2012). Yrkespraktiken förefaller därtill vara ytterst mångfacetterad vilket skapat en 

heterogen yrkeskår med olika inriktningar (Kåring Wagman, 2008). Öppnar möjligen 

denna heterogenitet upp för problem i yrkesbeskrivningen eller finns det 

beröringspunkter i självbilden av folkbibliotekarien som förenar hela 

folkbibliotekariekåren med varandra? Det blir här väsentligt att undersöka hur 

folkbibliotekarier själva ser på saken. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Undersökningsområdet blir att utröna huruvida den heterogenitet som Kåring Wagman 

diskuterat avspeglas i folkbibliotekariers yrkesbeskrivning och självuppfattning, och om 

den innebär eventuella problem i deras identitetsskapande. Till detta undersöks också 
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huruvida Øroms teoriprövande bibliotekarieidentiteter har fortsatt relevans för att 

beskriva dagens yrkesinnehåll, och om det går att använda hans teoretiska modell för att 

beskriva och analysera yrkets mångfacetterade innehåll. Jag finner det även högst 

intressant att undersöka hur folkbibliotekarier uppfattar sitt yrke och vad de själva anser 

att de bör kunna. 

 

Frågeställningarna som lyder är följande: 

 

 Hur uppfattar folkbibliotekarier sig själva? 

 Hur väljer folkbibliotekarier att beskriva sitt yrke? 

 Vad för slags yrkesbild framträder när folkbibliotekarier resonerar om hur de 

tror att bibliotekarieyrket uppfattas av en bredare allmänhet? 

 Hur relevanta är Øroms teoriprövande bibliotekarieidentiteter för att beskriva 

dagens yrkesinnehåll? 

 

1.5 Avgränsning 
Valet har blivit att avgränsa sig till folkbibliotekarier vid olika folkbibliotek i 

Kronobergs län i Småland. Bibliotekstypen anses utgöra grunden för all 

biblioteksverksamhet som med sina resurser arbetar i medborgarens tjänst och vänder 

sig till alla människor. På grund av begränsat med tid och resurser har jag valt att göra 

en fallstudie med uppfattningar knutna till ett lokalt geografiskt område och här välja ut 

folkbibliotekarier från både stora och mindre folkbibliotek. Kronobergs län utgörs av de 

åtta kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö 

och Älmhult där uppemot 60 anställda folkbibliotekarier är verksamma 2017. 

Huvudsakligen rör det sig om kommuner med mindre tätorter, undantagsvis 

centralorterna Växjö och Ljungby. Sammanlagt har Kronoberg 197 000 invånare (SCB, 

2017). 

 

1.6 Begreppsdefinitioner (Terminologi) 
För att underlätta läsningen av uppsatsen presenterar jag här några begrepp. 
 
1.6.1 Identitet, självbild och roll 

Uppsatsens undersökningsområde kretsar kring begreppen identitet och självbild. Dessa 

begrepp ses enligt beteendevetenskapen som synonymer till varandra. Ifråga om 

identitet ansluter jag mig till Nationalencyklopedins definition där begreppet förknippas 

med en individs medvetenhet om sig själv. Självbilden handlar i sin tur om hur en 

människa uppfattar sig själv (Ottosson, u.å.). Vad gäller dessa begrepp handlar det i 

sammanhanget om hur folkbibliotekarier uppfattar sig själva. Jag använder även 

begreppet roll som delvis synonymt med identitet. Roll är ett sociologiskt begrepp och 

avser väsentligen ”de förväntningar och normer som är förknippade med en social 

position eller uppgift” (Brante, u.å.). En individ innehar på så vis flera olika typer av 

roller beroende på vilket socialt sammanhang hen befinner sig i. I det här 

sammanhanget rör det sig om professionella roller, och som är viktiga beståndsdelar för 

ett identitetsskapande bland individer i en yrkeskår. 

 
1.6.2 Uppfattningar och föreställningar 

Två centrala begrepp i uppsatsen är uppfattningar och föreställningar. Med begreppen 

avses den bild eller de bilder som finns i folkbibliotekariernas medvetande och som de 

delger via sina tankar och resonemang. Jag använder i uppsatsen begreppen synonymt 
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med varandra, och begreppen skall väsentligen förstås som en persons iakttagelser och 

tankar om något. 
 

1.6.3 Kunskap 

Kunskapsbegreppet kan med fördel problematiseras, men avser i uppsatsens 

sammanhang de olika färdigheter, lärdomar och kompetenser som folkbibliotekarierna 

ger uttryck för att de besitter. Återigen ansluter jag mig till Nationalencyklopedins 

definition av kunskap som avser färdigheter som tillägnats genom antingen studier eller 

erfarenhet (Kunskap, u.å.). 
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2 Tidigare forskning 
I det här kapitlet vill jag ge en överblick över tidigare forskning som på olika sätt berör 

nordiska studier om folkbibliotekarier utifrån olika aspekter och infallsvinklar. 

 

Forskningsintresset med inriktning mot bibliotekariekåren kan spåras tillbaka till 1990-

talets början. År 1990 började nämligen en samling forskare och bibliotekarier lyfta 

frågan om bibliotekariens yrkesidentitet och dennes kunskaper på uppdrag av Statens 

kulturråd och Forskningsrådsnämnden (FRN), vars resultat sammanställdes i antologin 

Bibliotekarieyrket: Tradition och förändring. Författarna reflekterade här bland annat 

kring de nya arbetsuppgifter som började omstrukturera biblioteksarbetet och teknikens 

roll i det. Huvudsyftet var att utröna vad bibliotekarien fyller för funktion i samhället 

och vad hen är kapabel till. Debatten förespråkade bl.a. att bibliotekarier skulle frångå 

ett auktoritärt förhållningssätt till sitt yrke och sina förvärvade kunskaper, och i stället 

börja dela med sig av sin kompetens, detta förespråkades bli en styrka i yrkesrollen 

(Järv, 1991). 

 

Vad beträffar informationsteknik och huruvida detta förändrat bibliotekarieyrket är en 

diskussion som enligt Anna Kåring Wagman pågått för fullt och har diskuterats i 

antologin Bibliotekarerne: En profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi 

(Kåring Wagman, 2008; Schreiber & Elbeshausen, 2006). I denna antologi finns ett 

kapitel av Olof Sundin som varit särskilt engagerad i informationstekniska frågor. Här 

argumenterar han för hur den tekniska utvecklingen förändrat bibliotekarieyrket på ett 

positivt sätt och hur den haft betydelse för yrkeskårens professionella kunskap. Sundin 

menar att bibliotekarier tidigare innehaft ett kunskapsmonopol där expertrollen haft sitt 

huvudsakliga fokus inriktat mot samlingarna, vars kompetens egentligen inte gick att 

konkurrera ut eller ifrågasätta. Användarna var beroende av bibliotekarien. Teknologin 

har emellertid medfört att användarna kan söka information själva och på så sätt 

utmanat kunskapsmonopolet (Sundin, 2006, s. 79-82).  

 

Som en följd av denna utveckling tvangs yrkeskåren, enligt Sundin, omdefiniera sin 

professionella kunskap. I dess första skede ägnade sig yrkeskåren då åt att lära ut ett 

”adekvat” användarbeteende. Men denna utlärning resulterade så småningom i ett 

upprätthållande av en hierarkisk relation mellan användaren och själva 

bibliotekariekåren (Sundin, 2006, s. 82-84). Då söktes i stället lösningen i att söka 

diagnostisera användarnas informationsbehov. Vidare hade bibliotekariekåren en 

ambition att ge användarna en förståelse för informationens sociala kontext och ge 

exempel på lämpliga informationskällor kopplade till ett specifikt ämne. Allteftersom 

tjänsterna blivit mer användarvänliga och informationssökningsprocessen mindre 

komplicerad har den professionella kunskapen kretsat kring att analysera och värdera 

informationskällor och användarbeteenden (Sundin, 2006, s. 87-91). 

 

Sundin menar här att folkbibliotekarien i mångt och mycket fortfarande tycks 

upprätthållit ett kunskapsmonopol. Teknologi, liksom andra förändringar under 

decennier, må ha omdefinierat yrkesidentiteten, men genom att yrkeskåren 

omformulerar sin exklusiva kunskap och kommunicerar den till omvärlden och 

allmänheten kan folkbibliotekarier ändå lyckas bevara sin status (Sundin, 2006, s. 82-

87). 
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2.1 Bibliotekariens olika identiteter 
Den forskare som alltjämt åberopas i nordisk biblioteksforskning med inriktning mot 

bibliotekarieyrket är Anders Ørom (1993) som fördjupat sig i yrkets alla sidor och 

lämnat ifrån sig en teori om sex olika bibliotekarieidentiteter: 

 

 Kulturförmedlaren 

 Ämnesspecialisten 

 Dokumentalisten 

 Socialarbetaren 

 Informationsorganisatören 

 Informationsförmedlaren (Ørom, 1993) 

 

Som komplement till Øroms identiteter har Trine Schreiber (2006) givit förslag om en 

upplevelseförmedlaridentitet och Sundin (2006) har diskuterat en pedagogisk identitet. 

Dessa åtta identiteter kommer i uppsatsen att utgöra ett teoretiskt ramverk varför jag 

väljer att beskriva dem utförligare i kapitel 3.  

 

2.2 Bibliotekariens kunskaper 
Strategin att söka utforma en bibliotekarieidentitet kan enligt Lars Seldén och Mats 

Sjölin göras genom att studera folkbibliotekariens kunskaper. I studien Kunskap, 

kompetens och utbildning: Ett bibliotekariedilemma under 100 år, har de analyserat 

olika texter som behandlar bibliotekariers utbildningar och deras förväntade kunskaper. 

De menar i huvudsak att kunskapen utgör bibliotekarierollen och beskriver vad som 

kännetecknar bibliotekarien. Själva kunskapen definieras i en social kontext och utgörs 

av människor som är kopplade till yrket (bibliotekarier, studenter vid 

biblioteksutbildningar och B&I-forskare m.fl.). Studien skiljer således på kunskapens 

innehåll och form. Med form menas huruvida kunskapen är akademisk eller inte. Till 

akademisk kunskap räknas kunskap som är förvärvad vid ett universitet eller en 

högskola. Med innehåll menas de specifika ämnen som bibliotekarier bör vara insatta i 

eller har studerat (Seldén & Sjölin, 2003, s. 19-24). 

 

Vad gäller formen utreds ifall bibliotekarien skall vara generalist eller specialist och hur 

deras akademiska kunskaper skall se ut. Studien visar här på motsättningar mellan de 

texter som studerats. Medan vissa röster förespråkar specialisering betonar andra vikten 

av att vara generalist men får gärna ha någon sorts specialkompetens utöver. I fråga om 

akademisk kunskap ansåg vissa det som en självklarhet medan andra såg det som 

positivt för bibliotek knutna till utbildnings- och forskningsinstitutioner, men negativt 

för folkbiblioteken (Seldén & Sjölin, 2003, s. 25-27). 

 

Beträffande innehållet urskiljs tillika särskilda motsättningar eftersom innehållet 

påverkas av argumenten kring formen. Utöver skilda uppfattningar om kunskaper 

kopplade till information och kultur förespråkades nödvändiga kunskaper i 

kunskapsorganisation, goda språk- och litteraturkunskaper, att bibliotekarien har goda 

kunskaper om det samhälle hen verkar i och egenskaper som kreativ, extrovert och 

humant intresserad ansågs önskvärda (Seldén & Sjölin, 2003, s. 29-32). 

 

Anna Kåring Wagman har i sin forskningsöversikt över bibliotekariekåren hävdat att 

yrkets mångfacetterade innehåll bidragit till att det ofta är svårt för bibliotekarier att 

definiera sin kärnkompetens som gör bibliotekarien till den hen är. Liksom Seldén och 

Sjölin urskiljer hon motsättningar och kontraster i argumenten kring bibliotekariers 
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kunskapsanspråk, och diskuterar även huruvida dessa kunskaper är unika för yrkeskåren 

eller inte, som i sin tur utreder om bibliotekarieyrket går att betrakta som en profession 

eller semiprofession (Kåring Wagman, 2008, s. 20-21). Olika inriktningar och 

bibliotekstyper anses bland annat ha gjort att bibliotekariekåren blivit mer heterogen 

med åren (Kåring Wagman, 2008, s. 6-7). 

 

Anette Årebrink har i sin tur studerat bibliotekariers uppfattningar om sig själva med 

fokus på deras kunskapsanspråk. Årebrink påvisade att bibliotekarier främst uttrycker 

sig kring kunskapens innehåll snarare än dess form, liksom hur tyst kunskap är en viktig 

del av yrket, men att dess definition är svårare att urskilja. Studien kunde även lyfta 

problematiken med att bibliotekarier sällan pratar om kunskapsorganisationens innehåll 

som en viktig del av det traditionella biblioteksarbetet. Utan i stället dominerar 

arbetsuppgifter som kretsar kring det som händer med katalogiserat material. Detta 

menar Årebrink kan vara en bidragande faktor till att bibliotekarieyrket ofta 

osynliggörs, och detta gör det vidare möjligt för en bred allmänhet att bilda sig en 

mängd föreställningar om bibliotekarier som inte stämmer (Årebrink, 2009, s. 53). 

 

Årebrinks studie är på ett sätt ganska snarlik den här uppsatsens undersökningsområde, 

då även hon undersökt bibliotekariers självuppfattningar, men skillnaden mellan 

Årebrink och den här uppsatsen är att jag vill undersöka de uppfattningar och 

föreställningar som folkbibliotekarier har om sitt yrke på ett mer djupare plan med hjälp 

av intervjuer, och utifrån Øroms identiteter analysera och urskilja folkbibliotekariers 

identitetsskapande. Det skall i sammanhanget också tilläggas att Årebrink själv efterlyst 

en intervjuundersökning på området som kan svara på hennes undersökningsresultat 

(Årebrink, 2009, s. 54). 

 

2.3 Bibliotekariers föreställningar om bibliotekarier 
Hur bibliotekarier uppfattar sitt yrke har även tidigare undersökts av fackliga 

biblioteksorganisationer i Norden som Peter Almerud sammanställt och presenterat i 

Biblioteken, bibliotekarien och professionen, där han hävdat att kunskapen kring 

bibliotekariers självbilder och deras tankar om yrket varit bristfälligt (Almerud, 2000). 

Huruvida dessa självbilder och tankegångar påverkat biblioteksverksamheten var enligt 

Almerud relativt outforskade studieområden (Almerud, 2000, s. 3). 

 

Kontentan av undersökningen lyfte fram att även om biblioteksarbetet är föränderligt 

och bibliotekarier anpassar sig till såväl samhällsutveckling som teknisk utveckling, må 

det möjligen förändra yrkesrollen, med det råder fortfarande en traditionell bild av 

biblioteket och bibliotekarien (Almerud, 2000). Bibliotekarierna i undersökningen lyfte 

fram att de upplevde sitt yrke som osynliggjort varför deras diskussion betonade 

målsättningen att söka synliggöra biblioteksverksamheten. Även om en positiv bild av 

yrket målades upp av bibliotekarierna går det i undersökningen att skönja en oro inför 

framtiden där nedskärningar, minskade biblioteksbesök och omorganisationer 

problematiserades. Som en följd i detta resonerade de att folk som inte använder 

biblioteken, och i huvudsak politiker och andra beslutsfattare har vaga uppfattningar om 

vad biblioteksverksamheterna kan stå till tjänst med. Detta i sin tur medförde att 

bibliotekarier upplevde att de inte fick tillräckligt med respekt, och av 

utbildningssamhället togs de närmast för givna (Almerud, 2000, s. 41-45). Almerud 

menade därför att bilden av bibliotekarieyrket behövde förändras och nyanseras 

(Almerud, 2000). 
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Undersökningen från de fackliga biblioteksorganisationerna i Norden resulterade för 

Sveriges del i den uppföljande artikelsamlingen Bibliotekarien idag: Jobben, rollerna, 

framtiden, som för svenska förhållanden ville ge exempel på bibliotekarieyrkets 

mångfacetterade sidor och vidga bilden av bibliotekarien till omvärlden. Liksom i den 

tidigare undersökningen illustrerar artikelförfattarna en bibliotekariekår med olika 

tankegångar kring bibliotekens funktion och roll i samhället. Medan vissa var inriktade 

mot informationssökning och det pedagogiska arbetet var andra inne på kultur- och 

litteraturförmedling. Det fanns alltså företrädare för en mer traditionell syn på 

biblioteket och en mer ”framtidsinriktad” syn som 2002 ansågs ligga i tiden. De olika 

biblioteksperspektiven åskådliggjorde att yrkeskåren inte delade samma grundsyn vad 

gällde bibliotekens uppdrag och basfunktion. Gemensamt för bibliotekarierna i 

artiklarna, oavsett om de företrädde ett traditionellt eller ett ”framtidsinriktat” 

biblioteksperspektiv, var ändå resonemanget om att biblioteken hela tiden står i 

utveckling och att dessa förändringar också fyller yrket med nytt innehåll som 

samverkar med äldre innehåll (DIK, 2002). 

 

2.4 Folkbibliotekens identitet, idé och ideologi 
Under den senare halvan av 2000-talet och framåt har den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga forskningen mer inriktat sig mot undersökningar om 

bibliotekens ”idé” eller ideologi, och här utformat teorier om en biblioteksidentitet 

snarare än en bibliotekarieidentitet. Det har visserligen inte explicit inneburit att det i 

biblioteksdebatter inte fortfarande uppstår reflektioner kring bibliotekariers 

yrkesidentiteter, eller att det förs diskussioner om vad yrket bör innehålla (Hansson, 

2010, 2012). 

 

Joacim Hansson har till exempel noterat att ”identitetskriser” gått att skönja i de senaste 

årens biblioteksdebatter som tycks uppstå vid jämna mellanrum. De största faktorerna 

som ger debatten om identiteten fortsatt liv är enligt Hansson sociala, politiska och 

ekonomiska förändringar som upplevs ”skaka om” biblioteksverksamheten (Hansson, 

2012, s. 169-170). Inte sällan förs också diskussionen i anslutning till utvärderingen av 

användarnas besök på biblioteken. Hansson har i huvudsak problematiserat detta 

förfaringssätt och menar att folkbiblioteken i dag präglas av en alltför omfattande 

ekonomisering utifrån en samhällsideologisk modell som ställer krav på bibliotekens 

mätbarhet. Den här utvecklingen och dess rötter kan vidare sökas i 1980-talets 

nyliberalism, vilket i samband med en vurm för ny informations- och 

kommunikationsteknik omdefinierat såväl bibliotekens uppdrag som samhällsroll 

(Hansson, 2012, s. 92).  

 

Hansson menar vidare att denna utveckling bidragit till att folkbiblioteken i dag präglas 

av ett marknadsekonomiskt tänkande där användarna mer och mer kommit att betraktas 

som kunder och konsumenter, och i viss mån har det fått till följd att biblioteken börjat 

lämna över tolkningsföreträdet till förmån för användarnas informations- och 

konsumtionsbehov. Hansson menar därför att samhällsutvecklingen gjort att det 

alltsedan 1980-talet funnits en förskjutning i vad som uppfattas vara folkbibliotekens 

uppdrag och samhällsroll, såväl bland bibliotekarier själva som samhället i stort. Inom 

bibliotekariekåren har denna förskjutning i uppfattningarna tagit sina främsta uttryck 

genom att det i biblioteksdebatter gått att urskilja kontraster mellan kulturorienterade 

och informations- och teknikorienterade bibliotekarier (Hansson, 2012, s. 161-169). 

Generellt sett anser Hansson att folkbiblioteken börjat präglas av en ”passiv 

serviceanda” (Hansson, 2012, s. 95). Han förespråkar dock för att folkbibliotekens 

identitetsmässigt starkaste roll skall vara ”att bidra till bildade kunniga, språkligt starka 
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medborgare som kan ta aktiv del i samhällsutvecklingen […] att genom främjandet av 

läsning bidra till stärkandet av individer, en och en, och på så sätt ge dem 

förutsättningar att bli del av utvecklingen av ett gott samhälle” (Hansson, 2012, s. 171). 

 

De danska biblioteksforskarna Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen är inne på 

liknande tankegångar, och menar att bibliotekens uppdrag är att stärka hela 

befolkningen, främst genom att få människor att mötas. De resonerar i sina argument 

om det sociala rummet att biblioteket, och då i huvudsak folkbiblioteket, skall vara en 

mötesplats för ett samhälles medborgare, rättare sagt en institution som möjliggör 

mänskliga möten, och där själva bibliotekslokalen kan betraktas som ett neutralt och 

offentligt rum. Teorin om mötesplatsen uppmuntrar alltså att sätta ramarna för 

bibliotekens verksamhet, vilket innebär att bibliotekariers arbete bör, i huvudsak, sträva 

efter att möjliggöra dessa mänskliga möten och bli mer användarinriktade (Jochumsen 

& Hvenegaard Rasmussen, 2000, 2006). Samtidigt menar inte författarna att 

bibliotekens bildningssträvanden skall slopas, utan tvärtom vävas in i ett socialt 

ansvarstagande, närmare bestämt att ”mængden af kulturel kapital skal ikke være en 

forudsætning for at bruge biblioteket, men biblioteket skal samtidigt give mulighed for 

at tilegne sig kulturel kapital” (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2000, s. 203). 

Med det sagt menar de att bibliotekarier på samma gång ansvarar för att urskilja och 

tillgodose såväl individuella som kollektiva och olika målgruppers informationsbehov, 

men framför allt skall de se till att folk kan utvecklas som människor och medborgare 

genom att erbjuda det de själva kallar kulturellt kapital (ibid.). 

 

Teorin om folkbiblioteket som en mötesplats har likaledes uttryckts av Hansson, som 

menar att folkbiblioteken bör utöver sin demokratifrämjande och bildningssträvande roll 

definieras som sociala institutioner. Med denna definiering har biblioteken, enligt 

Hansson, förutsättningar till skillnad från många andra offentliga institutioner att nå ut 

till samhället och inge förtroende hos allmänheten (Hansson, 2010). Men för att inge 

förtroende och skapa förutsättningar för människor att utvecklas är det inte tillräckligt 

med en mötesplats. Hansson menar att det är nödvändigt för biblioteken att inta en mer 

aktivare roll vad gäller socialt ansvar (som historiskt sett varit betydligt tydligare för 

folkbiblioteksväsendet jämfört med i dag). Bibliotekarier anses här behöva ta kontroll 

över institutionen och utveckla den i enlighet med en professionell tradition och etiska 

normer, som gör det sociala och demokratiska uppdraget tydligare. Det sociala ansvaret 

och den institutionella rollen som vuxit fram de senaste decennierna blir här också 

tydliga variabler som gör anspråk på att känneteckna dagens biblioteksidentitet och 

verksamhetens självbild, vars identitet i sin tur sätter ramarna för bibliotekaries 

yrkesinnehåll och deras grundsyn (Hansson, 2010, s. 98). 

 

En liknande utveckling går att skönja i Norge där forskare som Svanhild Aabø, Ragnar 

Audunson och Andreas Vårheim studerat folkbibliotek i Oslo som mötesplatser och 

sociala rum. De har förvisso påvisat att biblioteksmiljön är en komplex mötesplats då 

det rör sig om flera olika samhällsgrupper som skall samlas, men fungerar ändå som en 

kraftfull arena för att utjämna klyftor i samhället (Aabø, Audunson & Vårheim, 2010). 

Audunson skiljer exempelvis på högintensiva och lågintensiva möten. Högintensiva 

möten sker mellan biblioteksbesökare som känner varandra eller har planerat sina möten 

med varandra. Lågintensiva möten sker i sin tur mellan biblioteksbesökare som inte 

känner varandra eller endast är någorlunda bekanta, och vars möten inte heller är 

planerade (Audunson, 2005). De norska forskarna menar att folkbiblioteken börjat få en 

stor betydelse för lågintensiva möten i samband med framväxten av mångkulturella 

samhällen. Audunson har exempelvis hävdat att den digitala utvecklingen, parallellt 
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med ökad migration, inneburit sociala och kulturella förändringar där samhällen med en 

mängd kulturella uttryck skall samverka med varandra. Folkbiblioteken anses här utgöra 

just den arena som främjar ett möte mellan olika kulturer, människor och sociala 

förhållanden (Aabø et al., 2010; Audunson, 2005) Den senaste studien från Audunson 

och Evjen visar också hur bibliotekarier börjat prioritera och utveckla färdigheter för att 

arrangera möten och evenemang mellan olika sociala samhällsgrupper för att främja 

demokratin och den fria åsiktsbildningen. Folkbiblioteken tar på så vis ett stort socialt 

ansvar och hjälper samhället med att möta svåra utmaningar (Audunson & Evjen, 

2017).  

 

2.5 Sammanfattning 
Under 1990-talet och inpå 2000-talet har tankegångar om bibliotekariers yrkesidentitet 

lyfts, diskuterats och problematiserats. Startpunkten för diskussionen kan spåras till den 

konferens som vid 1990-talets inledning samlade till sig såväl forskare som 

bibliotekarier att utreda och resonera om bibliotekarieyrkets identitet och utveckling. 

Forskare som Ørom, Schreiber och Sundin har därefter skildrat inte mindre än åtta 

bibliotekarieidentiteter som speglar yrkets mångfacetterade innehåll. Sundin har här 

särskilt pekat på hur yrkesrollen och dess innehåll ofta problematiseras och 

omdefinieras vid varje typ av teknisk förändring eller utveckling. 

 

Andra forskare såsom Seldén och Sjölin menar att det är bibliotekariers kunskaper som 

definierar deras identitet, och de har främst fokuserat på motsättningarna mellan 

argumenten ifall bibliotekarier skall vara generalister eller specialister. Denna 

motsättning, eller snarare kontrast, har enligt Kåring Wagman bland annat bidragit till 

att yrkeskåren börjat bli heterogen vad gäller deras kunskapsanspråk vilket i ett längre 

perspektiv har inverkan i bibliotekariers identitetsskapande. Problembilden hon ger är 

att bibliotekarier ofta har svårt att definiera sin kärnkompetens, en konsekvens av yrkets 

mångfacetterade innehåll vilket likaledes skildrar meningsskiljaktigheter i argumenten 

kring vad yrket bör innehålla. Årebrinks praktiknära studie är inne på ett liknande 

resonemang, men menar samtidigt att bibliotekarier sällan diskuterar vad de egentligen 

gör och kan. Den kunskapsorganisation som ofta förknippas med bibliotekarieyrket har 

exempelvis en tendens att tas för given, och vara alltför självklar och i detta osynliggörs 

ofta viktiga beståndsdelar i det som utgör bibliotekariers kunskapsanspråk. 

 

Under 2000-talets gång har dock forskningsintresset för yrkesidentiteten minskat även 

om identitetsfrågor fortfarande diskuteras i biblioteksdebatter. I stället har 

biblioteksstudierna de senaste åren mer kommit att diskutera och resonera om 

bibliotekens ideologi som i sin tur utformat teorier om vad ett bibliotek är och bör vara, 

och i dessa argument har de nordiska forskarna velat känneteckna bibliotekens identitet. 

Aabø, Audunson och Vårheim, liksom Audunson och Evjen har tillsammans med 

Hansson och Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen betonat bibliotekens sociala 

ansvarstagande gentemot samhället som via idén om biblioteket som en mötesplats vill 

få människor att mötas och utvecklas tillsammans, där bibliotekens bildningssträvande 

roll också lyser igenom. Hansson har också resonerat att biblioteken i dag börjat ge sina 

användare alltför stort tolkningsföreträde ifråga om bibliotekens bestånd och tjänster 

vilket riskerar att reducera bibliotekarieyrket till att omfatta rent servicearbete. Han vill 

dock framlägga att bibliotekens starkaste identitet ligger just i det demokratifrämjande 

och bildningssträvande uppdraget. 

 

Jämsides med den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen har fackliga 

biblioteksorganisationer i Norden undersökt hur bibliotekarier uppfattar sitt yrke med 
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Almerud i spetsen, som påvisat att även om yrkesrollen förändras som följd av teknisk 

eller samhällets utveckling, så råder det fortfarande en traditionell bild av biblioteken 

och bibliotekarien som allmänheten upplevs hålla fast vid. Undersökningarna har sökt 

skildra yrkets alla sidor och kommunicera ut detta till omvärlden. Almerud konstaterade 

vid ingången till 2000-talet att bilden av yrket behövde nyanseras, och den uppföljande 

undersökningen från 2002 illustrerade en bibliotekariekår som befann sig i två läger, där 

kulturorienterade bibliotekarier kontrasterades gentemot informations- och 

teknikorienterade bibliotekarier som ansågs företräda ett traditionellt respektive 

”framtidsinriktat” perspektiv. 
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3 Det teoretiska ramverket 
För att åskådliggöra bibliotekarieyrkets alla sidor har Anders Ørom och hans teorier om 

sex bibliotekarieidentiteter varit en stor inspiration och utgjort ett teoretiskt ramverk 

(Ørom, 1993). Hans identiteter har använts för att skapa en teoretisk förståelse för vilka 

slags identiteter som går att urskilja i intervjumaterialet. De sex identiteterna är: 

 

 En kulturförmedlaridentitet som syftar till att värdera litteratur och kulturella 

uttryck genom kommunikation med användare. Bibliotekarien är 

kulturorienterad, allmänbildad, har god samlingsöverblick, samt en kritisk och 

estetisk kompetens (Ørom, 1993, s. 38).  

 En ämnesspecialistsidentitet som fokuserar på fackkunskaper och vetenskaplig 

allmänbildning. Tonvikten läggs vid såväl biblioteksarbetets intellektuella som 

kommunikativa sidor (Ørom, 1993, s. 38). 

 En dokumentalistidentitet som kretsar kring biblioteksarbetets hantverksmässiga 

sidor, katalogisering, klassificering, bibliografi och referensarbete. Betonar 

professionens systematiska färdigheter snarare än kulturella och 

kunskapsmässiga inriktningar (Ørom, 1993, s. 38-39). 

 En socialarbetaridentitet som fokuserar på olika användargrupper, och har ett 

särskilt intresse för hur material som förmedlas till användare uppfyller deras 

informationsbehov, snarare än intresserar sig för materialets innehåll. Sådan här 

egenskap kräver alltså inte någon särskild fackkunskap, estetisk kompetens, eller 

kunskap kring hur samlingar skall ordnas (Ørom, 1993, s. 39). 

 En informationsorganisationsidentitet som syftar till att organisera förmedling 

av information, analysera specifika informationsbehov och jobbar ofta mot 

verksamheter och aktörer. Ägnar sig likaledes åt att skapa informationssystem 

(Ørom, 1993, s. 39-40). 

 En informationsförmedlaridentitet som betonar biblioteksarbetets teknologiska 

aspekter, förståelse och kunskap kring hur teknik kan användas för 

informationsförmedling. Söker tekniska lösningar för att lösa uppkomna 

problem. Fordrar behärskandet av elektroniska informationsförmedlingssystem 

(Ørom, 1993, s. 40). 

 

Jag har i min teori även tagit hänsyn till Trine Schreibers och Olof Sundins teorier om 

en upplevelseförmedlaridentitet (Schreiber, 2006) respektive en pedagogisk identitet 

(Sundin, 2006). 

 

 En upplevelseförmedlaridentitet som inriktar sig mot användares upplevelser 

och särskilt de som konsumerar massmedier. Bibliotekarien konkurrerar här i 

viss mån med andra medietjänster om användares uppmärksamhet (Schreiber, 

2006, s. 39).  

 En pedagogisk identitet som lägger vikten vid att ge användare en förståelse för 

informationens sociala kontext och ge exempel på lämpliga informationskällor 

kopplade till ett specifikt ämne. Kompetensen handlar i stort om att analysera 

och värdera informationskällor och användarbeteenden (Sundin, 2006, s. 78, 93-

94). 
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Dessa identiteter är mer närliggande i tiden och har bland annat informationsteknologins 

och mediernas utveckling inräknad, men de är inte tänkta att ersätta Øroms identiteter 

utan snarare komplettera dem. 

 

Schreiber och Ørom har också förankrat sina bibliotekarieidentiteter i tiden och pekat på 

viktiga förändringar i yrket sedan 1960-talet. Schreiber menar exempelvis att det som 

sätter ramar för hur yrkeskåren utvecklas och skall förstås är samhällsutvecklingen, 

såväl den ekonomiska, sociala som politiska utvecklingen. Således utröns också en 

kamp inom yrket som kretsat kring vad som definierar yrket, där självbilden 

omdefinieras vid varje typ av förändring (Schreiber, 2006, s. 15). 

 

Under 1960-talet innehade folkbibliotekarien enligt Schreiber och Ørom en 

kulturförmedlaridentitet och fungerade närmast som folkupplysare med god 

allmänbildning och litteraturkännedom. Under 1970-talet uppstod dock en helt ny 

kunskapssyn som kritiserade det tidigare universalistiska perspektivet som tydligt 

definierat vad som räknades som kultur och kunskap. Detta blev nu närmast en 

definitionsfråga beroende på vilken grupp av individer som åsyftades, vilket resulterade 

i att folkbibliotekariens fokus övergick från att förmedla god kvalitativ litteratur och 

kunskap till att i stället urskilja vad varje enskild målgrupp önskade för slags kultur- och 

kunskapsutbyte och inriktade verksamheten mot olika grupper. Tiden utvecklade 

socialarbetaridentiteten (Schreiber, 2006, s. 23-29; Ørom, 1993, s. 38-40). 

 

1980-talets biblioteksarbete präglades till stora delar av nya former av 

användarorientering där användarna fick större utrymme att påverka och utveckla 

verksamheten, vilket på många sätt reducerade bibliotekarieyrket till ett rent 

servicearbete. Jämsides pågick en diskussion om hur den nya teknologin påverkade 

yrkeskåren. Decenniet innebar att bibliotekarier började röra sig bort från sina tidigare 

identiteter och i stället framträdde informationsorganisatören och senare 

informationsförmedlaren (Schreiber, 2006, s. 33-39; Ørom, 1993, s. 39-40). 

 

Under 1990-talet fick den informationsförmedlande rollen fäste och folkbibliotekarien 

blev antingen en pedagog som ”undervisade” i informationssökning eller systemexpert 

som arbetade med att uppfylla speciella informationsbehov hos användare. Alltsedan 

1990-talet har bibliotekarieyrket ändå inneburit större variation mellan bibliotek vad 

gäller inriktning vilket också ökat spridningen bland bibliotekarier. Bibliotekarier har på 

samma sätt kommit att konkurrera med andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden 

(Schreiber, 2006, s. 37-42; Ørom, 1993, s. 39-40). 
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4 Metod 
I det här kapitlet redogör jag för uppsatsens metodiska överväganden, dess urval, liksom 

diskussionen kring intervjuer. Avslutningsvis presenteras processen att sammanställa 

resultatet och analysens uppbyggnad. 

 

4.1 Intervjumetod 
Jag har i den här uppsatsen valt en kvalitativ metod som fokuserar på subjektiva 

uppfattningar, det vill säga hur människan varseblir och förstår sin omvärld. Det är 

huvudsakligen genom intervjun man på djupet når människans uppfattningar, och det är 

också via samtalet med andra människor som det går att skapa sig en mer mångbottnad 

uppfattning om vad människor tycker, tänker och känner (Alexandersson, 1994; Kvale 

& Brinkmann, 2014). Det är som Kvale och Brinkmann skriver att vi genom samtal lär 

”känna andra människor, vi får kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder och 

den värld de lever i” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 15). 

 

Jag har valt att göra en respondentundersökning med inriktning mot samtalsintervju då 

jag finner det som en lämplig metod för uppsatsens insamlingsdata och underlag, 

framför allt för att jag inte velat att intervjuerna skall vara slaviskt bundna till ett 

frågeformulär. Det är i det mer ”fria” samtalet som detaljer framträder och som kan vara 

av väsentligt intresse att undersöka närmare. En samtalsintervju har också 

intervjupersonens uppfattningar och tankar om ett fenomen i fokus, och målsättningen 

med en sådan metod är att samla in olika typer av uppfattningar. Det är först när jag inte 

längre kan finna några ytterligare svar på det som behandlas som det går att tala om en 

teoretisk mättnad. Det vill säga att jag kan anse att uppfattningarna om ett fenomen är 

mer eller mindre kartlagt, och ytterligare intervjuer har därvid väldigt lite att tillföra 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 228-229, 253-254). Efter sju 

intervjuer tycker jag mig ha nått en sådan mättnad. 

 

4.2 Urval 
Urvalet har baserat sig på deltagarnas tjänstgöring som folkbibliotekarier, där 

intervjupersonernas yrkeslivserfarenheter sträcker sig längre än tio år tillbaka i tiden. 

För undersökningen om folkbibliotekaries självbilder har respondenter med relativt lång 

yrkeslivserfarenhet varit av stort intresse att studera. Under denna tid har de deltagande 

hunnit skaffa sig en bred och nyanserad bild av vad det innebär att vara folkbibliotekarie 

baserat på deras yrkesinnehåll och reflektioner. 

 

Urvalet har också avgränsats till folkbibliotekarier som arbetar i Kronoberg (se vidare 

kap. 1.5), och som kontaktats via tillgängliga personallistor via bibliotekens hemsidor. 

Här har ett ändamålsmässigt urval gjorts (Wildemuth, 2009, s. 129-130), vilket innebär 

att folkbibliotekarier valts ut utifrån sin expertis och efter ett antagande om att deras 

svar skall visa på en så stor bredd av uppfattningar som finns bland yrkeskåren i 

Kronoberg. I materialet finns på så vis folkbibliotekarier med olika bakgrunder och 

yrkesinriktningar, liksom fyra av sju respondenter är verksamma vid de större 

folkbiblioteken. Korrespondensen med respondenter har skett telefonledes och via e-

post eller Messenger för inbokning av en intervju. 

 

4.3 Genomförande 
Alla intervjuer bokades in för ett fysiskt möte. Respondenterna fick själva välja den 

miljö de ville bli intervjuade i, men gemensamt för alla är att intervjuerna ägde rum 
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någonstans på biblioteken. Samtliga godkände att bli inspelade, med hjälp av 

mobiltelefon, vilket under intervjun bidrog till ett aktivare samtal och fler följdfrågor till 

skillnad från om intervjusvaren hade behövts skrivas ner direkt, där detaljer lätt hade 

kunnat förbises. Inspelningarna har också underlättat transkriberingen av intervjuerna. 

Varje intervju har tagit runt 30-60 minuter att genomföra beroende på varje respondents 

utsagor och förtydliganden kring vissa frågor som varit något oklara. En del behövde 

också lite betänketid innan de kunde svara mer specifikt, och löste det genom att 

samtala runt frågorna. De uppmuntrades alla att berätta saker som det inte frågades om, 

och vid dessa tillfällen har deras berättelser tagits tillvara och blivit intervjuns 

utgångspunkt. Eftersom undersökningen bygger på deras uppfattningar är det också de 

som styrt samtalet och det som framställts. De har därför fått tolka frågorna efter egen 

förmåga precis som de uppfattar dem. Några respondenter har dock ombett särskilt 

förtydligande kring vad frågorna ville ha svar på, och lösningen blev då att omformulera 

frågorna med andra ord för att så lite som möjligt styra samtalet i en viss riktning. 

 

Jag har under intervjuerna eftersträvat att sätta mig in i hur respondenterna tänker och 

resonerar, och mer eller mindre lagt alla mina egna erfarenheter, kunskaper och 

uppfattningar om det undersökta fenomenet åt sidan för att i stället närma mig 

respondenternas resonemang. Under intervjuerna har jag aktivt lyssnat på det som sagts, 

aldrig ifrågasatt eller styrt resonemangen genom att märka ord. Följdfrågorna har haft 

som syfte att uppmuntra de intervjuade att förtydliga eller berätta mer om det som 

behandlas snarare än leda in samtalen på specifika områden. 

 

Trots det relativt ”fria” samtalet har intervjuerna ändå utgått från tre centrala teman med 

hjälp av en intervjuguide (se medföljande bilaga A). Dessa teman är 

yrkesbeskrivning/yrkesuppfattning, kunskapsanspråk och utbildning. 

 

Yrkesbeskrivningen och yrkesuppfattningen har varit uppsatsens viktigaste 

fokusområde som på ett djupgående plan undersöker hur folkbibliotekarier i Kronoberg 

uppfattar och beskriver sig själva. Temat ger också en överblick över uppfattningarnas 

utveckling över tid genom att kartlägga hur yrket uppfattades innan respondenternas 

biblioteksutbildning, när de var bibliotekariestudenter och slutligen verksamma 

bibliotekarier. 

 

Kunskapsanspråken har främst velat belysa vad en folkbibliotekarie uppfattas och 

förväntas kunna. Ett sätt att komma närmare bakgrunden till förvärvade, liksom 

utvecklade kunskaper är genom att studera utbildningens betydelse, inte bara 

biblioteksutbildningen utan all form av utbildning. Fokus ligger på att studera vad 

bibliotekarier lärt sig och haft behållning av i sitt yrkesliv, snarare än fokusera på 

utbildningens innehåll. Temat låter sig alltså inte undersöka utbildningens utveckling i 

någon större grad. Inspirationen till den utformade intervjuguiden har hämtats från 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 172-178). 

 

4.4 Giltighet och trovärdighet 
Även om det alltid finns saker som kan ha påverkat utkomsten av intervjuerna positivt 

eller negativt, som val av miljö, kroppshållning, röstläge och personkemi anser jag att 

intervjustrategin och den respons som intervjupersonerna givit gör att jag finner 

intervjusvaren både giltiga och pålitliga. Jag har lagt ner möda på att inge förtroende 

hos de deltagande, och sökt få dem att inta ett avslappnat förhållningsätt till situationen 

att bli intervjuad. Tillvägagångssättet upplever jag varit positivt där relationen till 

intervjupersonerna stärkts och bidragit till en öppenhet och nyfikenhet inför de frågor 
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som intervjun velat besvara, liksom spontana och detaljerade livsberättelser. Det som 

sagts under intervjuerna står varje enskild respondent för och jag har tagit tillvara deras 

svar med största respekt i det fortsatta arbetet. Eftersom undersökningen bygger på 

deras egna uppfattningar är det deras utsagor som är centrala och jag utgår från att 

respondenterna svarat uppriktigt i hur de tolkat mina frågor. Min återgivning av 

utsagorna gör dem i sin tur trovärdiga och användbara i forskningssyfte. 

 

4.5 Etik 
Vad gäller intervjuer har jag också tagit särskild hänsyn till de etiska regler som gäller 

för adekvata forskningsintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107-110), som också 

Vetenskapsrådet (2002) gjort upp. Det innebär att jag haft skyldighet att informera 

samtliga som skall intervjuas om: 

 

 Informationskrav - Uppsatsens syfte och vad exakt jag vill få ut av de deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-8).  

 Samtyckeskrav - En överenskommelse som befogar att de intervjuades svar får 

användas som giltigt underlag, samt meddela att deltagande är frivilligt och kan 

när som helst avbrytas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-11). 

 Konfidentialitetskrav - Alla som deltar skall veta att deras intervjusvar 

eftersträvar så full konfidentialitet som möjligt. Om de godkänner citering skall 

de tilldelas fingerade namn. Det är också viktigt att informera om hur 

intervjusvaren kommer behandlas och bearbetas, till exempel att forskningsdata 

inte offentliggörs utan finnes bara i författarens ägo, samt att den möjligen 

korresponderas med handledare och examinator (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-

13). 

 Nyttjandekrav - Intervjusvarens ändamål presenteras och redogörs. Jag redogör 

alltså på vilket sätt svaren skall användas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

 

4.6 Databearbetning 
När alla intervjuer var genomförda påbörjades genomlyssning och transkribering. Under 

transkriberingen valde jag att skriva ut intervjuerna ordagrant, vilket även inkluderat 

uttryck som hm, ehh, mm och så vidare. Det kan nämligen vara av väsentligt intresse att 

också studera hur något sägs i tolkningarna av hur bibliotekarieyrket upplevs. Mina 

egna hummanden, ja-sägningar eller andra uppmuntrande inlägg har inte skrivits ut då 

de inte ansetts tillföra intervjuerna något. 

 

För att förstå och tolka de uppfattningar och föreställningar som framkommit i 

intervjusvaren läste jag noggrant igenom alla transkriberade intervjuer till dess att jag 

fann ett sammanhang som jag ville fördjupa mig mer i. Under den här processen förde 

jag anteckningar om vilka tankar och funderingar som uppkom i samband med 

genomläsningen av materialet. Vid genomläsningen lade jag fokus på tre saker: 

återkommande uttalanden, vad folkbibliotekarier betonar som viktigt i deras 

yrkesbeskrivning, samt i vilket sammanhang de valde att lyfta fram sina utsagor. 

 

För att ge materialet ett mer mångbottnat innehåll bearbetade jag materialet där jag 

sökte efter relevanta uttalanden om yrket som står i relation till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Bearbetningarna sammanställdes här i fyra dokument. Varje dokument 

fick sedan en avslutande sammanfattning och reflektion över det som sagts. Med detta 

som bakgrund skisserade jag upp mitt resultat utifrån mina fyra teman. 
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I det första temat har de aspekter som respondenterna valt att utgå ifrån när de talar om 

yrket sammanställts, med andra ord hur de specifikt valt att berätta om sitt yrke. I det 

andra temat framträder mer tankar kring yrkets innehåll och vad det innebär för varje 

respondent att vara folkbibliotekarie. I det tredje temat har resonemang om 

utbildningens betydelse för yrkespraktiken sammanställts. I det fjärde temat framläggs 

tankar och åsikter kring hur respondenterna tror att yrket upplevs av en bredare 

allmänhet. Temana skiljer alltså på hur något anses vara och hur något förväntas vara. 

 

Jag har därefter valt att presentera mitt resultat i fyra delar där jag i första delen även 

velat ge en beskrivning av varje respondent. 

 

 Yrkesbeskrivning, yrkesuppfattning och måluppfyllelse 

 Kunskaper 

 Utbildning 

 Folkbibliotekariers resonemang om allmänhetens uppfattningar 

 

Vad gäller resultat som undersöker människors uppfattningar om något är dessa till 

stora delar preliminära, ”det är inte frågan om att fastslå sanningen utan att närma oss 

sanningen” (Larsson, 1986, s. 36). Jag vill i sammanhanget mena att uppsatsens resultat 

är väl förankrade i det empiriska materialet. En uppfattning är förvisso på många sätt 

tidsbunden och kontextualiserad och på så vis också föränderlig, vilket innebär att 

resultatet med stor sannolikhet blir annorlunda om en liknande undersökning görs om 

några år igen. Min intention är därför att på ett utförligt sätt presentera och beskriva de 

uppfattningar och föreställningar som existerade vid en bestämd tid och plats i en viss 

kontext. 

 

4.6.1 Analysbeskrivning 

Resultatet analyserar jag sedan utförligare med hjälp av mitt teoretiska ramverk, dels för 

att jag vill undersöka hur relevanta Øroms teoriprövande identiteter är för att beskriva 

dagens yrkesinnehåll, och dels för att lättare sätta mig in i hur folkbibliotekarier väljer 

att beskriva sitt yrke. Med detta tillvägagångssätt vill jag uppnå en teoretisk förståelse 

av mina intervjuutskrifter (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 257-258). 

 

I denna process valde jag att renskriva och sammanfatta varje respondents utsagor i ett 

sammanställt dokument för att lättare se skillnader och likheter i respondenternas 

uttalanden, och hur dessa kunde relateras till varandra. Det har här rört sig om 

uttalanden som säger samma sak fast med olika formuleringar till mer avvikande 

uttalanden som är unika för varje respondent. Utsagorna har därefter kategoriserats för 

att studera ytterligare likheter och skillnader i det som sagts, exempelvis hur 

respondenterna talar och resonerar om social kompetens och i vilket sammanhang de 

gör det. 

 

Kategoriseringen av utsagorna har sedan analyserats utifrån det teoretiska ramverket för 

att utröna var varje utsaga bäst hör hemma och på vilket sätt varje utsaga talar för en av 

teorins åtta identiteter eller inte. För att skildra varje identitet har några citat valts ut som 

bäst representerar varje identitet. 

 

 

 

  



  
 

18 

5 Resultat 
Intervjumaterialet omfattar utsagor från sju respondenter vars namn jag valt att fingera 

och i detta kapitel tänkte presentera. 

 

5.1 Yrkesbeskrivning, yrkesuppfattning och målsättning 
Elin Björk beskriver sitt yrke som väldigt brett, variationsrikt och roligt. Att vara 

folkbibliotekarie handlar för henne mycket om att möta olika sorters människor och hon 

menar i sammanhanget att bibliotekarier har nytta av allt som de lär sig under livet 

(Björk, 2017). 

 
Man har nytta av allt som man har lärt sig under sitt liv, oavsett vad det är så kan man 

få nytta av det. Och det tycker jag, att det inte är så många arbetsplatser som du kan 

säga det om […] du vet ju aldrig vad du kan få frågor om (Björk, 2017). 

 

Valet att bli bibliotekarie var inte självklart för Björk, men hon har alltid tyckt om att 

läsa och hade också praktiserat på bibliotek där hon blev mer intresserad av att jobba på 

bibliotek. Björk kunde dock inte studera till bibliotekarie direkt efter gymnasiet utan 

studerade först till förskolelärare för att få ihop poäng till bibliotekshögskolan i Borås. 

Som utbildad förskolelärare i grunden har hon haft stor nytta av yrkets pedagogiska del. 

Yrkesbilden var å andra sidan väldigt diffus för henne även under tiden hon praktiserade 

(Björk, 2017). 

 
Det är ju väldigt diffust vad man gör även om man praoat lite och så vid olika tillfällen 

och så här. Man visste ju att det var att sätta upp böcker och hjälpa tillrätta så här […] 

man hade nog inte riktigt klart för sig vad man skulle göra när man kom ut (Björk, 

2017). 

 

Det var först vid yrkesinträdet efter utbildningen som hon fick se hela bredden av vad 

yrket omfattade. Det gick upp för henne att bibliotekarier jobbar med så många olika 

saker och att jobba i informationsdisken krävde en hel del utvecklade sökstrategier 

(Björk, 2017). 

 

Det var trots allt läsningen som lockade henne till yrket och hon trodde att hon skulle få 

hålla på mycket med böcker, det vill säga ren läsning, men hennes arbete har blivit 

betydligt bredare och hon ägnar i dag mycket tid åt evenemang och yttre tjänster. Som 

folkbibliotekarie lyfter hon fram att det är bra att ha insyn i sina kollegors områden även 

om en skulle vara specialiserad på ett visst ämnesområde. Björk menar att det krävs en 

kännedom om mycket eftersom användarna kommer fråga om allt möjligt. Det handlar 

också väldigt mycket om bemötande och att vara behjälplig. Björks målsättning som 

folkbibliotekarie är att jobba med läsutveckling och läsfrämjande, att försöka få 

föräldrar att läsa för sina barn, och att vara tillgänglig för barn och ungdomar när de 

kommer till biblioteket (Björk, 2017). 

 

Simon Dahlmark beskriver sitt yrke som mångfacetterat och viktigt. Han menar att om 

det inte fanns bibliotekarier och bibliotek hade en stor pusselbit i samhället fattats 

medborgarna. Biblioteket möjliggör för människor att leva bättre, fatta bättre beslut och 

inhämta kunskaper. Det viktiga för honom är att bli en länk in i människors vardag. 

Det var inte självklart för Dahlmark att bli bibliotekarie, men en känsla av brist på 

information och kunskap fick honom att försöka bli bibliotekarie (Dahlmark, 2017). 
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När jag var ung och barn så hade jag inte så hemskt mycket kontakt med kunskap eller 

litteratur över huvud taget, så det var mer den bristen på kunskap som gjorde att jag 

hamnade i en situation i mitt liv, i svårigheter i mitt liv senare där jag märkte att där 

fanns det något som jag själv hade missat som jag liksom ville återta i mitt liv som 

vuxen (Dahlmark, 2017). 

 

Att bli bibliotekarie har handlat om att berika sig själv, men lika mycket om att berika 

andra. Med åren har Dahlmark insett hur viktigt yrket är och vilken skillnad yrket gör 

för människor. Han har alltid stått upp för de svaga i samhället, och känt ett behov av att 

göra sitt bästa för att hjälpa dessa människor genom att ge dem tillgång till rätt 

information, kunskap, litteratur och medier, för han förstår i dag vilken skillnad det gör 

(Dahlmark, 2017). 

 

Dahlmark hade inga direkta uppfattningar om yrket innan utbildningen, men det 

betraktades som ett lugnt arbete i en lugn arbetsmiljö. Att han skulle jobba mycket 

utanför biblioteket och med IT hade han inte föreställt sig. Utan det var att få jobba med 

människor som lockade, att hitta sätt att hitta och hantera information i 

informationsöverflödet var betydelsefullt. En folkbibliotekarie är enligt Dahlmark 

nyfiken, kunskapstörstande, intresserad av utveckling och gillar att hjälpa människor på 

olika sätt, liksom har ett intresse för litteratur även om det inte är övervägande. Varje 

folkbibliotekarie har sedan en viss form av rörelsefrihet och kan planera sin tid efter 

bästa förmåga. Att jobba som folkbibliotekarie och vända sig till alla kan visserligen 

vara förenat med vissa svårigheter vilket kräver väldigt mycket av en organisation, 

framför allt samarbete med olika aktörer och kollegor (Dahlmark, 2017). 

 

Dahlmarks målsättning som folkbibliotekarie är att på något sätt tillgängliggöra 

information och kunskap till biblioteksanvändare oavsett vad det är. Utveckla förmåga 

att referenssamtala med besökare. Han ser sig själv som en förmedlare och vägvisare. 

Han är länken mellan människor och det människor behöver (Dahlmark, 2017). 

 

Vilhelmina Kvist beskriver sitt yrke som komplext, mångfacetterat, lärorikt och 

berikande. Det var ett mer eller mindre självklart val för henne att bli bibliotekarie. Hon 

lockades av läsningen och tanken på att få förmedla litteratur. Kvist berättar också att 

hon blev introducerad för yrket via en bibliotekarie som fungerade som en duktig 

handledare för henne. Trots det medger hon att hon hade en ganska naiv syn på vad 

yrket innebar (Kvist, 2017).  

 
Att jag skulle jobba med människor, det perspektivet fanns liksom inte. Jag hade inte 

alls fokus på det, mer än att man förstod det att man skulle hjälpa människor med att 

leta information, men jag hade ju mer det här med att man skulle kunna få förmedla 

kunskap kring skönlitteratur och sådant (Kvist, 2017).  

 

Att hon som bibliotekarie skulle jobba med människor fanns alltså inte i hennes tidiga 

yrkesbild. Det var först vid inträdet i yrket efter utbildningen som Kvist insåg att yrket 

på många sätt är ett socialt servicearbete. Den sociala biten av yrket kände hon sig inte 

riktigt rustad för och hade gärna sett en introduktion om det vid utbildningen i Borås 

(Kvist, 2017). 

 

Hennes yrkesbild kom vid yrkesinträdet att vidgas. Framför allt beskriver hon hur 

biblioteket började framträda som en värmestuga och mötesplats för henne. Biblioteket 

blev en plats dit alla sorters människor sökte sig, och det har enligt Kvist inneburit att 

hennes arbete mer kommit att handla om bemötande och att vara serviceinriktad än att 
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jobba med ren läsning. Men hon menar samtidigt att hennes huvudsakliga arbete kretsar 

kring det litteraturfrämjande uppdraget. Det är, menar Kvist, förmedling av litteratur 

och kulturupplevelser som utgör grunden för det som biblioteket står för och vill främja. 

”Jag vill ju att det ska vara kärnan i det hela” (Kvist, 2017). 

 

Enligt Kvist utmärks folkbibliotekarien av sitt driv, engagemang och sin nyfikenhet. En 

drivs av att hjälpa människor, nyfiken inför att lära sig nya saker vilket skapar 

engagemang. Som målsättning vill Kvist att de som träffar henne skall känna att de får 

svar på sina frågor, att de får hjälp. Hon vill också vara med i utvecklingen av 

biblioteket och inte bromsa någonting, utan ta hänsyn till vilka böcker som efterfrågas 

och gärna vara lite steget före (Kvist, 2017). 

 

Mattias Lindgren beskriver sitt yrke som brett, roligt och variationsrikt. Han jobbar i 

första hand med barn och ungdomar och vill få dem att komma till biblioteket, inte bara 

för läsning utan även för spontana besök. Lindgren vill göra biblioteket till en härlig och 

bra plats att vara på (Lindgren, 2017). 

 
[…] mitt är yrke är för mig att få barn och unga att gilla att komma till biblioteket och 

använda vad vi kan erbjuda […] att de kommer hit och är här och använder lokalen, 

sitter och spelar de spel som vi har, sitter och läser eller bara träffas och fikar 

(Lindgren, 2017). 

 

Lindgren uppskattar bredden på yrket, alltifrån oförberedda bitar i informationsdisken 

till mer planerade former av sagostunder och arrangemang. Variationen i yrket känns 

också stimulerande och viktigt. Det gör att dagarna aldrig blir lika varandra på något 

sätt. Att bli bibliotekarie var inget självklart val, men Lindgren hade goda erfarenheter 

av bibliotek med en trevlig och social bibliotekarie som inspirerade honom att överväga 

att jobba på bibliotek själv. Men han valde först en annan väg, men bestämde sig när 

biblioteksutbildningen startade i Växjö, dels för att han övervägt tanken innan, och dels 

för att han till stora delar visste vad han blev efter utbildningen (Lindgren, 2017). 

 

Yrkesbilden baserades mycket på det bibliotek han frekvent besökte på den ort där han 

växte upp. Den trevliga och sociala äldre damen skapade förvisso en stereotyp bild av 

bibliotekarien överlag, men bilden ändrades ganska omgående när han mötte andra 

bibliotekariestudenter. Han insåg att där fanns både variation och kontrast vilket han 

menar är positivt, då det gäller att främja olikheter i en arbetsgrupp. Trots vissa 

olikheter hoppas han ändå att yrkeskåren har en gemensam grundsyn vad gäller 

bibliotekets målsättning och samhällsfunktion. Lindgren menar att det som driver 

bibliotekarier i deras arbete är det samhällsfrämjande uppdraget (Lindgren, 2017). 

 
[…] vi drivs av samhällsfrämjande, en form av stöd för det demokratiska samhället, att 

alla ska få fri tillgång till biblioteket och dess utbud (Lindgren, 2017). 

 

Här betonar Lindgren folkbibliotekens sociala roll. Bibliotekarien ser han också som 

allmänbildad och som framför allt bör ha kännedom om bibliotekslagen. Lindgrens 

målsättning är att jobba för att biblioteken skall stå upp för att ha litteratur som grund 

till all annan biblioteksverksamhet. Han vill i det sammanhanget locka folk till 

biblioteket och få de att inse att läsning är ganska coolt. Det absolut viktigaste är att ge 

barn läsupplevelser (Lindgren, 2017). 

 

Lisa Löwander hade till en början svårt att beskriva sitt yrke eftersom yrkesbilden för 

henne är väldig bred och innehåller många olika bitar. Biblioteket beskriver hon som en 



  
 

21 

samhällsinstitution med uppdraget att arbeta i medborgarnas tjänst, och hennes egen roll 

i det hela ser hon som att agera länk mellan användare och andra aktörer i samhället. 

Det gäller enligt henne att som folkbibliotekarie lotsa folk vidare och vara behjälplig 

med allt möjligt. Hennes slutliga beskrivning blir att hon är biblioteket (Löwander, 

2017).  

 
Här är man ju liksom biblioteket mer eller mindre. Och det kan man ju säga, det är ju 

yrkesbilden av en själv […] jag är biblioteket (Löwander, 2017). 

 

Löwanders beskrivning skall ses mot bakgrund av att hon jobbar på ett mindre 

folkbibliotek i länet där bibliotekarien intar en allt-i-allo-roll. Löwander jobbar dock 

inte mycket med läsning, utan vänder sig snarare till andra aktörer och intresserar sig för 

databaser, webben och IT. IT är något som kommit mer och mer med åren vilket 

numera präglar en stor del av hennes arbete och särskilt att vara behjälplig med datorer. 

Hon beställer också in böcker, och sköter andra administrativa rutinuppgifter 

(Löwander, 2017). 

 

Det var inte ett självklart val för Löwander att bli bibliotekarie. Hon arbetade länge 

inom vården men fick aldrig någon fast anställning vilket fick henne att läsa upp sina 

betyg och överväga en annan yrkesbana. Via sitt intresse för läsning och språk ville hon 

så småningom få jobba med litteratur. Hon fick ett stort stöd från sina lärare som också 

lät henne ansvara för skolans bibliotek under tiden hon studerade i Borås. Löwanders 

uppfattningar om bibliotekarieyrket handlade mycket om att läsa och hantera böcker 

vilket baserade sig på det hon själv sett som besökare vid mötet i lånedisken. Vad som 

kunde finnas runt omkring fanns inte med i bilden (Löwander, 2017).  

 
Alltså det var ju en chock kan man ju säga vad bibliotekarieyrket var för någonting, vad 

biblioteket är och vad det var för utbildning. För min bild var verkligen att man står och 

lånar ut böcker (Löwander, 2017). 

 

Yrkesbilden har kommit att förändras från att ha upplevts som ett lugnt jobb till att 

omfatta många olika sidospår. På ett litet bibliotek skall bibliotekarien dessutom göra 

allt till skillnad från större där bibliotekarien mer har olika ansvarsområden. Löwanders 

målsättning som folkbibliotekarie är att se till att allt fungerar och att någon infinner sig 

på biblioteket när de öppnar. Hon drivs i detta arbete av att veta allt, eller åtminstone så 

mycket som möjligt för att kunna svara på frågor (Löwander, 2017). 

 

Helena Stark beskriver sitt yrke som mångfacetterat, brett och innehållsrikt. Hon 

menar att yrket aldrig blir statiskt, utan arbetet utvecklar en hela tiden. Hon menar 

vidare att yrket förmodligen inte är vad folk tror att det är (Stark, 2017). 

 
Många har nog en liten romantiserad bild av att man sitter i ett hörn och läser en massa 

böcker […] men det gör man ju i princip inte så, utan det innefattar väldigt många olika 

bitar ju med inköp, programverksamhet och ute i lånedisken, referenssamtal och ja, 

verkligen omväxlande (Stark, 2017). 

 

För Stark var det ett självklart val att bli bibliotekarie, då hon blev intresserad för 

läsning tidigt i skolan och kom senare att praoa på bibliotek. Hon hade därför en del 

föraningar om vad yrket handlade om under utbildningens gång, att det innefattade lite 

mer än att hantera böcker, men hela bredden fick hon först vid inträdet i yrket. Själva 

aspekten att möta olika sorters människor insåg hon till exempel först när hon började 

arbeta (Stark, 2017). 
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[…] man möter väldigt mycket människor […] men den insikten fick jag väl kanske 

inte riktigt tydligt förrän jag började jobba (Stark, 2017). 

 

Yrket utgörs numera av läsintresset och mötet med människor som också skapar en 

givande relation med trogna besökare. Att vara folkbibliotekarie handlar enligt Stark 

mycket om att kunna svara på frågor och vara beläst i flera ämnen. Hennes målsättning 

är att användarna skall vara nöjda med sina besök och att göra fler digitalt delaktiga 

(Stark, 2017). 

 

Oscar Vilhelmsson beskriver sitt yrke som mångfacetterat där bibliotekarien på många 

sätt intar olika roller. En arbetsvecka kretsar alltifrån informationspass och 

iordningställandet av medier till handledning (undervisning) i olika bibliotekstjänster 

om olika saker. Det var inget självklart val för honom att bli bibliotekarie. Det var aldrig 

någon dröm han hade som barn och han inledde först sin yrkeskarriär genom att jobba i 

en butikskedja i ett antal år. Men han fick upp ögonen för yrket i samband med praktik 

på bibliotek som då var ett arbetsmarknadsprojekt i kommunen där han bodde. 

Vilhelmsson hade också erfarenhet av bibliotek som besökare och upplevde yrket som 

intressant och roligt. Framför allt uppskattade han det mänskliga mötet och att få svara 

på knepiga frågor (Vilhelmsson, 2017). 

 
Det som först var spännande när jag var på den där praktikplatsen det var nog att man 

mötte många olika människor, det kändes jätteintressant, fast sedan fick jag kanske en 

liten romantiserad känsla att här finns ju allt i det här huset, ena stunden vill någon ha 

hjälp med barnböcker, nästa söker någon fakta om sjukdomar och någon vill låna 

böcker om modelljärnvägar och den tredje behöver reselitteratur. Det kändes så 

fantastiskt att kunna erbjuda det på något sätt, bara det att hjälpa de här människorna på 

olika sätt och det också fanns samlat på ett ställe. Det kändes tillfredsställande att vara 

en del av det (Vilhelmsson, 2017). 

 

Det var främst dessa två aspekter som senare var det Vilhelmsson lockades av när han 

sökte in till biblioteksutbildningen i Växjö. Bilden av bibliotekarien innan utbildningen 

kommer Vilhelmsson inte riktigt ihåg, men han såg upp till bibliotekarier som läsande 

och kunniga människor. Han konstaterar dock att yrkesbilden har breddats genom åren i 

sättet att betrakta bibliotekarien som mer än en läsande människa. I själva verket 

rymmer yrket många olika sidor vilket också kräver en del kunskaper menar 

Vilhelmsson, inte allra minst kännetecknas folkbibliotekarien av sin breda kompetens i 

att hjälpa så många människor som möjligt. Det han främst inte hade koll på var hur 

mycket tid bibliotekarier lägger ner på att boka författarbesök (Vilhelmsson, 2017). 

 

Vilhelmssons målsättning som folkbibliotekarie är att vara en länk mellan besökaren 

och den information som finns, oavsett om den är tryckt eller digital. Försöka finnas 

tillhands och hjälpa folk med sådant de vill ha hjälp med. Han ser sig själv som en 

informationsnavigatör, och drivs av att möta nya människor och utmana sig själv i att 

svara på knepiga frågor och vara ett slags detektiv (Vilhelmsson, 2017). 

 
5.1.1 Sammanfattning 

Jag har ovan presenterat respondenternas yrkesuppfattningar före och efter de tillträde 

som folkbibliotekarier, deras yrkesbeskrivning och målsättningar. Detta är fyra viktiga 

beståndsdelar att belysa i diskussionen om deras identitet. Dels går det att söka 

kartlägga en utveckling i deras uppfattningar om yrket, dels illustrerar deras 

beskrivningar och målsättningar deras självbild och denna är i sin tur viktig för att förstå 
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deras identitetsskapande. Jag har nedan sammanställt en tabell för att lättare 

åskådliggöra respondenternas beskrivningar. 

 

Yrkesuppfattning 

före yrkestillträdet 

Yrkesuppfattning 

efter yrkestillträdet 

Yrkesbeskrivning Målsättning 

Sätta upp böcker och 

hjälpa folk tillrätta. 

Lockades av intresset 

för läsning och av att 

få jobba med böcker 

(Björk, 2017). 

Att vara 

folkbibliotekarie 

innebär att en jobbar 

med många olika 

saker (Björk, 2017). 

Brett, variationsrikt 

och roligt. Yrket 

handlar om att möta 

olika sorters 

människor och vara 

behjälplig (Björk, 

2017). 

Läsutveckling och 

läsfrämjande för barn 

och ungdomar. Vara 

tillgänglig för barn 

och ungdomar, och en 

inspiratör för föräldrar 

(Björk, 2017). 

Ett lugnt arbete i en 

lugn arbetsmiljö. 

Lockades av att få 

jobba med människor 

och hitta nya sätt att 

hantera information i 

informationsflödet 

(Dahlmark, 2017). 

Att vara 

folkbibliotekarie 

handlar mycket om 

samarbete (mellan 

kollegor och andra 

aktörer och 

organisationer), yttre 

tjänster, jobba med IT 

(Dahlmark, 2017). 

Mångfacetterat. Ett 

bibliotek är en viktig 

pusselbit i samhället 

och handlar om att 

hjälpa människor på 

olika sätt (Dahlmark, 

2017).  

Tillgängliggöra 

information och 

kunskap. Utveckla 

förmåga att 

referenssamtala med 

besökare. Vara en länk 

mellan människor och 

det människor behöver 

(Dahlmark, 2017). 

Förmedla litteratur, 

jobba med böcker och 

svara på olika frågor. 

Lockades av intresset 

för läsning och 

tanken på att få 

förmedla litteratur 

(Kvist, 2017). 

Ett socialt yrke där en 

jobbar med många 

olika människor. 

Biblioteket upplevs 

som en värmestuga 

och mötesplats, vilket 

inneburit mer 

serviceinriktning än 

att jobba med ren 

läsning (Kvist, 2017). 

Komplext, 

mångfacetterat, 

lärorikt och 

berikande. Yrket är 

socialt betingat och 

handlar om 

bemötande, service 

och att förmedla 

litteratur och 

kulturupplevelser 

(Kvist, 2017). 

Vara behjälplig och ge 

svar på användarnas 

frågor. Vara med i 

utvecklingen av 

biblioteket och ta 

hänsyn till vilka 

böcker som efterfrågas 

(Kvist, 2017). 

Baserades på den 

sociala och trevliga 

äldre damen i 

informationsdisken 

som upplevdes vara 

allmänbildad. 

Lockades av den 

goda erfarenheten av 

bibliotek (Lindgren, 

2017). 

Bibliotekarier är 

relativt heterogena 

och uppvisar en stor 

mångfald vad gäller 

olika personligheter. 

Yrket öppnar upp för 

variationer och 

kontraster i 

inriktningarna vilket 

upplevs som positivt 

(Lindgren, 2017).  

Brett, roligt och 

variationsrikt. 

Variationen upplevs 

som stimulerande och 

viktigt. Yrket handlar 

om att främja 

demokratin, socialt 

ansvarstagande och 

förmedla litteratur 

och kulturupplevelser 

(Lindgren, 2017). 

Stå upp för att 

biblioteken skall ha 

litteraturen som grund 

till all annan 

biblioteksverksamhet. 

Få barn att inse att 

läsning är ganska 

coolt (Lindgren, 

2017). 

Läsa och hantera 

böcker. En lugn 

arbetsmiljö. Lockades 

av intresset för 

läsning och språk 

(Löwander, 2017). 

Bibliotekarier jobbar 

med så mycket annat 

än bara litteratur. 

Yrket öppnar upp för 

flera sidospår och en 

del av arbetet är 

också förlagt utanför 

biblioteket 

(Löwander, 2017). 

Brett och innehåller 

väldigt många olika 

bitar. På ett litet 

folkbibliotek skall 

bibliotekarier oftast 

göra allt vilket 

innefattar en hel del 

administration 

(Löwander, 2017). 

Se till att allt fungerar 

och att någon infinner 

sig på biblioteket när 

de öppnar. Drivs av att 

veta allt, eller så 

mycket som möjligt 

för att kunna svara på 

folks frågor 

(Löwander, 2017). 

Att jobba på bibliotek 

innefattar mer än att 

bara hantera böcker. 

Yrket handlar inte om 

att läsa i något hörn, 

utan om att möta 

Mångfacetterat, brett 

och innehållsrikt. Att 

vara folkbibliotekarie 

Användare skall vara 

nöjda med sina besök. 

Göra fler digitalt 
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Lockades av intresset 

för läsning och 

praoperioderna i 

skolan (Stark, 2017). 

olika sorters 

människor. Det är 

mer än böcker som 

upptar bibliotekariens 

tid (Stark, 2017). 

handlar om att kunna 

svara på frågor och 

vara beläst i flera 

ämnen (Stark, 2017). 

delaktiga (Stark, 

2017). 

Bibliotekarier 

uppfattades vara 

läsande och kunniga 

människor. Lockades 

av praktiken (möta 

människor och svara 

på frågor) och den 

romantiserade 

känslan att få bli en 

del av biblioteket 

(Vilhelmsson, 2017). 

Bibliotekarier är mer 

än en läsande 

människor. Yrket 

handlar om att möta 

olika sorters 

människor och att 

hjälpa dem på olika 

sätt (Vilhelmsson, 

2017). 

Mångfacetterat där 

bibliotekarien intar 

olika roller. Yrket 

rymmer många olika 

sidor vilket kräver en 

del kunskaper, främst 

att hjälpa människor 

(Vilhelmsson, 2017). 

Vara en länk mellan 

besökare och 

information (både 

tryckt och digital). 

Vara tillgänglig. Drivs 

av att möta nya 

människor 

(Vilhelmsson, 2017). 

Tabell 1: Yrkesuppfattning, yrkesbeskrivning och målsättning 

 

Som tabellen visar tycks samtliga respondenter haft vaga uppfattningar om yrkets 

mångfacetterade sidor före de tillträde som bibliotekarier efter biblioteksutbildningen. 

För Björk, Kvist och Löwander handlade yrket i mångt och mycket om att få jobba med 

litteratur och förmedla denna. Det var här i huvudsak deras intresse för läsning och 

språk som lockade dem att överväga en biblioteksutbildning (Björk, 2017; Kvist, 2017; 

Löwander, 2017). Löwander beskriver vidare att biblioteket upplevdes vara en lugn 

arbetsmiljö, något även Dahlmark tog upp (Löwander, 2017; Dahlmark, 2017). 

Dahlmark medgav å andra sidan att han inte hade några direkta uppfattningar om yrket 

mer än att det upplevdes som viktigt för samhället, en ståndpunkt han håller fast vid än i 

dag (Dahlmark, 2017). 

 

Liksom Vilhelmsson lockades Dahlmark till yrket av tanken på att få jobba med 

människor, svara på frågor och hjälpa dem att hitta i informationsflödet. Men till 

skillnad från Vilhelmsson hade Dahlmark inte några direkta erfarenheter av bibliotek 

innan biblioteksutbildningen och innan yrkesinträdet (Vilhelmsson, 2017; Dahlmark, 

2017). 

 

De övriga respondenterna ger på olika sätt uttryck för att de hade goda erfarenheter av 

bibliotek innan deras utbildning. Björk, Kvist, Stark och Vilhelmsson hade exempelvis 

praktiserat en del på bibliotek och därigenom fått blodad tand, medan Lindgren hade bra 

erfarenheter som biblioteksbesökare (Björk, 2017; Kvist, 2017; Lindgren, 2017; Stark, 

2017; Vilhelmsson, 2017). Löwander kom att få särskild träning då hon under 

utbildningens gång fick ansvara för ett skolbibliotek (Löwander, 2017). Vilhelmsson 

kom under sin praktik att få en romantiserad känsla av att vilja bli en del av 

biblioteksverksamheten vilket blev det slutliga avgörandet för övervägandet av en 

biblioteksutbildning (Vilhelmsson, 2017). Bibliotekarier tycks även ha fungerat som 

förebilder och handledare för både Kvist, Stark och Lindgren (Kvist, 2017; Stark, 2017; 

Lindgren, 2017). 

 

Bilden av bibliotekarien som framträder i respondenternas beskrivningar illustrerar både 

en läsande och kunnig människa (Björk, 2017; Kvist, 2017; Löwander, 2017; Stark, 

2017; Vilhelmsson, 2017), och en social och trevlig människa (Dahlmark, 2017; 

Lindgren, 2017). Lindgren är den enda som talar om den snälla äldre damen som 

upplevdes vara allmänbildad medan Björk, Kvist, Löwander, Stark och Vilhelmsson i 
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stället talar om den läsande människan. Dahlmark ger i sammanhanget inte någon sådan 

bild av bibliotekarien utan betonar mer de sociala aspekterna som upplevdes prägla 

yrkesinnehållet (Dahlmark, 2017). 

 

I samband med deras tillträde har yrkesuppfattningarna breddats. De har framför allt 

insett att folkbibliotekarier jobbar med flera olika saker samtidigt. De som 

huvudsakligen varit inställda på att få jobba med litteratur har insett att yrket på det 

stora hela är socialt betingat (Björk, 2017; Kvist, 2017; Löwander, 2017; Stark, 2017). 

De som varit inställda på att få jobba med människor har i sin tur insett att bibliotekarier 

förlägger en del av sin arbetstid utanför biblioteket och ägnar sig bland annat åt att 

samarbeta med olika aktörer, myndigheter och föreningar i samhället (Dahlmark, 2017; 

Lindgren, 2017; Vilhelmsson, 2017). Bilden av bibliotekarien har härvid också vidgats 

till att illustrera en människa som ägnar sig åt flera olika saker. Lindgren är den av 

respondenterna som menar att den breda yrkesuppfattningen också ger en bild av en 

heterogen yrkeskår där olika yrkesinriktningar främjas och upplevs som positivt för 

bibliotekariekåren i stort (Lindgren, 2017). 

 

Yrkesuppfattningarna avspeglas delvis i yrkesbeskrivningen. De väljer att beskriva sitt 

yrke som komplext, mångfacetterat, variationsrikt, brett, roligt, lärorikt och viktigt. Att 

låta dem beskriva sitt yrke visade sig till en början vara en stor utmaning. Stark och 

Löwander fick till och med börja med att beskriva vad yrket inte var för att komma åt en 

yrkesbeskrivning (Stark, 2017; Löwander, 2017). Det blev här ett samtal om 

föreställningar och uppfattningar om bibliotekarier som de anser inte överensstämmer 

med hur de själva ser på deras yrke. Att bibliotekarier skulle läsa böcker på arbetstid är 

ett sådant exempel. I själva verket menar de att en mängd andra saker upptar 

bibliotekariers tid (Björk, 2017; Kvist, 2017: Stark, 2017; Löwander, 2017). 

Beskrivningen alla respondenter ger skildrar bibliotekarier som jobbar mer med 

bemötande och service än med ren läsning. Kvist och Lindgren menar å andra sidan att 

litteraturen och kulturupplevelserna utgör grunden till all annan biblioteksverksamhet 

(Kvist, 2017; Lindgren, 2017). 

 

Argumentet att litteratur och kulturupplevelser skall utgöra grunden för 

biblioteksverksamheten går likaledes att skönja i Lindgrens och Björks målsättning där 

det läsfrämjande uppdraget betonas som mycket viktigt (Lindgren, 2017; Björk, 2017). 

De andra argumenterar mer för att bibliotekarier skall vara tillgängliga och 

serviceinriktade. Dahlmark och Vilhelmsson inriktar sig här mot informationen och 

strävar efter att fungera som en länk mellan informationen och användarna (Dahlmark, 

2017; Vilhelmsson, 2017). Kvist, Löwander och Stark strävar mer åt vara belästa och 

insatta i användarnas informationsbehov för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. Stark 

har också en ambition att söka göra fler användare digitalt delaktiga, och Kvist vill vara 

med i utvecklingen av biblioteket. Löwander ger i sin tur direkt uttryck för sin allt-i-

allo-roll där hennes främsta målsättning är att se till att allt fungerar (Kvist, 2017; 

Löwander, 2017; Stark, 2017). 

 

5.2 Kunskaper 
Vad anser respondenterna att en folkbibliotekarie bör kunna? Nästintill alla nämner att 

folkbibliotekarier bör ha en viss form av litteraturkännedom som grund. Men deras 

resonemang kring detta skiljer sig aningen åt. Kvist, Stark och Björk syftar på 

litteraturvetenskap och lyfter fram att bibliotekarien bör ha en sådan god kännedom om 

litteraturen i biblioteket att hen kan vara behjälplig och förmedla litteratur. 
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Bibliotekarien är i sådana fall både insatt i det som är aktuell läsning och i klassiker 

(Kvist, 2017; Stark, 2017; Björk, 2017). 

 

Löwander talar också om litteraturkännedom, men hon är tillsammans med Lindgren 

mer inne på resonemanget om att bibliotekarien skall kunna hitta i biblioteket 

(Löwander, 2017; Lindgren, 2017). Löwander menar att litteraturkännedomen tjänar till 

att veta var alla böcker står och ha lite koll på vad folk gillar att läsa i kommunen, men 

litteraturen i sig, dess innehåll är inget Löwander fokuserar på. Hon berättar att 

användarna är så pass insatta och medvetna om vad de vill läsa att hon kan fokusera på 

andra saker (Löwander, 2017).  

 

Dahlmark nämner inte litteraturkännedom i kunskapssammanhang, men det finner sin 

förklaring i att han inte jobbar med litteratur och läsning. Hans resonemang om litteratur 

är i sammanhanget kring vad som utmärker en folkbibliotekarie liknande de tankar 

Lindgren och Löwander resonerar om (Dahlmark, 2017). 

 

Vilhelmssons tankegångar ställer sig mellan de andra respondenterna där han menar att 

bibliotekarien inte skall stå som ett frågetecken om det kommer frågor om författarskap 

och liknande, utan kunna tillräckligt mycket för att vara behjälplig på bästa sätt 

(Vilhelmsson, 2017). 

 

Ett annat resonemang som en del respondenter kommer in på är uppfattningen om att 

bibliotekarien skall kunna allt vilket speglar föreställningen om den allmänbildade 

bibliotekarien som en del respondenter haft sedan barnsben (Björk, 2017; Lindgren, 

2017; Löwander, 2017). Dahlmark hävdar dock att folkbibliotekarier inte behöver 

kunna allt, snarare lite om mycket (Dahlmark, 2017). Björk menar att det råder en 

skämtsam uppfattning om att folkbibliotekarier skall kunna allt, men resonerar att det 

inte skadar att kunna mycket om lite allt möjligt eftersom bibliotekarier aldrig kan 

förbereda sig på vilka frågor som uppstår under en arbetsdag. På det viset menar Björk 

att folkbibliotekarier har nytta av allt de läst och studerat under åren för de kommer 

förmodligen få användning av det någon gång i yrket (Björk, 2017). 

 

Lindgren är den av respondenterna som gärna ser bibliotekarien som relativt 

allmänbildad och som också ser charmen i att många bibliotekarier väljer att 

ämnesspecialisera sig och utvecklar goda kunskaper i vissa ämnen. Samtidigt anser han 

det viktigare att bibliotekarier kan hitta i biblioteket, att de är bekanta med 

katalogiseringssystemet och vet hur ett bibliotek är uppbyggt (Lindgren, 2017).  

 

Björk, Kvist och Dahlmark hävdar emellertid att ämnesspecialisering vad gäller 

folkbibliotek bara finns i liten utsträckning. Björk menar att även om en 

folkbibliotekarie är väl insatt i ett ämne förutsätts hen ändå vara insatt i andra ämnen 

också, liksom sina kollegors ansvarsområden (Björk, 2017). Kvist är i sammanhanget 

positivt inställd till ämnesspecialisering, men resonerar samtidigt att en folkbibliotekarie 

måste ha insyn i hela beståndet, ”det handlar väl ändå om att vi ska kunna veta vad det 

är vi har i hyllorna” (Kvist, 2017). Dahlmark menar i sin tur att det är önskvärt med 

bibliotekarier som har specialkunskaper, men att det samtidigt styrs beroende på hur 

anställningen och tjänsterna i kommunen ser ut (Dahlmark, 2017).  

 

Förmågan att kunna bemöta olika sorters människor är något som blivit allt viktigare 

menar Kvist, Stark och Vilhelmsson eftersom bibliotekarieyrket mer och mer blivit ett 

serviceyrke. De talar om denna förmåga i kunskapssammanhang som en social 
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kompetens (eller som i Kvists fall om kundpsykologi), men gör det på olika sätt. Medan 

Kvist syftar på förmågan att kunna bemöta olika människor utifrån en viss kännedom 

om vilka personer som efterfrågar hjälp är, utgår Stark ifrån bibliotekariers sociala 

beteende och lägger vikten vid att ha ett bra bemötande. Vilhelmsson befinner sig 

någonstans mellan Kvists och Starks resonemang där socialt beteende och förmåga till 

social interaktion med andra människor kännetecknar det Vilhelmsson kallar social 

kompetens (Kvist, 2017; Stark, 2017; Vilhelmsson, 2017). Övriga respondenter 

resonerar också om att bibliotekarier behöver ha ett bra bemötande, men gör det inte i 

kunskapssammanhang (Björk, 2017; Dahlmark, 2017; Lindgren, 2017; Löwander, 

2017). 

 

Enligt Dahlmark är förmågan att kunna bemöta människor något som finns i 

bibliotekariens väsen. Han menar att bibliotekarier har det förmodligen i sig, viljan att 

hjälpa andra människor, som oftast följt med från unga år och har med uppväxt och 

familj att göra. Yrket är därför passande för en viss typ av människor som har en 

personlighet som inser vikten av det mänskliga mötet. Det går klart att lära sig även om 

det i viss mån är svårt. Han menar att de som blir riktigt duktiga har det redan i sig 

(Dahlmark, 2017).  

 

Lindgren nämner i resonemanget om folkbibliotekens samhällsfrämjande roll att 

bibliotekarier bör ha kännedom om demokratiska värden, bibliotekslagen och 

målsättningen med biblioteket (Lindgren, 2017). 

 

I det administrativa arbetet nämner Löwander, Stark och Vilhelmsson att bibliotekarien 

bör ha kännedom om kulturpolitik och hur ett bibliotek är uppbyggt (Löwander, 2017; 

Stark, 2017; Vilhelmsson, 2017). Vilhelmsson anser också att det finns fördelar om 

bibliotekarier har en viss form av ekonomiskt tänkande i sitt arbetssätt, vilket menas 

med att bibliotekarier är prismedvetna och kan hålla sig till en budget och fördela 

resurserna någorlunda rättvist och fördelaktigt. Det är å andra sidan inget alla bör 

kunna, men det har sina fördelar menar han (Vilhelmsson, 2017). 

 

Dahlmark anser också att folkbibliotekarier bör ha en lokal kännedom om det samhälle 

som folkbiblioteket är beläget i (Dahlmark, 2017). Detta för att kunna lotsa folk vidare 

beroende på deras behov. Löwander är inne på ett liknande resonemang. Hon berättar 

att det genom åren blivit allt viktigare med folkbibliotekarier som har kännedom om 

samhället och andra kommunala verksamheter eftersom folkbiblioteket mer och mer 

blivit en informationscentral dit folk vänder sig när de behöver svar på allt möjligt, 

vilket också bidragit till resonemanget om att folkbibliotekarier skall kunna det mesta 

(Löwander, 2017). 

 

Grundläggande IT-kompetens är något som flera respondenter tycker är viktigt att 

bibliotekarier har eftersom datorn blivit dagens främsta arbetsredskap och anses också 

vara en förutsättning för att utveckla informationskompetens (Dahlmark, 2017; Kvist, 

2017; Löwander, 2017; Stark, 2017; Vilhelmsson, 2017). Dahlmark menar att 

allmänheten också tycks förvänta sig att bibliotekarier har IT-kompetens vilket Kvist, 

Löwander, Stark och Vilhelmsson instämmer i. De har lagt märke till att användare ofta 

vill ha hjälp med att lösa tekniska problem. Det här har bidragit till att de också 

resonerar om att bibliotekarier gärna skall vara insatta i IT-frågor, ha kännedom om 

olika informationssystem och kunna en hel del om medier för att smidigare och 

effektivare kunna hjälpa användare med deras informationsbehov. De har på så vis 



  
 

28 

blivit mer lösningsorienterade (Dahlmark, 2017; Kvist, 2017; Löwander, 2017; Stark, 

2017; Vilhelmsson, 2017). 

 

Respondenterna betonar vikten av att som bibliotekarie vara informationskompetent, 

men gör det utifrån olika utgångspunkter. Precis som med litteraturkännedomen tjänar 

informationskompetensen olika syften. Medan Lindgren, Kvist och Björk använder sin 

informationskompetens för att i första hand hitta i biblioteket och veta var allt har sin 

plats, utgår Vilhelmsson tillsammans med Stark från att ha en sådan bred kännedom om 

själva informationen i sig, informationsåtervinning och kännedom om olika 

informationssystem (Lindgren, 2017; Kvist, 2017; Björk, 2017; Vilhelmsson, 2017; 

Stark, 2017). Dahlmark och Löwander befinner sig mellan dessa två utgångspunkter. De 

tycker det är viktigt att vara kunnig i informationssökning för att kunna göra ett sådant 

bra jobb som möjligt, men använder denna färdighet i första hand för att få ett grepp om 

var någonstans folk kan få tag i information baserat på deras informationsbehov. Det 

handlar mycket om att lotsa folk vidare till andra ställen där mer information finns att 

hämta (Dahlmark, 2017; Löwander, 2017). 

 

Informationskompetens tycks i sammanhanget också vara en färdighet i att veta vad 

användarna vill ha och behöver. De har alla liknande metoder och strategier för att 

komma underfund med vad deras biblioteksbesökare efterfrågar. Det handlar om en viss 

form av intervjuteknik där det gäller att ställa följdfrågor och avskala ämnet till dess 

kärna att det går att ringa in informationsbehovet (Björk, 2017; Dahlmark, 2017; Kvist, 

2017; Lindgren, 2017; Löwander, 2017; Stark, 2017; Vilhelmsson, 2017). 

 

Dahlmark och Vilhelmsson förespråkar att bibliotekarien i samband med sin 

informationskompetens också skall ha en pedagogisk kompetens med en förmåga att 

undervisa användare i hur saker och ting fungerar eller förhåller sig, samt kan förklara 

så att användare förstår. Speciellt Vilhelmsson är inne på detta spår eftersom han ofta 

har handledning och undervisar olika personer i hur de kan använda databaser. 

Dahlmark och Vilhelmsson resonerar att det lika mycket handlar om att veta var 

information finns och hur den är beskaffad som att kunna förmedla den och lära 

användare att själva söka information (Dahlmark, 2017; Vilhelmsson, 2017). 

 

Stark delar i mångt och mycket Vilhelmssons och Dahlmarks resonemang, men lägger 

tonvikten på den digitala kompetensen och menar att det blivit allt viktigare att göra 

kommuninvånarna mer digitalt delaktiga eftersom den digitala utvecklingen annars 

skapar klyftor mellan människor i ett samhälle (Stark, 2017). 

 
5.2.1 Sammanfattning 

I kunskapssammanhang lyfter respondenterna fram att folkbibliotekarier skall ha: 

 

 Litteraturkännedom 

 Social kompetens 

 Informationskompetens 

 Grundläggande IT-kompetens 

 Kunskap i demokratiska värden, bibliotekslagen och bibliotekets målsättning 

 Pedagogisk kompetens 

 Digital kompetens 

 Lokal kännedom om samhället 

 Kunna lite om mycket 
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 Ekonomiskt tänkande 

 

Resonemangen kring vilka syften dessa kunskaper har för folkbibliotekarier skiljer sig 

dock åt mellan respondenterna. Litteraturkännedom och social kompetens är en sådan 

sak. Medan Kvist, Stark och Björk med litteraturkännedom avser ett litterärt vetande, 

syftar de andra på ett litterärt orienterande. Det väsentliga för Dahlmark, Lindgren, 

Löwander och Vilhelmsson är främst att kunna hitta i biblioteket och veta vilka typer av 

böcker folk gärna läser. Med social kompetens avser Kvist en viss kännedom om 

användarna för att kunna hjälpa dem på bästa sätt, medan Stark åsyftar bibliotekariers 

sociala beteende och närmar sig ett resonemang om bemötande. Vilhelmsson ställer sig 

mellan Kvists och Starks beskrivningar där social kompetens både handlar om socialt 

beteende och kännedom om hur en skall interagera med vissa användare. De andra 

resonerar också om bemötande men inte i kunskapssammanhang. Dahlmark menar 

exempelvis att den sociala kompetensen är en del av bibliotekariens personlighet och 

utgör ingen direkt kunskap som kan eller behöver förvärvas. 

 

I övrigt nämner respondenterna olika kunskaper som de menar är mer eller mindre 

viktiga för folkbibliotekarier. Grundläggande IT-kompetens och digital kompetens tycks 

i sammanhanget vara samma sak. Respondenterna utgår i huvudsak från de rent 

tekniska färdigheterna, att bibliotekarier bör ha datorvana och kunna söka i komplexa 

informationssystem. Till detta hör en vilja att ge användare samma möjlighet att söka 

information, och framför allt att bli digitalt delaktiga. Informationskompetensen 

omfattar i sin tur en förståelse för informationssystemens struktur och dess omfattning 

för att på ett så smidigt sätt som möjligt kunna återvinna informationsdokument, men 

handlar lika mycket om att ta reda på vad för slags information användare är 

intresserade av. Den pedagogiska kompetensen har slutligen som syfte att begripliggöra 

den återhämtade informationen för användare, liksom den även används för att lära ut 

sökstrategier och källkritik och informera användare om olika informationskällor 

(Björk, 2017; Dahlmark, 2017; Kvist, 2017; Lindgren, 2017; Löwander, 2017; Stark, 

2017; Vilhelmsson, 2017).  

 

Respondenterna lyfter också fram att folkbibliotekarier gärna skall kunna lite om 

mycket eftersom en aldrig kan veta vilka typer av frågor som användarna vill ha svar på. 

Björk menar i sammanhanget att folkbibliotekarier på så vis har nytta av allt de läst eller 

studerat eftersom de förmodligen kommer få användning av det någon gång under sitt 

yrkesliv (Björk, 2017). Dahlmark och Löwander menar vidare att då alltfler 

biblioteksbesökare börjat använda biblioteken som informationscentraler och vill ha 

hjälp med allt möjligt är det också fördelaktigt om folkbibliotekarier har en lokal 

kännedom om det samhälle som biblioteket är beläget i (Dahlmark, 2017; Löwander, 

2017). 

 

Lindgren lyfter fram kunskap i demokratiska värden, bibliotekslagen och bibliotekets 

målsättning som det väsentliga i kunskapssammanhang. En kännedom om detta menar 

han är fullt tillräckligt, även om det självfallet är önskvärt med andra färdigheter. 

Dessutom bidrar kännedom om bibliotekets målsättning att bibliotekarier kan arbeta 

utifrån en gemensam grundsyn (Lindgren, 2017). 

 

Det ekonomiska tänkandet som Vilhelmsson ger uttryck för är särskilt fördelaktigt i det 

administrativa arbetet där bibliotekarier kan göra upp en budget och fördela resurser 

rättvist vid medieinköp, planering av programverksamhet och annan strategisk 

planering som hör det inre biblioteksarbetet till (Vilhelmsson, 2017). 
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5.3 Utbildning 
Den utbildning som stått till buds för respondenterna har nästan uteslutande varit den i 

Borås under 1980- och 1990-talen. Dahlmark, Lindgren och Vilhelmsson har däremot 

gått vid Linnéuniversitetet (dåvarande Växjö universitet) under 2000-talets första år och 

var bland de första som gick den dåvarande nya biblioteksutbildningen med pedagogisk 

inriktning. Några väsentliga skillnader mellan utbildningarna har inte direkt varit 

skönjbara eftersom jag inte fäst mig vid deras form, och ytterst lite vid deras innehåll, 

utan snarare har jag velat resonera med respondenterna om vad utbildningarna haft för 

betydelse för deras yrkespraktik. I detta resonemang har inte enbart 

biblioteksutbildningen behandlats, utan all typ av utbildning som varit betydelsefull. 

 

Respondenterna lyfter fram att den största kunskapen de burit med sig från sin 

biblioteksutbildning är en förståelse för katalogisering och klassificering. Den 

kunskapen har för respondenterna främst tjänat som ett hjälpmedel för att kunna 

orientera sig i biblioteket. Ingen av respondenterna sitter dock själva och katalogiserar 

eller klassificerar, men kunskapen är ändå ytterst användbar i det administrativa 

biblioteksarbetet (Björk, 2017; Dahlmark, 2017; Kvist, 2017; Lindgren, 2017; 

Löwander, 2017; Stark, 2017; Vilhelmsson, 2017). 

 

En annan stor lärdom är den utvecklade informationskompetensen som under 

utbildningen fått sin grund. Det har handlat om alltifrån introduktionen av olika 

informationssystem och databaser till sökstrategier och metoder för att återvinna 

information. En förutsättning för att kunna hitta information har också krävt lite 

kännedom om informationens beskaffenhet, karaktär och omfång. Respondenterna 

menar att utbildningarna gett dem insikter i vad information kan vara och hur man på 

olika sätt kan hitta information beroende på i vilket sammanhang informationen skall 

användas (Björk, 2017; Dahlmark, 2017; Kvist, 2017; Lindgren, 2017; Löwander, 2017; 

Stark, 2017; Vilhelmsson, 2017).  

 

Dahlmark, Lindgren och Vilhelmsson nämner också det vetenskapliga skrivandet som 

en värdefull lärdom. Det har blivit ett sätt för dem att förena yrkets teoretiska och 

praktiska aspekter med varandra (Dahlmark, 2017; Lindgren, 2017; Vilhelmsson, 2017). 

Dahlmark menar exempelvis att han haft nytta av det vid de tillfällen han skall 

kommunicera med aktörer utanför biblioteket, när han skall formulera sig skriftligt 

(Dahlmark, 2017).  

 

Respondenterna nämner att det i deras omvärldsbevakning också ingår att vara lite insatt 

i vad som händer vid biblioteksutbildningarna i landet. Reflektionen kring 

bibliotekariens utbildning kom därför inte att bara handla om respondenternas 

utbildning utan om utbildningar rent generellt. Framför allt visar respondenterna ett 

intresse för de uppsatser som skrivs och respondenterna menar att det hjälper dem i 

deras fortsatta biblioteksverksamhet med att tänka på ett nytt sätt (Björk, 2017; 

Dahlmark, 2017; Kvist, 2017; Lindgren, 2017; Löwander, 2017; Stark, 2017; 

Vilhelmsson, 2017). 

 

Respondenterna har även olika utbildningsbakgrunder vilket delvis speglar deras 

nuvarande inriktningar i sina bibliotekarietjänster. Kvist, Löwander och Stark har 

exempelvis studerat litteratur och språk, medan Dahlmark och Vilhelmsson studerat 

pedagogik och IT. Björk har kombinerat studier i pedagogik och litteratur, och Lindgren 

läste före biblioteksutbildningen en del om administration. 
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I resonemanget om det går att bilda en bibliotekarie vilket kommit på tal i intervjuerna 

svarar respondenterna att deras utbildningar fungerat som en introduktion till deras 

yrkesliv. De menar att utbildningen gett dem en teoretisk grund att stå på, men att yrkets 

sociala aspekter varit svårare att lära ut. Den praktiska färdigheten har därför byggt på 

förvärvade kunskaper genom erfarenhet och aktiv självinlärning.  

 
[…] jag kan ju berätta om hur det är men man kan ju liksom inte uppleva själva det som 

kanske frammanas genom känslor och sådant inför olika händelser och så, men det är ju 

ändå så, jag hade kanske tyckt att det hade varit önskvärt om man någon gång hade 

nämnt det här under utbildningen att detta är ett serviceyrke (Kvist, 2017). 

 
[…] jag tror nog att många som går inte har så bra koll på vad det är och vad det 

innebär. Sociala möten så att säga, för det är ju också ett sätt att förbereda sig i stället 

för det teoretiska även om det också kan vara en bra grund (Stark, 2017). 

 
Det har kommit mer med åren att man fått en förståelse […] alltså vad man rent 

praktiskt gör på ett bibliotek. Men det klart, jag har väl visst fått med mig lite ändå. 

Men det var totalt fel bild med den jag hade och när jag hade läst, och när man kommer 

ut på bibliotek (Löwander, 2017). 

 

Som bakgrund till dessa utsagor kan tilläggas att respondenterna inte hade många 

praktiska moment under sin biblioteksutbildning. Utbildningarna handlade mer om att 

ge dem en teoretisk förståelse för bibliotekets uppbyggnad på olika sätt, vilka 

möjligheter och funktioner som biblioteken fyller. Under deras yrkesliv har de sedan 

fått praktisera och nyansera denna förståelse, samt att de utvecklat praktiska färdigheter 

för att slutligen bli de bibliotekarier de är i dag. Att vara bibliotekarie bygger därför 

enligt respondenterna mycket på föreningen mellan teoretiska och praktiska kunskaper. 

De menar också att en bibliotekarie aldrig blir fullärd utan lär sig nya saker hela tiden. I 

vissa sammanhang, som anammandet av ny teknik och nya medier fordras till exempel 

fortbildning (Björk, 2017; Dahlmark, 2017; Kvist, 2017; Lindgren, 2017; Löwander, 

2017; Stark, 2017; Vilhelmsson, 2017). 

 
5.3.1 Sammanfattning 

Reflektionen kring bibliotekariers utbildning har inte enbart handlat om 

biblioteksutbildningens betydelse för respondenternas yrkespraktik, utan även velat 

lyfta generella resonemang om hur bibliotekarier förvärvar sina kunskaper och 

förbereds inför sitt yrkesliv. Respondenterna menar att bibliotekarier förvärvar sina 

yrkeskunskaper genom föreningen av teoretiska och praktiska färdigheter. Utbildningen 

anses ha gett dem en introduktion och i första hand en teoretisk utgångspunkt som i 

yrkeslivet fått sin praktiska förståelse och relevans. Under yrkeslivet har sedan 

respondenterna förvärvat och utvecklat kunskaper genom erfarenhet. 

 

De har alla olika utbildningsbakgrunder vad gäller tidigare kurser och inriktningar, 

främst inom antingen litteratur och språk eller pedagogik och IT. Men de kunskaper de 

burit med sig från biblioteksutbildningen har främst varit: 

 

 En förståelse för katalogisering och klassificering, som blivit ett hjälpmedel för 

att kunna orientera sig i biblioteket. 

 Grundläggande informationskompetens, som avser kännedom om olika 

informationssystem och databaser, tillika sökstrategier och metoder för att kunna 

söka information. 
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 Vetenskapligt skrivande, som blivit ett sätt att förena yrkets teoretiska och 

praktiska sidor med varandra. 

 

5.4 Folkbibliotekariers resonemang om allmänhetens uppfattningar 
Respondenterna delar i stort samma uppfattning om att de anser att allmänheten inte har 

stor kännedom om vad en folkbibliotekarie arbetar med och resonerar bland annat 

utifrån föreställningar om den läsande bibliotekarien, den som ägnar flera timmar åt att 

läsa böcker på arbetstid. Björk berättar om hur hon gång på gång under sina verksamma 

år i yrket fått frågor om hur många böcker hon får läsa på arbetstid. Hon menar att 

allmänheten tycks fastnat i en skev bild av bibliotekarien att de inte ser hur komplext 

yrket har blivit. Flera av respondenterna delar Björks resonemang angående 

uppfattningen om den läsande bibliotekarien (Kvist, 2017; Lindgren, Löwander, 2017; 

Stark, 2017; Vilhelmsson, 2017). 

 

Vilhelmsson delger också att uppfattningen lätt övergår i en jargong om bibliotekarier. 

Han lyfter emellertid fram att allmänheten har, trots jargongen, en viss kännedom om 

yrket som baserar sig på vad folk ser bibliotekarier göra i den publika miljön. De ser 

bibliotekarier röra sig bland hyllorna, söka katalogposter och annan information i 

informationsdisken och låna ut och återlämna böcker. Yrkets andra sidor som inte är 

lika synliga är det svårare för allmänheten att få ett grepp om menar Vilhelmsson. 

Vilhelmsson resonerar att det från allmänhetens sida ofta saknas en reflektion kring hur 

böcker och andra medier hamnar på biblioteket. Allmänheten ser på så sätt inte helheten 

(Vilhelmsson, 2017). 

 

Stark är inne på liknande tankar och hävdar att även många trogna besökare har dålig 

koll på vad som finns på biblioteket då de inte rör sig i hela byggnaden. De har heller 

inte kännedom om det inre biblioteksarbetet, vad som händer bakom kulisserna med 

medieinköp, planering inför programverksamhet och liknande (Stark, 2017). 

 

Stark, Vilhelmsson, Löwander och Dahlmark upplever att dessa vaga uppfattningar är 

en nackdel för yrkeskåren. Vilhelmsson tror exempelvis att bibliotekarier skulle få en 

högre status om folk såg hela bilden av yrket och ha mer respekt för arbetet. Löwander 

och Dahlmark menar att om fler vetat styrkan med biblioteken hade fler människor 

besökt biblioteket och då hade det förmodligen sett annorlunda ut (Stark, 2017; 

Vilhelmsson, 2017; Löwander, 2017; Dahlmark, 2017).  

 

Löwander tror att allmänheten har många fördomar om bibliotekarier vilket också kan 

höra samman med att bibliotekarier har svårt att beskriva vad de gör om dagarna. Men 

hon tror snarare det beror på en förlegad bild av folkbiblioteket och att folk, i synnerhet 

de som inte besöker biblioteket, har vaga uppfattningar om vad folkbiblioteken kan 

erbjuda. I resonemanget lyfter Löwander fram kiosklitteraturen som exempel och tiden 

då vissa böcker ansågs vara skadliga att läsa och betraktades som skräplitteratur. 

Löwander menar att vissa säkert fortfarande har en sådan förlegad syn när det gäller 

bibliotek. Med det menar hon att folk kanske upplever att biblioteken inte har den typ 

av medier som de egentligen vill ha, och därav inte uppsöker biblioteken. Men 

Löwander menar att diskussionen om vad som i dag räknas som fin- eller skräplitteratur 

är oväsentligt, ”en populär bok måste du ju kunna hitta på ett bibliotek” (Löwander, 

2017). 

 

Dahlmark lyfter fram att det i många lägen är svårt att nå ut till allmänheten. Det är 

enklare att argumentera för yrket inför politiker, men desto svårare att kontakta en bred 
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allmänhet. Den bästa metoden för att ”värva” fler biblioteksbesökare och locka fler 

användare till biblioteken är genom mun-till-mun-metoden, att användare sprider 

information om bibliotekens verksamhet ute i samhället genom att berätta om sina 

besök. En förutsättning för det är att bibliotekarier ger besökare ett bra och trevligt 

bemötande (Dahlmark, 2017). Mötet med användarna är nästan viktigare än 

användarnas informationsbehov menar Dahlmark, vilket också Björk, Kvist, Lindgren, 

Löwander och Stark ställer sig bakom (Dahlmark, 2017; Björk, 2017; Kvist, 2017; 

Lindgren, 2017; Löwander, 2017; Stark, 2017).   

 

Lindgren lyfter också fram att bibliotekarier behöver söka sig utanför biblioteken för att 

visa upp sig. Han delar i mångt och mycket Löwanders tankar om fördomar, men 

hävdar att det inte behöver innebära någon nackdel för yrkeskåren så länge 

bibliotekarier jobbar för att minska dem genom att visa folk att bibliotekarier är som 

vilka andra människor som helst och inte håller sig isolerade i byggnaden. Lindgren tror 

därtill att vaga uppfattningar om yrket bottnar i en förlegad föreställning om det tysta, 

fina och lugna biblioteket. En sådan föreställning skrämmer nog i väg många potentiella 

användare som vill ha lite mer liv omkring sig, samtidigt som de som vill ha tyst kanske 

skräms i väg av ett relativt nytt livligt klimat. Lindgren menar att folkbiblioteken på så 

sätt har ett visst dilemma att förhålla sig till (Lindgren, 2017).    

 

Något annat folkbibliotekarier fått börjat förhålla sig till är resonemanget som mer 

belyser uppfattningen om att bibliotekarier skall kunna allt. Kvist berättar exempelvis 

att bibliotekarier ofta får frågor som är svåra eller rentav omöjliga att svara på. Yrket 

har enligt henne blivit ett serviceyrke som börjat gå till överdrift. Folk går till 

biblioteket för att få hjälp med det mesta vilket visserligen visar på ett stort förtroende 

från allmänhetens sida, men är samtidigt en indikator på att folk har vaga uppfattningar 

om vad ett bibliotek egentligen är och vad bibliotekarier kan hjälpa till med. Kvist 

menar här att bibliotekarier måste tydliggöra vad bibliotekarier gör genom att aktivt visa 

och berätta det vid varje möte med användarna ”i stället för att säga det här och det här 

gör vi inte” (Kvist, 2017). 

 
5.4.1 Sammanfattning 

Respondenterna delar i stort samma uppfattning om att allmänheten har relativt vaga 

uppfattningar om vad bibliotekarier arbetar med, som baserar sig på vad folk ser i den 

publika miljön. De menar att allmänheten många gånger lever med en förlegad 

föreställning om den läsande bibliotekarien, en person som läser böcker hela dagarna 

och hanterar böcker, vilket många menar lätt övergår i fördomar och jargonger om 

bibliotekarier. Kvist menar å andra sidan att allmänheten tycks ha sådant förtroende för 

bibliotekarier att de numera skall sköta allt möjligt som även ligger utanför det 

bibliotekarier är ämnade att arbeta med. 

 

Huruvida bibliotekarier själva är en del i skapandet och bibehållandet av dessa 

föreställningar råder det en ambivalens om bland respondenterna. Medan Dahlmark, 

Löwander, Stark och Vilhelmsson närmar sig ett resonemang om att så skulle kunna 

vara fallet, menar Björk, Kvist och Lindgren att alla i yrkeskåren har ett eget ansvar och 

skall fokusera på bemötandet och visa användare vad bibliotekarier kan hjälpa till med. 

Bibliotekarier rekommenderas ändå generellt att frångå ett isolerat och något introvert 

arbetssätt till att i stället vända sig mer utåt och vara tillhands. Detta om något säger väl 

en del om deras självbilder? 
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Föreställningar om bibliotekarier Orsak till dessa föreställningar 

Bibliotekarier ägnar sig huvudsakligen åt att 

läsa och hantera böcker hela dagarna. Därför 

kan de en hel del om böcker och lär troligen 

vara oerhört belästa. 

 

eller 

 

Bibliotekarier vet det mesta och är på så vis 

bra rådgivare att fråga vid behov. De kan svara 

på allt, eller åtminstone förväntas de kunna 

göra det. 

Användare ser det bibliotekarier gör i den 

publika miljön, och har inte insikt i det inre 

biblioteksarbetet. 

 

Allmänheten, särskilt icke-användare upplevs 

ha en förlegad syn på biblioteket vilket lett till 

fördomar och jargonger. 

 

Ett dilemma råder mellan föreställningen om 

det tysta, lugna och fina biblioteket i kontrast 

till det mer livliga biblioteket. 

Möjliga lösningar Nackdel för yrkeskåren? 

Visa tydligare vad bibliotekarier kan hjälpa till 

med och är ämnade att göra. 

 

Frångå ett isolerat och introvert beteende för 

att i stället bli extroverta och söka sig utanför 

biblioteken.  

 

Låta användare genom mun-till-mun-metoden 

sprida information till allmänheten. 

Ja menar Stark, Vilhelmsson, Löwander och 

Dahlmark eftersom bibliotekarier skulle få 

mer respekt och högre status om folk såg 

helheten. 

 

Inte nödvändigtvis menar Björk, Kvist och 

Lindgren eftersom alla inom yrkeskåren har ett 

eget ansvar och skall fokusera på att bemöta 

användare. En god utgångspunkt är att veta 

vad en själv sysslar med. 

Tabell 2: Allmänhetens föreställningar om bibliotekarier 

 

Det som framkommer i tabellen gör det lättare att överskåda hur respondenterna 

resonerar om allmänhetens föreställningar om bibliotekarier, vilka orsaker som kan 

ligga bakom dem och ifall föreställningarna är en nackdel för yrkeskåren. Det 

intressanta i sammanhanget är inte här ett närmande av huruvida allmänheten faktiskt 

uppfattar bibliotekarier som läsande människor eller allvetare, utan vad dessa 

föreställningar säger om bibliotekariers självuppfattning. Resonemangen skildrar med 

andra ord en yrkeskår som upplever att deras yrke inte tas på tillräckligt stort allvar. 
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6 Analys 
Det har blivit dags att analysera intervjumaterialets utsagor som i föregående kapitel 

presenterades i fyra delar. Respondenternas beskrivningar, uppfattningar och 

resonemang har tillsammans sagt något om deras identitetsskapande, och inte allra 

minst om deras självbilder. De har exempelvis gett uttryck för kulturorienterade 

bibliotekarier och informations- och teknikorienterade bibliotekarier. Utifrån detta 

skulle vi då kunna ringa in två typer av identiteter. En som är mer inriktad mot 

kulturförmedling, och en annan som är mer inriktad mot informationsförmedling. Men 

detta tycks mig vara alldeles förenklat, och jag tror dessutom vi riskerar att missa 

viktiga identitetsskapande faktorer om vi enbart skulle tala om två typer av identiteter. 

Det teoretiska ramverket rymmer ju till exempel teorier om åtta olika typer av 

bibliotekarieidentiteter. Jag kommer därför analysera intervjumaterialets utsagor med 

hjälp av det teoretiska ramverket för att se vilka identiteter som går att skönja i mitt 

material. Framför allt granskar jag huruvida Øroms bibliotekarieidentiteter fortfarande 

har relevans för att beskriva dagens yrkesinnehåll.  

 

Utsagorna analyseras här utifrån två perspektiv, dels hur något uppfattas vara, dels hur 

något bör vara. Under analysens gång har jag nämligen lagt märke till att perspektiven 

ofta går in i varandra varför det kan vara svårt att skilja de båda perspektiven åt. De 

blandade perspektiven säger också något om hur ett yrke uppfattas varför jag valt att 

undersöka det valda fenomenet utifrån de båda perspektiven. 

 

6.1 Identitetskategorier 
Jag har valt att kategorisera respondenternas utsagor utifrån det teoretiska ramverket för 

att lättare kunna analysera vilka typer av identiteter de ger uttryck för. Även om en 

utsaga mer eller mindre lutar mot en kategori skall det å andra sidan understrykas att 

flera utsagor inte är direkt bundna eller inordnade en kategori utan kan inplaceras under 

flera kategorier. Men genom att kategorisera utsagor går det att kartlägga och 

åskådliggöra vilka teoretiska bibliotekarieidentiteter som kan skönjas i empirin, 

nämligen intervjumaterialet, Med tanke på hur mångfacetterat bibliotekarieyrket 

beskrivs som av respondenterna kan dessa kategorier illustrera variationen i 

förhållningssätten till såväl yrkets innebörd som innehåll. 

 

Med det sagt är det min förhoppning att läsningen och tolkningen av analysen 

underlättas. 

 
6.1.1 Kulturförmedlaren 

Det som karaktäriserar kulturförmedlaren är enligt Anders Ørom inriktningen mot 

förmedling av kultur, litteratur och läsfrämjande. Bibliotekarien kännetecknas här av sitt 

engagemang för att erbjuda användare ett brett spektrum av kulturupplevelser, vars 

grundsyn utgår från tanken om att biblioteket i första hand är ett ställe för medborgarna 

att inhämta kunskap (Ørom, 1993, s. 38). Utifrån Øroms teori har jag i flera utsagor i 

intervjumaterialet urskilt en tankelinje om att folkbiblioteken har ett bildningssträvande 

uppdrag, att erbjuda användare vad de vill ha, men också vad de förmodligen behöver. 

 

Kulturförmedlaren är enligt Ørom kulturorienterad i sitt sätt att arbeta, vilket menas 

med att bibliotekarier har kännedom om vad för slags kulturupplevelser som kan vara 

av intresse för sina kommuninvånare och arrangerar kulturella aktiviteter och 

evenemang med jämna mellanrum. Kulturförmedlaren kännetecknas också av sin 

allmänbildning, vilket respondenterna gett uttryck för då de menar att bibliotekarier 
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skall veta lite om mycket (Ørom, 1993, s. 38). Men det som framför allt kännetecknar 

kulturförmedlaren enligt mig är självbilden som litteraturfrämjare. Det är drivkraften att 

få folk att läsa och lära sig saker, först och främst barn och ungdomar, som utgör yrkets 

kärna och där förmedlingsuppdraget tar sitt avstamp. 

 

Vilhelmina Kvists ganska fascinerande uttalande är för mig talande för Øroms 

kulturförmedlare: 

 
[…] man går till biblioteket för att lära sig någonting, för att uppleva någonting […] att 

någonstans känna att man har den här uppfattningen om att läsning är viktigt, att det 

också är det som kan ge någonting i form av halleluja moment (Kvist, 2017). 

 

Kvist har ovan ganska kortfattat beskrivit hur hon ser biblioteket som ett ställe där 

människor kan inhämta kunskap och utvecklas. Hennes grundsyn tar avstamp i 

resonemanget om att läsning är viktigt och att det på många sätt format henne till en 

litteraturförmedlare med ett läsfrämjande uppdrag. Även om Kvist jobbar med mycket 

annat än litteratur, menar hon att litteraturen fortfarande är kärnan i hennes arbete 

(Kvist, 2017).  

 

Det finns fler respondenter som delar Kvists grundsyn (Björk, 2017; Kvist, 2017; 

Lindgren, 2017; Stark, 2017). Mattias Lindgren menar exempelvis att biblioteksarbetet 

utgår från litteraturen och att det i sammanhanget är önskvärt med bibliotekarier som 

strider för att läsning skall vara en viktig del som folkbiblioteken skall främja. Samtidigt 

vill han vidga möjligheterna för människor att ta till sig berättelser och på något sätt 

vidga föreställningen hos den breda allmänheten om att biblioteket är mer än en 

boksamling. Även om böcker utgör grunden erbjuder biblioteket även andra typer av 

medier och det finns många utrymmen för biblioteksbesökare att använda biblioteket för 

att läsa eller umgås med andra besökare (Lindgren, 2017). 

 
Även om biblioteken jobbar mycket för att vara mer än bara böcker och vill bredda 

läsningen så är böcker ändå den grunden vi står på. Och jag gillar böcker så jag är inte 

beredd på att ge upp böckerna för att vi ska bli superhippa liksom, utan jag anser att vi 

ska kämpa vidare med böckerna och ta in det andra som komplement för att det är en 

demokratisk rättighet också, som att spela TV-spel till exempel, att få läsa och hänga 

med i samhället i och med att de kan låna gratis böcker så anser jag att man ska kunna 

låna gratis TV-spel, och hänga med i diskussionerna med sina kompisar […] En annan 

form av litteraturutövande (Lindgren, 2017). 

 

Biblioteket blir i detta resonemang också en mötesplats och ett kulturhus i ett större 

sammanhang. En av Lindgrens målsättningar var till exempel att få folk till biblioteket, i 

synnerhet barn och ungdomar, där de kan samlas kring litteraturen, eller rättare sagt 

kring berättelserna via olika medier, eller genom samtal (Lindgren, 2017). 

Resonemanget går att skönja även hos Kvist, Stark och Björk. 

 

Kvist berättar exempelvis vilken skillnad det gjort att biblioteken börjat köpa in olika 

typer av medier och numera börjat erbjuda användare TV- & datorspel. Det har i första 

hand lockat nya yngre målgrupper till biblioteket som i samma veva som de spelar spel 

också får upp ögonen för annat som händer på biblioteket, men framför allt har 

medieanvändningen inneburit att användarna kan diskutera medieinnehållet tillsammans 

med sina kamrater och andra bekanta (Kvist, 2017). 
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Helena Stark utgår i sammanhanget från konceptet att ”läsa och lära” är bibliotekets 

huvuduppgifter. Det innefattar ett tydligt läsfrämjande uppdrag, men också att ge 

medborgare möjlighet till kulturupplevelser och att få tillgång till information (Stark, 

2017). 

 
Vi brukar ju säga här att våra stora huvuduppgifter är det här med att läsa och lära, så 

det är ju litteratur och informationskompetens, och sedan som en del i det kan man ju 

utöva det på olika sätt så att säga, både i lånedisken eller när man möter låntagarna eller 

genom skyltning, exponering och program och så, men grunden på något vis läsa och 

lära (Stark, 2017). 

 

Elin Björk lyfter fram liknande tankar som Stark och menar att sådant som sagostunder, 

utställningar, författarbesök, språkkaféer och bokcirklar blivit allt vanligare vid 

biblioteken i dag och en stor del av yrkets innehåll blir då att planera och arrangera allt 

detta (Björk, 2017).  

 

Den kulturförmedlare som jag tycker framträder i intervjumaterialet har ett 

bildningssträvande mål att söka göra användare till självständiga samhällsmedborgare 

genom att värdera bibliotekets material och tjänster, för att på så sätt erbjuda användare 

ett brett spektrum av kultur- och litteraturupplevelser med avstamp i det läsfrämjande 

engagemanget. Denna värdering innebär en viss balans och avvägning i besluten kring 

vilka behov hos användarna som skall tillgodoses. Detta skapar i sin tur ett dilemma 

som alltjämt kretsar kring att inte enbart fästa sig vid det användarna vill ha, utan vad de 

också kan tänkas behöva. Kulturförmedlaren lägger därför, precis som Ørom beskriver, 

stor vikt vid att analysera varje behov mot bakgrund av vad som finns tillgängligt och 

vad biblioteken kan erbjuda (Ørom, 1993, s. 38). 

 

En intressant iakttagelse som kan göras i intervjumaterialet är emellertid att delar av 

utsagorna som format kulturförmedlaren är resonemang och tankegångar som tycks vara 

ett slags ideal inom yrkeskåren. Respondenterna har till exempel lyft aspekten att 

folkbibliotekarier gärna bör vara allmänbildade och kulturorienterade, liksom att vissa 

framhållit biblioteket som ett ställe att lära sig saker och inte enbart användas i syfte att 

konsumera underhållning. 

 

Kvist menar exempelvis att användarnas frågor ofta placerar folkbibliotekarier i en 

position där de förväntas kunna svara på frågor som ligger långt utanför deras 

huvudsakliga ansvarsområden, vilket riskerar att reducera bibliotekarien till en ren 

servicetjänsteman. Hon menar därför att bibliotekarier bör tydligare hävda sin 

kompetens och reflektera över vilka slags bibliotekarier de vill vara. Samtidigt 

problematiserar hon sitt eget resonemang med argumentet om att bibliotekarier inte 

heller kan lämna användaren i sticket, utan det gäller att bemöta och besvara frågor på 

bästa möjliga sätt. Kvist resonerar att när bibliotekarien inte kan svaret skall hen 

antingen försöka ta reda på det eller hänvisa användaren vidare, för bibliotekariens 

främsta uppgift anses trots allt vara ”att de [användarna] får hjälp med vad de vill ha 

hjälp med” (Kvist, 2017). 

 

Björk, Lindgren, Löwander och Stark har gett uttryck för liknande tankegångar vilket 

för mig illustrerar en yrkeskår som möjligen börjat ge användarna stort 

tolkningsföreträde, samtidigt som de ändå inte verkar vara helt tillfreds med det (Björk, 

2017; Lindgren, 2017; Löwander, 2017; Stark, 2017). Kulturförmedlaridentiteten med 

sitt specifika yrkesinnehåll framträder därför som ett ideal för många folkbibliotekarier, 

något att i yrkespraktiken sträva mot eller söka leva upp till. 
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6.1.2 Ämnesspecialisten 

Enligt Ørom kännetecknas ämnesspecialisten av sina fackkunskaper och sin 

vetenskapliga allmänbildning. Biblioteksarbetet är här ytterst specialiserat och inriktat 

på att hjälpa mer specifika målgrupper eller arbeta med specifika informationsbehov. 

Ämnesspecialister är mindre vanligt förekommande i folkbibliotekssammanhang, men 

desto vanligare vid andra bibliotekstyper, såsom skolbibliotek, fängelsebibliotek, 

sjukhusbibliotek, forsknings- och universitetsbibliotek med flera (Ørom, 1993, s. 38). 

Dessa bibliotekstyper är mer ämnesinriktade till skillnad från folkbiblioteken som 

vänder sig till en hel befolkning. Det är som Simon Dahlmark uttrycker det om 

folkbibliotekarieyrket ”det är så många olika målgrupper som de andra 

bibliotekstyperna inte behöver jobba med” (Dahlmark, 2017). Detta gör att utrymmet 

för specialisering inom folkbibliotekariekåren är mer eller mindre begränsad, och också 

sällan efterfrågad. Det hindrar visserligen inte folkbibliotekarier från att förkovra sig 

under ett arbetsliv på diverse områden. 

 

Lindgren menar exempelvis att specialkompetenser och ämneskunskaper har sin charm: 

 
[…] jag ser charmen med att ha olika spjutspetsar på biblioteken, någon som är expert 

på musik som har hand om det, någon som läst biologi i hundra år och som då tar den 

avdelningen. […] Men jag är väldigt intresserad utav allmänbildningen, att kunna lite 

av varje (Lindgren, 2017). 

 

De andra respondenterna instämmer, men lyfter samtidigt fram att folkbibliotekarier 

förväntas vara insatta i flera olika ämnen. Även då det finns uppdelningar mellan 

bibliotekariers olika ansvarsområden (som på större bibliotek), ligger det en förväntan i 

att bibliotekarier har insyn i sina kollegors områden menar Björk, Stark och 

Vilhelmsson. Det handlar i mångt och mycket om lagarbete. Kvist menar också att 

ämnesspecialisering inte får ta överhand för annat arbete. En folkbibliotekarie skall 

enligt henne i första hand veta vilka böcker och medier som finns på biblioteket. Detta 

har Lindgren och Löwander också menat i kunskapssammanhang, att folkbibliotekarier 

förväntas kunna hitta i biblioteket, vilket ju förutsätter en mer allmänbildad orientering 

(Björk, 2017; Stark, 2017; Vilhelmsson, 2017; Kvist, 2017; Lindgren, 2017; Löwander, 

2017). 

 

Men specialkompetenser är samtidigt ett uppskattat inslag, även om Dahlmark menar att 

utrymmet för specialisering styrs av bibliotekarietjänsten i förhållande till de andra 

bibliotekarietjänsterna på ett bibliotek i en kommun (Dahlmark, 2017). 

 

Då respondenterna är mer inriktade mot allmänbildning än ämnesspecialisering anser 

jag att det inte finns någon av respondenterna som ger uttryck för en 

ämnesspecialistidentitet, åtminstone inte en sådan ämnesspecialist som Ørom ger 

uttryck för (Ørom, 1993, s. 38). Att vissa folkbibliotekarier har en specialkompetens 

eller ansvarar för olika områden på biblioteken bedömer jag inte som tillräckligt för att 

hävda att de skulle vara ämnesspecialister. 

 
6.1.3 Socialarbetaren 

Det som enligt Ørom karaktäriserar socialarbetaren är bibliotekariens fokus på det 

mänskliga mötet med intresset för en viss typ av användarorientering eller 

användarinriktning. Ørom menar att socialarbetaren intresserar sig huvudsakligen för 

användarnas måluppfyllelse vad gäller deras informationsbehov. Med andra ord vilken 
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betydelse efterfrågat material eller besvarade frågor får för användare. Till skillnad från 

kulturförmedlaren lägger inte socialarbetaren lika stor vikt vid materialets innehåll 

(Ørom, 1993, s. 39). 

 

I intervjumaterialet går det att skönja ett resonemang som närmar sig Øroms 

socialarbetaridentitet, där jag ser respondenternas fokus på det mänskliga mötet som 

extra tydligt. De har gett uttryck för att yrket blivit mer serviceinriktat mot användarnas 

informationsbehov och önskemål. Detta har i sin tur medfört en strävan efter att skapa 

goda relationer med användare och analysera vilka informationsbehov som finns, vars 

mål det sedan blivit att uppfylla dem. Respondenterna har också i sammanhanget menat 

att folkbibliotekariers högsta prioritet ligger vid att ha ett bra bemötande, att användarna 

skall känna sig sedda och hörda och få svar på sina frågor (Björk, 2017; Dahlmark, 

2017; Kvist, 2017; Lindgren, 2017; Löwander, 2017; Stark, 2017; Vilhelmsson, 2017). 

 

Men att respondenterna blivit mer användarinriktade i sin yrkesprofil är å andra sidan 

inte tillräckligt giltiga skäl för att hävda dem som socialarbetare. Alla bibliotekarier 

jobbar ju mer eller mindre mot användare. Men det finns ändå utsagor i 

intervjumaterialet som talar för en socialarbetaridentitet och det är utsagor av Dahlmark. 

Han var också en av dem som lockades in i yrket genom viljan att få jobba med 

människor.  

 
Ett bibliotek och bibliotekariens roll, det möjliggör ju mycket för människor i många 

människors vardag, kunskaper, kunskapsinhämtning på olika sätt så att man kan stärka 

sig själv som människa ju. Det är i första hand för att stå upp för de svaga i samhället, 

men även för alla andra också. […] Att man blir på något sätt en länk in i människors 

liv så att de kan få ett sådant bra liv som möjligt på olika sätt. […] Ett samhälle kan inte 

vara utan bibliotek och bibliotekarier om man säger så (Dahlmark, 2017). 

 

Dahlmarks utsaga illustrerar för mig en bibliotekarie som har sin huvudsakliga 

inriktning mot användarna där arbetet tar avstamp i det mänskliga mötet och fokuserar 

på biblioteksbesökares upplevelser och behov. Men varur uppstår då denna inriktning? 

Dahlmark har beskrivit det som att rådde en brist på information hos honom och att han 

slutligen förstod vilken betydelse biblioteken har för att stärka människor i deras vardag 

genom rätt information, tillgång till kunskap och medier. Han hade själv väldigt lite 

erfarenhet av bibliotek som barn. När han senare i livet kom att hamna i en svår 

situation blev tillgång till information en nödvändighet, och biblioteket blev då en 

lösning. Insikten om bibliotekens betydelse fick honom att själv bli bibliotekarie, och 

hans engagemang riktar sig väsentligen mot att hjälpa människor på olika sätt. I sitt 

arbete drivs Dahlmark av utmaningen att hitta information i informationsflödet som kan 

vara betydelsefullt för användare (Dahlmark, 2017). 

 

Dahlmark berättar också att folk har i takt med samhällsutvecklingen börjat vända sig 

mer och mer till biblioteket när de behöver hjälp i olika frågor, som att sjukvården inte 

fungerar exempelvis. Biblioteket blir då ett ställe där alla kan träffas och söker upp 

bibliotekarier för att få svar på allt möjligt. Det har, enligt Dahlmark, inneburit att 

bibliotekarier måste söka lösa dessa problem efter bästa förmåga, bibliotekarier samtalar 

då med varandra och utbyter erfarenheter (Dahlmark, 2017).  

 

Dahlmark är inte helt ensam i sitt resonemang. Folkbibliotekens samhällsfrämjande roll 

är också något Lindgren betonar i sitt resonemang om vad som driver en 

folkbibliotekarie i dennes arbete. Han resonerar att även om bibliotekarier inte längre är 

en vidare homogen yrkesgrupp tror han ändå att bibliotekarier har en gemensam 
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grundsyn vad gäller bibliotek som en samhällsfrämjande instans, där bibliotekarier drivs 

av sitt engagemang för att stödja det demokratiska samhället och verkar för att alla skall 

få fri tillgång till biblioteket (Lindgren, 2017). 

 

Björk är inne på liknande tankegångar som Lindgren och Dahlmark, och menar att 

bibliotekens målsättning och bibliotekariers arbete blivit mer definierat i samband med 

den lagstiftning och de styrdokument som folkbiblioteken numera förhåller sig till. I 

dessa framgår det också klart vilka målgrupper som folkbibliotekarier skall arbeta med 

och det menar Björk har underlättat såväl planering som genomförande av aktiviteter, 

arrangemang och vilka medier som skall köpas in (Björk, 2017; Lindgren, 2017). Enligt 

bibliotekslagens 4 § och 5 § skall biblioteken prioritera personer med 

funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än 

svenska, och enligt 8 § är barn och ungdomar en prioriterad målgrupp för 

folkbiblioteken (SFS 2013:801). Björk och Dahlmark medger å andra sidan att andra 

målgrupper på det här sättet faller mellan stolarna som biblioteken hade velat jobba mer 

med, exempelvis vuxna läsande stammisar eller målgrupper som på ett eller annat sätt är 

svåra att nå. Uppdraget att jobba mot en hel befolkning visar ofta sina utmaningar. Men 

Björk och Dahlmark menar att de i mån av tid och resurser även försöker arrangera 

mindre aktiviteter för andra målgrupper än de i styrdokumenten prioriterade (Björk, 

2017; Dahlmark, 2017). 

 

Samtliga respondenter har framhållit att bibliotekarieyrket i mångt och mycket handlar 

om att jobba med människor vilket gör det naturligt för dem att tala om bibliotekarier 

som socialt kompetenta, eller i Kvists fall som kundpsykologer. Ändå var det bara 

Dahlmark, Lindgren, Vilhelmsson, och i viss mån Stark, som hade en uppfattning om 

yrkets sociala och serviceinriktade sidor innan deras utbildning och när de trädde in i 

yrket. 

 

I resonemanget om det går att bilda en bibliotekarie vad gäller social kompetens menar 

respondenterna att det finns fördelar i att vid utbildningen introduceras i yrkets alla 

sidor, och särskilt låta bibliotekariestudenter förstå att det är ett serviceyrke det är tal 

om. Men att som folkbibliotekarie utveckla en social kompetens är något som å andra 

sidan kommer genom yrkeserfarenhet menar respondenterna. Det kan en bara i viss 

utsträckning förberedas för. Tankegångarna om vägen till en utvecklad social 

kompetens närmar sig å andra sidan Dahlmarks resonemang om att bibliotekarier har 

den sociala kompetensen i sig (Björk, 2017; Dahlmark, 2017; Kvist, 2017; Lindgren, 

2017; Löwander, 2017; Stark, 2017; Vilhelmsson, 2017). 

 

Respondenterna har alltså framhållit bibliotekarieyrket som ett serviceyrke där 

tonvikten läggs vid ett bra bemötande, och särskilt Dahlmark har gett uttryck för 

drivkraften att hjälpa människor. Det gör att jag finner hans resonemang och 

användarinriktning stå nära det Ørom benämner en socialarbetaridentitet. Men den 

socialarbetare som Ørom identifierade i början av 1990-talet som ett slags ”restprodukt” 

från 1970- och 80-talen är emellertid inte densamma som den socialarbetare utsagorna i 

mitt intervjumaterial har format (Ørom, 1993, s. 39). Jag skulle hävda att den 

socialarbetare som framträder i materialet har en mer mångbottnad karaktär och 

yrkespraktik, vars användarorientering inte enbart har som mål att kartlägga 

informationsbehov och att tillgodose dem. Utan i stället fäster dagens socialarbetare sin 

uppmärksamhet vid att skapa goda och hållbara relationer med användarna, och 

intresserar sig för användarnas måluppfyllelse och hur det tillgodosedda 

informationsbehovet påverkar deras liv. 



  
 

41 

 
Man är det där kittet mellan det som människan behöver och människan. Man är en 

vägvisare för människor. Vi har samma jobb som läkarna, vi måste se till att människor 

får sina mediciner så att folk ska må bra (Dahlmark, 2017). 

 
6.1.4 Upplevelseförmedlaren 

Enligt Trine Schreiber utgör upplevelseförmedlaren ett komplement till Øroms 

bibliotekarieidentiteter, och kännetecknas av sin inriktning mot användare och särskilt 

de som konsumerar massmedier. Schreiber menar att denna identitet uppkommit för att 

konkurrera med andra medietjänster om användarnas uppmärksamhet. 

Upplevelseförmedlaren ägnar sig väsentligen åt aktiviteter och tjänster som strävar efter 

att ge användarna upplevelser att minnas (Schreiber, 2006, s. 39). 

 

Då jag anser att upplevelseförmedlaren står i relation till socialarbetaren och 

kulturförmedlaren finner jag inte Schreibers identitet tillräckligt tydlig i 

intervjumaterialet för att göra identiteten självständig. En skulle snarare kunna se 

uppleveförmedlaren som en underliggande roll i framför allt socialarbetarens och 

kulturförmedlarens yrkespraktik. Dessa tre identiteter kompletterar varandra såtillvida 

att upplevelseförmedlaren ägnar sig åt att ge användarna upplevelser att minnas och 

utvecklas av, vars upplevelsebehov socialarbetaren kartlägger via det mänskliga mötet 

och kulturförmedlaren via sin kulturorientering och allmänbildning. 

 

De respondenter som skulle kunna likna vid en upplevelseförmedlare är Björk, 

Dahlmark och Lindgren, som i sitt arbete lägger ner tid på att uppmärksamma 

användare om vad biblioteken kan erbjuda, och engagerar sig i aktiviteter som ger 

biblioteksbesökare och kommuninvånare inte bara information, utan även minnesvärda 

upplevelser (Björk, 2017; Dahlmark, 2017; Lindgren, 2017). 

 
6.1.5 Dokumentalisten 

Precis som med ämnesspecialisten finns inte dokumentalisten tydligt representerad i 

intervjumaterialet. Det som kännetecknar en dokumentalistidentitet är 

bibliotekarieyrkets hantverksmässiga sidor, såsom katalogisering, klassificering och 

referensarbete (Ørom, 1993, s. 38-39). Överlag har detta inte varit föremål för en 

djupare diskussion hos respondenterna. Det stämmer förvisso att de nämnt vilken nytta 

de från utbildningarna haft i att lära sig grunderna i katalogisering och klassificering för 

att därigenom förstå bibliotekets uppbyggnad. Dahlmark menar även att han som 

inriktning valde att fördjupa sig inom katalogisering och klassificering. Men 

diskussionen kring katalogisering och klassificering går i intervjumaterialet endast att 

utläsa i utbildningssammanhang. I kunskapssammanhang har en förståelse för 

katalogisering och klassificering tjänat som syfte för respondenterna att kunna orientera 

sig i biblioteket och söka information. Men i yrkesbeskrivningen får det 

hantverksmässiga biblioteksarbetet stå tillbaka för allt annat som respondenterna lyfter 

fram som kännetecknande och utmärkande för folkbibliotekariers arbetsvardag (Björk, 

2017; Dahlmark, 2017; Kvist, 2017; Lindgren, 2017; Löwander, 2017; Stark, 2017; 

Vilhelmsson, 2017). 

 

Det är som Löwander uttrycker det: 

 
Visst du har ju katalogisering och indexering såklart, men hur många kommer i kontakt 

med det? Det gör ju nästan ingen på ett folkbibliotek, ja det klart de som kanske är 

väldigt duktiga på att katalogisera. Det är ju sådant vi beställer, det sitter ju andra 

bibliotekarier och gör och sitter och katalogiserar hela dagarna (Löwander, 2017). 
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Löwander är den enda av respondenterna som talar om det hantverksmässiga 

biblioteksarbetet på det här sättet. Häri går det ändå att utläsa att det säkerligen finns 

folkbibliotekarier som katalogiserar mer regelbundet som en del av deras 

bibliotekarietjänster, men det är något som inte direkt syns i intervjumaterialet. 

Dahlmarks utsaga bör visserligen tas i beaktande: 

 
Jag valde att fördjupa mig inom hur man klassificerar och katalogiserar. Jag känner att 

jag är väl bland de bättre på min arbetsplats på just det området eftersom jag valde den 

inriktningen (Dahlmark, 2017). 

 

Men längre än så går inte Dahlmark in på den hantverksmässiga biten. 

Informationssökning, pedagogik, IT-kompetens och kännedom om olika medier får 

betydligt större utrymme rent kunskapsmässigt, och i yrkesbeskrivningen syns 

engagemanget för användarna. En kan därför anta att i den mån det hantverksmässiga 

biblioteksarbetet förekommer blir det i sådana fall föremål för en tyst kunskap, eller 

något som tas för givet. Men då det inte går att komma närmare det rent praktiska 

hantverksmässiga biblioteksarbetet i intervjumaterialet måste jag gå på det 

respondenterna säger, och det som inte blir sagt måste i min analys lämnas därhän. 

 

Jag har därför bara funnit ytterst få inslag i utsagorna som närmar sig Øroms 

dokumentalistidentitet. Deras yrkespraktik tycks väsentligen kretsa kring material som 

redan är katalogiserat och kunskaper i klassificering tjänar som främsta syfte att 

orientera sig i biblioteket. Jag anser därför att ingen av respondenterna företräder en 

dokumentalistidentitet. Men om dokumentalistidentiteten är otydlig i intervjumaterialet 

är informationsorganisationsidentiteten desto tydligare. 

 
6.1.6 Informationsorganisatören 

Informationsorganisationsidentiteten inriktar sig mot det inre biblioteksarbetets 

administrativa sidor där bibliotekarien ägnar sig åt att organisera förmedling av 

information, skapar och underhåller informationssystem och kommunicerar med 

omvärlden om vad som händer på biblioteken (Ørom, 1993, s. 39-40). 

Informationsorganisatörer lägger på så vis ner mycket tid på att inleda samarbeten 

mellan bibliotek och olika aktörer i samhället, såsom skolor, myndigheter och 

föreningslivet.  

 

Den informationsorganisatör som framträder i intervjumaterialet är på samma gång 

systemexpert, administratör och analytiker. Yrkesinnehållet formas till stora delar 

beroende på vilka informationsbehov som uppkommer där bibliotekarien är verksam, 

liksom beroende på hur biblioteksverksamheten är organiserad. Till skillnad från övriga 

identiteter som jag upplever inte är direkt bundna till något specifikt folkbibliotek är 

informationsorganisatörens yrkesinnehåll djupt förankrad i den lokala 

biblioteksorganisationen. Det gör att informationsorganisatörer troligtvis skiljer sig 

markant åt och bör därför kontextualiseras till sina biblioteksverksamheter för att förstås 

i sitt rätta sammanhang. En skulle också kunna säga att informationsorganisatörers 

yrkesinnehåll formas utifrån de övriga identiteternas yrkespraktik, och tvärtom. 

Beroende på hur många bibliotekarier som är verksamma på ett folkbibliotek och hur 

ansvarsområdena där är fördelade kretsar informationsorganisatörens arbetsvardag mer 

eller mindre kring administrationen.  
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Den tydligaste representanten för informationsorganisationsidentiteten är Löwander 

med sin administrativa yrkespraktik. Hon beskriver sig själv som att hon är biblioteket, 

vilket kan ses mot bakgrund av hennes tjänstgöring vid ett mindre folkbibliotek där hon 

intagit en allt-i-allo-roll, men vars huvudansvar kretsar kring yrkets administrativa och 

kommunikativa sidor. Det innebär visserligen att hon gör lite allt möjligt, men har 

samtidigt en inriktning mot det inre biblioteksarbetet och informationssystemen 

(Löwander, 2017). 

 
[…] nu är jag mycket ute i skolorna och digitaliserar skolorna och håller på med 

självutlåning, Jag jobbar väldigt mycket med IT, data, datorer, allt jobb ligger i datorer. 

Vi vänder oss mot befolkningen med IT om man ska hålla kurser och man ska kunna 

vara behjälplig med datorer och tillhandahålla databaser och sådär. Det är ju någonting 

man jobbar med, informationsteknik, informationshantering, ja man köper in böcker 

[…] Så man är väldigt mycket service mot allmänheten och andra, skolor, men även 

andra kommunala verksamheter (Löwander, 2017). 

 

Även om Löwander är den av respondenterna som bland så mycket annat ägnar sig åt 

det administrativa biblioteksarbetet, är det ändå flera andra respondenter som då och då 

talar om biblioteket i mer administrativa och organisatoriska termer. Framför allt 

reflekterar Stark och Vilhelmsson över hur det inre biblioteksarbetet ofta osynliggörs 

vid tal om bibliotekariers yrkesbeskrivning. 

 
[…] hur hamnar böckerna på biblioteket då kan man ju fråga sig till exempel? Det går 

ju inte av sig självt, att man gör urval, att någon måste beställa dem, att någon måste 

gallra, plocka bort vissa böcker, vem hanterar reservationer och ser till att det fungerar? 

(Vilhelmsson, 2017). 

 
[…] man har kanske inte klart för sig vilka medier som finns, men också vad biblioteket 

kan hjälpa till med så att säga […] det finns ju en hel del besökare som känner till 

väldigt mycket i alla fall, men de ser ju inte heller det inre arbetet och det som sker 

bakom kulisserna (Stark, 2017). 

 

Vilhelmsson och Stark menar att det är lätt att glömma hur saker och ting hamnar på 

bibliotek, varför de berättar om hur en del av biblioteksarbetet kretsar kring medieinköp, 

planering av programverksamhet och bokning av författarbesök (Vilhelmsson, 2017; 

Stark, 2017). Björk, Lindgren, Kvist och Dahlmark talar i stället om yttre tjänster där 

samarbete med olika aktörer blivit allt vanligare. Det kan handla om att biblioteket 

tillsammans med skolor, kommunala verksamheter eller föreningar gör något ihop. En 

del av biblioteksarbetet är på så vis förlagt utanför själva biblioteksbyggnaden (Björk, 

2017; Lindgren, 2017; Kvist, 2017; Dahlmark, 2017). 

 

Det som för mig karaktäriserar informationsorganisatören i intervjumaterialet utifrån 

Øroms teori är utsagor om det administrativa biblioteksarbetet som Stark och 

Vilhelmsson anser osynliggörs eller förbises i yrkesbeskrivningen (Stark, 2017; 

Vilhelmsson, 2017). Det är lite ett liknande fall som med dokumentalisten, men jag 

tycker mig ändå urskilja informationsorganisatören tydligare. Respondenterna har i sina 

yrkesbeskrivningar velat lyfta fram vad som händer runt omkring det folk inte ser i den 

publika miljön på biblioteken, vilket omfattar arbete bakom kulisserna. Här skildras den 

strategiska planeringen vad gäller medieinköp och programverksamhet, samt att 

bibliotekarier söker sig utanför biblioteket för att samarbeta med olika aktörer i olika 

projekt (Björk, 2017; Dahlmark, 2017; Kvist, 2017; Lindgren, 2017; Löwander, 2017; 

Stark, 2017; Vilhelmsson, 2017). Men Dahlmark, Löwander och Vilhelmsson lyfter 
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också fram systematiska färdigheter vilket bland annat omfattar kännedom om 

kulturpolitik, katalogisering och klassificering för att förstå bibliotekets förutsättningar 

och hur biblioteket är uppbyggt, men det handlar lika mycket om vilka 

informationssystem och medier biblioteken tillhandahåller (Dahlmark, 2017; Löwander, 

2017; Vilhelmsson, 2017). 

 
6.1.7 Informationsförmedlaren 

Informationsförmedlaren kan lika gärna beskrivas som informationsspecialist, och har 

enligt Ørom huvudsaklig uppmärksamhet åt informationssystem och framträder 

antingen som pedagog eller systemexpert. Det är en identitet som fokuserar på 

biblioteksarbetets tekniska bitar, där förståelse och kunskap för hur teknik kan användas 

för informationsförmedling är särskilt kännetecknande (Ørom, 1993, s. 40). Denna 

specifika teknikinriktning och specialisering i att söka lösa uppkomna problem med 

hjälp av teknik illustrerar samtidigt 1990-talets teknikvurm som mer eller mindre 

kommit att överskugga hela informationsförmedlarens yrkesinnehåll med den senare 

informationstekniska revolutionen i åtanke. 

 

Den informationsförmedlare som framträder i intervjumaterialet har i stället en mer 

mångbottnad karaktär och inriktar sig mot informationsdokument i första hand och 

tekniska hjälpmedel i andra hand. Det handlar om att söka återhämta information på ett 

smidigt sätt och involvera användarna i denna process. Arbetet handlar inte bara om att 

söka information åt användare utan med användare. Yrkesinnehållet har därför, vill jag 

mena, nyanserats och hela spektrumet vad gäller så kallad informationsförmedling är 

tydligare definierat hos dagens informationsförmedlare, vilket även kommer till uttryck 

i deras yrkespraktik. 

 

Vad karaktäriserar då informationsförmedlaren mer specifikt? Det som direkt kan 

skönjas bland respondenternas utsagor är inriktningen mot informationsförmedling 

vilket innefattar uppdraget att förmedla information i alla dess former på ett sätt som gör 

det möjligt för användare att förstå och ta till sig information. Detta fordrar färdigheter i 

att kunna söka information och ha kännedom om var information kan hittas. Men det 

kräver också att bibliotekarier har ett kritiskt förhållningssätt till den information som 

skall förmedlas varför en del av sökprocessen kretsar kring att värdera information 

innan den presenteras för användare (Björk, 2017; Dahlmark, 2017; Kvist, 2017; 

Lindgren, 2017; Löwander, 2017; Stark, 2017; Vilhelmsson, 2017). Dahlmark och 

Vilhelmsson lyfter också fram att informationsförmedling innefattar uppdraget att 

undervisa användare i hur de själva kan söka information och/eller presentera 

information på ett förståeligt sätt för användaren. Användaren blir på så vis involverad i 

sökprocessen och en djupare dialog förs mellan bibliotekarier och användare kring ett 

informationsbehov (Dahlmark, 2017; Vilhelmsson, 2017). 

 

En tydlig företrädare för informationsförmedlaridentiteten är Oscar Vilhelmssons 

yrkesbeskrivning: 

 
[…] vår roll är att försöka lösa det helt enkelt att skaffa fram det som folk önskar. Då 

kommer vi in på det här med kompetens om vad det finns för medier […] vad finns det 

för olika typer av ställen, databaser och resurser att söka information i, vad vore bäst för 

den här låntagaren. Så det är nog det att befinna sig däremellan, navigera besökaren, 

som en informationsnavigatör (Vilhelmsson, 2017). 

 

Så väljer Vilhelmsson att avsluta sin beskrivning om vad bibliotekarieyrket är för något. 

Han ser sig själv som en informationsnavigatör som med andra ord skulle kunna 
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beskrivas som en vägvisare eller helt enkelt en informationsförmedlare (Vilhelmsson, 

2017). På ett sätt kan det tyckas som att hans beskrivning och resonemang går in i 

Dahlmarks och Löwanders tankelinjer. Dahlmark hade ju också uppfattningen om att 

vara en länk eller ett kitt mellan det användare behöver och användarna själva 

(Dahlmark, 2017). Löwander lyfte fram vikten om kännedom kring sådant som har med 

informationssystem och IT att göra (Löwander, 2017). Det finns helt klart 

beröringspunkter mellan utsagorna och i de genomgående resonemangen, men 

Vilhelmsson skiljer sig från de andra såtillvida att han fokuserar på att vara en 

informationsförmedlare eller ”informationsnavigatör” som han själv uttrycker det 

(Vilhelmsson, 2017). 

 

Medan Dahlmarks mål är inriktat mot användarnas utveckling och Löwanders mål är 

inriktat mot att skapa hållbara förutsättningar för att allt skall fungera för såväl 

användare som bibliotekspersonal, är Vilhelmssons mål inriktat mot att hitta och 

förmedla information till användare (Dahlmark, 2017; Löwander, 2017; Vilhelmsson, 

2017). Vilhelmsson jobbar alltså i slutändan med att uppfylla användarnas 

informationsbehov precis som de andra respondenterna, men gillar själva uppdraget att 

söka information och möta nya utmaningar med att söka svara på frågor från 

användarna. Han beskriver att det som driver honom i arbetet är att få ”vara en liten 

detektiv” (Vilhelmsson, 2017).  

 

Men att vara en informationsförmedlare kräver fler färdigheter än att kunna söka och 

hitta information. Vilhelmsson menar att eftersom informationen skall presenteras i 

slutändan fordras det förmåga att kunna förmedla och förklara det som skall överlämnas 

till användare, så de förstår vad för slags information de fått i handen. Ett annat mycket 

viktigt uppdrag som Vilhelmsson lyfter fram i sin yrkesbeskrivning är att handleda 

användare i informationssökning och källkritik. Han anser att bibliotekarien på så vis 

har ett pedagogiskt ansvar att göra kommuninvånarna informationskompetenta. 

Bibliotekarien anses drivas av sitt engagemang för att lära användarna hur de skall sovra 

i informationsflödet och i slutändan lära sig nya saker (Vilhelmsson, 2017). 

 

Stark är inne på liknande tankegångar som Vilhelmsson, men drar resonemanget längre 

till att också diskutera bibliotekens målsättning att göra kommuninvånarna mer digitalt 

delaktiga eftersom den digitala utvecklingen annars skapar klyftor mellan människor i 

samhället (Stark, 2017). 

 
[…] det digitala har ju kommit in som en ganska stor och viktig roll i biblioteket i dag 

[…] att göra fler digitalt delaktiga så att säga, just att alla ska få chansen till det så att 

säga, därför är biblioteken viktiga (Stark, 2017). 

 

I takt med den digitala utvecklingen och samhällsutvecklingen i stort har Stark kommit 

att känna ett ansvar att göra användare mer digitalt delaktiga för att minska digitala 

klyftor i samhället. Hennes undervisning i informationssökning och källkritik får därvid 

en mångbottnad funktion till att inte bara handla om att förklara hur en söker i olika 

informationssystem eller värderar informationskällor, utan hur en med hjälp av digitala 

verktyg och medier kan använda information, göra sin röst hörd och samtidigt känna sig 

delaktig som medborgare i det digitala landskapet. Att biblioteken breddar sitt 

medieutbud och syns mer på nätet skildrar likaledes hur biblioteken följer 

samhällsutvecklingen (Stark, 2017).  
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Bibliotekens uppgift blir i detta resonemang att se till att olika digitala verktyg och 

medier finns tillgängliga för användare att använda, framför allt på plats i biblioteket, 

men det finns även respondenter som med Stark menar att biblioteken måste ta ett kliv 

ut på nätet och framträda i sociala medier eftersom en stor del av användarna är där. Det 

handlar i sammanhanget främst om marknadsföring, att sprida information om vad 

biblioteket kan erbjuda, men också om att erbjuda bibliotekstjänster som att ge boktips 

och svara på frågor, framför allt att introducera hur folk kan komma åt databaser och 

läsa tidningar hemifrån genom bibliotekens hemsidor (Stark, 2017; Dahlmark, 2017; 

Kvist, 2017; Löwander, 2017). Detta förutsätter, menar Stark och Dahlmark, att 

bibliotekarier är digitalt kompetenta och kan visa användare hur de kan använda digitala 

verktyg och medier i sin vardag. Dels för att lättare komma åt olika informationskällor 

och fatta bättre beslut, och dels för att känna samhörighet med andra människor (Stark, 

2017; Dahlmark, 2017). 

 
6.1.8 Pedagogen 

I samband med den informationstekniska och digitala utvecklingen menar Olof Sundin 

att bibliotekarier fått en mer pedagogisk yrkesroll som inriktar sig till att ge användare 

förutsättningar för att kunna analysera och värdera information i det ständigt ökade 

informationsflödet. Det handlar här om att ge användare en förståelse för 

informationens sociala kontext och vilka informationskällor som är lämpliga att 

använda till ett specifikt ämne. Till detta hör att bibliotekarier analyserar 

användarbeteenden och kartlägger specifika informationsbehov. Det är med andra ord 

tal om en pedagogisk identitet som det pedagogiska ansvarstagandet har utvecklat 

(Sundin, 2006, s. 78, 93-94). 

 

Det pedagogiska inslaget har jag redan berört som en del av informationsförmedlarens 

yrkesinnehåll. Utsagorna från intervjumaterialet har framhävt hur pedagogiken alltmer 

kommit att utgöra en viktig beståndsdel i yrkespraktiken, och då särskilt vad gäller att 

presentera den information som användare efterfrågar på ett sätt som gör det begripligt 

och förståeligt för användaren. Halva processen i informationssökningen kretsar enligt 

respondenterna kring den dialog som förs mellan bibliotekarier och användare, och de 

ser det här som sin uppgift att undervisa användare i bland annat källkritik (Björk, 2017; 

Dahlmark, 2017; Kvist, 2017; Lindgren, 2017; Löwander, 2017; Stark, 2017; 

Vilhelmsson, 2017). 

 

Dock finner jag, i likhet med Schreibers upplevelseförmedlare, inte denna identitet 

tillräckligt tydlig i intervjumaterialet för att den skulle göras självständig. Snarare 

handlar det om en roll som bibliotekarier intar. Mycket i bibliotekarieyrket handlar om 

att lära ut, förmedla, presentera och beskriva, och i den meningen finns det skäl att påstå 

att det finns en pedagogisk inriktning bland respondenter som Stark, Vilhelmsson och 

Dahlmark, men även bland övriga respondenter. Men respondenterna är långt ifrån 

enbart pedagoger vilket framkommit i resultat och analys. I stället har sådant som 

kulturförmedling, socialt engagemang och informationsförmedling framträtt tydligare. 

Att enbart beskriva de som pedagoger hade därför inte varit att göra de rättvisa. 

 

6.2 Sammanfattning 
Utifrån det teoretiska ramverket har jag kategoriserat intervjumaterialets utsagor och 

däri funnit fyra tydliga bibliotekarieidentiteter representerade. 
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Kulturförmedlare Socialarbetare Informationsorganisatör Informationsförmedlare 

Kulturorienterad 

Allmänbildad 

Litteraturfrämjare 

Användarorienterad 

Socialt engagerad 

Administratör 

Systemexpert 

Analytiker 

Informationsspecialist 

Teknikorienterad 

                  Upplevelseförmedlare                                                         Pedagog 

Tabell 3: Identitetskategorier 

 

Det går i analysen av utsagorna att tyda ett genomgående resonemang där 

respondenterna går i dialog med varandra, vars uttalanden med jämna mellanrum berör 

varandra. Identitetskategorierna skall därför sättas i relation till varandra, där en 

kategori utgör en del av en större helhet. De fyra identitetskategorierna i tabellen ovan 

gör det tydligare att urskilja variationen i hur ett yrke uppfattas och upplevs, samt att en 

urskiljer vilket förhållningssätt respondenterna har till sitt yrke. 

 

Kulturförmedlaren är i stort sett densamma i mitt material som den Ørom resonerat om. 

Det är folkbibliotekariens kulturorientering, allmänbildning och inriktningen mot att 

förmedla kultur och litteratur som kännetecknar denna identitet (Ørom, 1993, s. 38). 

Respondenter som Björk, Kvist, Lindgren och Stark har gett uttryck för att litteraturen 

utgör yrkets kärna, och deras yrkesinnehåll är här präglat av läsfrämjande aktiviteter. 

Kunskaper som litteraturkännedom avser här litterärt vetande liksom det är bra att 

kunna lite om allt möjligt. Samtidigt framträder kulturförmedlaren som ett ideal eller ett 

slags sinnebild för respondenterna. De berättar att yrket blivit mer och mer 

serviceinriktat och särskilt Kvist har i denna diskussion uttryckt en oro för att 

bibliotekarier börjat reduceras till rena servicetjänstemän. Kulturförmedlaren blir i detta 

en bibliotekarieidentitet att sträva mot eller leva upp till. Ett dilemma som de brottas 

med är att ge användarna vad de vill ha, men också vad de förmodligen behöver. Med 

andra ord söker de balansera behoven vad gäller medieutbud, evenemang och andra 

bibliotekstjänster (Björk, 2017; Kvist, 2017; Lindgren, 2017; Stark, 2017). 

 

De övriga identiteterna som Ørom resonerat om har jag däremot behövt nyansera och 

modifiera för att spegla dagens yrkespraktik. Dagens socialarbetare skall inte ses som 

ett slags ”restprodukt” från 1970- och 80-talen, eller en serviceinriktad bibliotekarie 

som passivt tillgodoser användares informationsbehov, vilket Ørom framställer det som 

i sitt resonemang (Ørom, 1993, s. 39). I mitt material framträder socialarbetaren snarare 

med ett socialt och samhällsfrämjande engagemang och lägger vikten vid det mänskliga 

mötet och intresserar sig för hur biblioteksutbudet påverkar användarnas utveckling och 

måluppfyllelse. Respondenter som Dahlmark förkroppsligar denna identitet, även om 

Stark och Lindgren också ger uttryck för en socialarbetaridentitet, där det väsentliga 

arbetet kretsar kring att jobba mot användare på olika sätt, analysera hur information, 

medier och litteratur kan hjälpa människor i deras vardag. Social kompetens, lokal 

kännedom om samhället, demokratiska och samhällsfrämjande värderingar och 

informationskompetens belyses här som väldigt viktiga. Med ett bra bemötande 

kommer folkbibliotekarien långt (Dahlmark, 2017; Stark, 2017; Lindgren, 2017). 

 

Inre biblioteksarbete och informationsorganisering kännetecknar enligt Ørom 

informationsorganisatören där yrkesinnehållet färgas av yrkets administrativa och 

kommunikativa sidor (Ørom, 1993, s. 39-40). I mitt material framträder en 

informationsorganisatör som på samma gång är administratör, systemexpert och 

analytiker. Respondenter som Löwander är tydligt framträdande här. Visserligen har 

Löwander intagit en allt-i-allo-roll, men hennes yrkesbeskrivning låter det inre 

biblioteksarbetet ta stor plats. Arbetet kretsar här mycket kring strategisk planering, 
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underhålla informationssystem och att inleda samarbeten med olika aktörer utanför 

biblioteket. Stark, Vilhelmsson och Dahlmark har också skildrat det inre 

biblioteksarbetet, men har samtidigt lagt fram andra prioriteringar i 

yrkesbeskrivningarna vilket gör att jag inte ser de som direkt representativa för en 

informationsorganisationsidentitet som Löwander. IT-kompetens, lokal kännedom om 

samhället och ekonomiskt tänkande belyses här som viktiga färdigheter (Löwander, 

2017; Stark, 2017; Vilhelmsson, 2017; Dahlmark, 2017). 

 

Det som på 1990-talet kännetecknade informationsförmedlaridentiteten var inriktningen 

mot att med hjälp av teknik och kännedom om olika informationssystem kunna lösa 

uppkomna problem och hjälpa användare med deras informationsbehov (Ørom, 1993, s. 

40). Denna teknikinriktning skall i dag ses mot bakgrund av den teknikvurm och 

informationstekniska revolution som kommit att överskugga i princip hela 1990-talet. 

Den informationsförmedlare som framträder i intervjumaterialet inriktar sig snarare mot 

informationsdokument i första hand och tekniska lösningar i andra hand. Det handlar 

om att kunna söka och värdera information för att sedan kunna förmedla den till 

användare. Informationsförmedlaren kännetecknas på så vis som informationsspecialist 

och respondenter som Vilhelmsson förkroppsligar denna identitet med inriktningen mot 

informationssystemen. Informationskompetens, digital kompetens och pedagogisk 

kompetens ses här som väldigt viktiga färdigheter. Även Dahlmark, Löwander och 

Stark ligger nära denna identitet, men har samtidigt andra inriktningar som är betydligt 

framträdande än just informationsförmedlaridentiteten (Vilhelmsson, 2017; Dahlmark, 

2017; Löwander, 2017; Stark, 2017). 

 

Som tabellen ovan visar har jag haft svårt att tydligt urskilja Schreibers 

upplevelseförmedlare och Sundins pedagog i materialet för att de skulle göras till 

självständiga identiteter (Schreiber, 2006, s. 39; Sundin, 2006, s. 78, 93-94). I stället vill 

jag mena att sådant som upplevelseförmedling och pedagogik är en del av 

yrkespraktiken beroende på vilken inriktning folkbibliotekarier väljer, och utgör snarare 

yrkesroller som är mer flytande mellan de olika identiteterna. Men jag kan å andra sidan 

skönja i materialet att upplevelseförmedlaren kan inplaceras under kulturförmedlaren 

eller socialarbetaren, och pedagogen under informationsorganisatören eller 

informationsförmedlaren. 

 

De identiteter som dock inte finns representerade i intervjumaterialet är 

ämnesspecialisten och dokumentalisten. Detta då respondenterna förespråkar att 

folkbibliotekarier bör vara generalister snarare än specialister. Att ha en 

specialkompetens ses däremot som positivt för yrkeskåren, men utrymmet för 

specialkompetenser eller specialisering ses överlag som begränsat och är i 

folkbibliotekssammanhang sällan efterfrågat menar respondenterna. Det saknas också i 

materialet en djupare diskussion om yrkets hantverksmässiga sidor, där sådant som 

klassificering, katalogisering och referensarbete tycks varit en betydande del av 

biblioteksutbildningen, men som i yrkespraktiken främst tjänat som ett hjälpmedel för 

att kunna orientera sig i biblioteket. Den här sidan av yrket, skulle i den mån det 

förekommer, bli föremål för en tyst kunskap, eller något som hos respondenterna är 

underförstått och självskrivet. Men då jag i min undersökning endast fäster mig vid det 

som sagts och det som respondenterna lyft fram som viktigt, blir denna diskussion 

endast spekulationer och jag lämnar därför denna vidare diskussion.   
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7 Diskussion 
Vad säger oss detta resultat och denna analys? Eftersom jag i den här uppsatsen 

intresserar mig för uppfattningar och föreställningar om bibliotekarieyrket är det också 

dessa tankegångar och resonemang jag i det här kapitlet tänkte reflektera kring 

tillsammans med diskussionen om de bibliotekarieidentiteter jag utifrån det teoretiska 

ramverket analyserat. 

 

Det första jag slås av vid läsningen av intervjumaterialet är hur diffust bibliotekarieyrket 

tycks varit för nästintill samtliga respondenter innan deras utbildning och det slutliga 

yrkesinträdet. De har på olika sätt uttryckt hur deras bilder av bibliotekarien och yrkets 

omfattning breddats först vid inträdet i yrket eller under de första åren i yrket (Björk, 

2017; Dahlmark, 2017; Kvist, 2017; Löwander, 2017). Stark, Lindgren och Vilhelmsson 

tycks ändå haft en relativt bredare uppfattning om yrket jämfört med de andra (Stark, 

2017; Lindgren, 2017; Vilhelmsson, 2017). Respondenter som Björk, Kvist, Löwander, 

Stark och Vilhelmsson tycks ändå haft en gemensam uppfattning om bibliotekarien som 

en läsande människa, vars största intresse och passion i livet är att få jobba med böcker. 

Denna läsande människas arbetsvardag kretsar i huvudsak kring böckerna, och det 

kännetecknande är att hen själv sitter och läser. Vid sidan om ägnar sig sedan 

bibliotekarien med att förmedla den litteratur som lästs. Ibland omfattar även 

arbetsvardagen att svara på folks frågor som ibland kräver lite sökningar i 

informationssystemen. Detta är mycket riktigt en förenklad och romantiserad bild av 

bibliotekarien som framträder, men respondenternas skildring av deras tidiga 

uppfattningar om yrket ger denna bild (Björk, 2017; Kvist, 2017; Löwander, 2017; 

Stark, 2017; Vilhelmsson, 2017).  

 

Dahlmark, Lindgren och Vilhelmsson ger å andra sidan en liten nyanserad bild med en 

social och trevlig människa (Lindgren pratar om den trevliga bibliotekstanten). Även 

om den läsande bibliotekarien tycks begränsad i sitt arbete till att endast gälla själva 

boksamlingen, och den sociala och trevliga bibliotekarien till att endast vara 

tillmötesgående, illustrerar ändå de båda bilderna en uppfattning om bibliotekarien som 

allmänbildad, nyfiken och kunskapstörstande. Eftersom bibliotekarien upplevs läsa 

mycket borde hen också kunna en hel del (Dahlmark, 2017; Lindgren, 2017; 

Vilhelmsson, 2017). Genom denna illustrering framträder så en ytterst kultiverad och 

intellektuell människa vilket väcker mina funderingar om lockelsen till yrket är att få bli 

denna slags människa? Det är kärleken till böcker, i förlängningen kärleken till kunskap 

och engagemanget att få dela sina läs- och lärdomsupplevelser med andra som driver 

människan att bli bibliotekarie. Alla respondenter talar inte specifikt om böcker, men 

alla talar de om kunskapen och informationen, antingen saknar de den och vill söka 

finna den, eller drivs de av nyfikenhet och iver av att få veta mer. En del, som 

Dahlmark, Lindgren och Vilhelmsson, drivs av att få jobba med människor, och då 

särskilt att vägleda människor rätt i livet genom kunskap. Dessa drivkrafter tycks legat 

till grund för respondenterna att slutligen överväga en biblioteksutbildning. 

 

Den största lärdomen från biblioteksutbildningarna har varit en grundläggande 

introduktion i bibliotekens organisation med hjälp av övningar i katalogisering och 

klassificering. Dessa förvärvade kunskaper har hos respondenterna överlag tjänat som 

syfte i yrkespraktiken att kunna orientera sig i biblioteket. Samtliga respondenter är 

också tacksamma för den informationskompetens som de utvecklat under 

utbildningarna, som genom övningar i informationssökning, problemformulering och 

intervjuteknik ringat in informationsbehov, informationsbeteende och liknande (Björk, 

2017; Dahlmark, 2017; Kvist, 2017; Lindgren, 2017; Löwander, 2017; Stark, 2017; 
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Vilhelmsson, 2017). De respondenter som skrivit uppsats beskriver också hur det 

vetenskapliga skrivandet förenat yrkets teoretiska och praktiska sidor med varandra, 

samtidigt som det i yrkeslivet varit värdefullt att kunna kommunicera skriftligt med 

aktörer och myndigheter utanför biblioteksverksamheten. De som skrivit uppsats tycks 

också blivit mindre förvånade över yrkets mångfacetterade innehåll vid det slutliga 

yrkesinträdet jämfört med de andra (Dahlmark, 2017; Lindgren, 2017; Vilhelmsson, 

2017). 

 

I övrigt har respondenterna tagit med sig kunskaper från olika utbildningar vilket också 

speglar deras bakgrunder och som haft inverkan på deras inriktningar. Det går här att 

urskilja två grupper, den ena inriktad mot litteratur och språk, den andra mot pedagogik 

och IT. Det tycks som att dessa utbildningar haft större prägel på yrkespraktiken än 

biblioteksutbildningarna. Det har handlat om att efter den grundläggande introduktionen 

och teoretiska förståelsen för biblioteksverksamheten fylla yrkeslivet med individuellt 

innehåll. Det kan göras genom att studera litteratur i syfte att förmedla den, förbättra 

sina informationstekniska färdigheter, eller intressera sig för hur människor fungerar 

genom att studera informationsbehov och/eller informationsbeteende. 

 

När respondenterna sedan trädde in i yrket förändrades deras uppfattningar om 

bibliotekarieyrket. Den läsande bibliotekarien tycktes ha flera talanger och många olika 

uppdrag att handskas med. Björk, Kvist och Löwander lade exempelvis särskilt stor vikt 

vid det mänskliga mötet, interaktionen med så många olika människor vilket krävde en 

del sociala färdigheter, men också kunskaper i mycket annat. Det handlade inte längre 

om att med jämna mellanrum förmedla litteratur på ett smidigt och lätthanterligt sätt, 

utan att fungera som en vägvisare och förmedlare av något mycket större och 

omfattande (Björk, 2017; Kvist, 2017; Löwander, 2017). Stark, Dahlmark, Lindgren 

och Vilhelmsson som vid yrkesinträdet hade en uppfattning om yrkets sociala aspekter 

lade i stället märke till hur en del av biblioteksarbetet var förlagt utanför 

biblioteksbyggnaden och att bibliotekarier ägnar mycket tid åt att planera. Det har här 

rört sig om kulturarbete i vid mening, utbildningsprojekt, samarbeten med utomstående 

aktörer, myndigheter, skolor och föreningsliv och inte minst har folkbibliotekarien i 

rollen som förmedlare och pedagog blivit en länk mellan människor och deras olika 

informationsbehov (Stark, 2017; Dahlmark, 2017; Lindgren, 2017; Vilhelmsson, 2017). 

Ändå tycks den läsande bibliotekarien utgöra en sinnebild för de kulturorienterade 

bibliotekarierna (Björk, 2017; Kvist, 2017; Lindgren, 2017), medan de informations- 

och teknikorienterade bibliotekarierna vill nyansera en sådan bild (Dahlmark, 2017; 

Vilhelmsson, 2017; Löwander, 2017; Stark, 2017). Den läsande bibliotekarien blir ändå 

någon att utgå ifrån, återvända till eller polemisera. 

 

I respondenternas berättelser om yrkeslivet framträder också folkbiblioteken som 

informationscentraler som i demokratisk och samhällsfrämjande anda agerar i 

medborgarnas tjänst. Idén om mötesplatsen (Aabø, Audunson & Vårheim, 2010; 

Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2006) och den sociala samhällsinstitutionen 

(Hansson, 2010) tycker jag mig skönja i intervjumaterialet. Folkbiblioteket beskrivs av 

respondenterna Löwander och Kvist som ett offentligt vardagsrum på gott och ont. Det 

positiva upplevs vara att fler människor i samhället får upp ögonen för vad biblioteken 

kan hjälpa till med och börjar använda biblioteken mer frekvent. Det negativa upplevs 

vara de gränsdragningar som servicen för med sig och som bibliotekarier alltjämt 

förhåller sig till. Det blir här en reflektion kring vad som skall vara bibliotekariers 

väsentliga uppdrag (Löwander, 2017; Kvist, 2017). De kulturorienterade 

bibliotekarierna tycks här vara något mer kritiska än de informations- & 
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teknikorienterade bibliotekarierna. Björk, Lindgren och Kvist har som jag tidigare visat 

gett uttryck för att litteraturen skall utgöra yrkets kärna, medan Dahlmark och 

Vilhelmsson menar att det är själva servicen gentemot samhället som utgör yrkets 

kärna. Löwander och Stark befinner sig i denna diskussion i mitten, där läsintresset och 

mötet med människor ses som grundläggande i bibliotekariens arbetsvardag (Björk, 

2017; Lindgren, 2017; Kvist, 2017; Dahlmark, 2017; Vilhelmsson, 2017; Löwander, 

2017; Stark, 2017).    

 

Beträffande kunskapsanspråken är inte respondenterna helt eniga. Vi har att göra med 

inte mindre än tio olika kompetenser. 

  

 Grundläggande IT-kompetens 

 Digital kompetens 

 Informationskompetens 

 Pedagogisk kompetens 

 Social kompetens 

 Litteraturkännedom 

 Kunskap i demokratiska värden, bibliotekslagen och bibliotekets målsättning 

 Lokal kännedom om samhället 

 Kunna lite om mycket 

 Ekonomiskt tänkande 

 

Grundläggande IT-kompetens och digital kompetens förefaller å andra sidan som 

samma sak enligt respondenterna. De utgår i huvudsak från de rent tekniska 

färdigheterna, att bibliotekarier bör ha datorvana och kunna söka i komplexa 

informationssystem. Till detta hör en vilja att ge användare samma möjlighet att söka 

information, och speciellt enligt Stark att bli digitalt delaktiga. 

Informationskompetensen omfattar i sin tur en förståelse för informationssystemens 

struktur och dess omfattning för att på ett så smidigt sätt som möjligt kunna återhämta 

informationsdokument, men handlar lika mycket om att ta reda på vad för slags 

information användare är intresserade av. Den pedagogiska kompetensen har som syfte 

att begripliggöra den återhämtade informationen för användare, liksom den även 

används för att lära ut sökningsstrategier och källkritik och informera användare om 

olika informationskällor. 

 

Pedagogiken står i viss mån även i relation till den sociala kompetensen. Denna 

kompetens framträder emellertid i materialet som något abstrakt och som 

respondenterna resonerar olika om. De åsyftar generellt färdigheten i att kunna bemöta 

olika sorters människor. Denna färdighet lyfts fram som mycket viktig och respondenter 

som Dahlmark, Vilhelmsson och Stark menar till och med att det är denna färdighet 

som gör bibliotekarien till vad hen är (Dahlmark, 2017; Vilhelmsson, 2017; Stark, 

2017). Resonemanget kring huruvida färdigheten kan nås eller utvecklas går dock bland 

respondenterna isär. Samtliga respondenter tycks dock vara eniga om att den sociala 

färdigheten inte kan förvärvas genom utbildning. Dahlmark menar att färdigheten redan 

är en del av bibliotekariens personlighet, som en del av själva bibliotekariens väsen och 

kall. Det gör att färdigheten inte behöver förvärvas som andra kompetenser, utan snarare 

underhållas och förbättras. Färdigheten antas förbättras och utvecklas genom att 

bibliotekarien lär känna de användare som besöker biblioteket (Dahlmark, 2017). Kvist 

har i detta sammanhang resonerat om kundpsykologi där hon menar att bibliotekarier 

strävar efter en djupare förståelse för olika informationsbeteenden hos användare genom 
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kunskap om hur den sociokulturella människan fungerar (Kvist, 2017). De andra 

resonerar om social kompetens utifrån aspekten socialt beteende och att den förvärvas 

genom erfarenhet. Den grundläggande förutsättningen ligger häri hur bibliotekarien 

beter sig och behandlar sina användare. Att sträva efter att vara tillmötesgående 

gentemot andra människor är något som vem som helst antas kunna utveckla. Den 

sociala aspekten av yrket belyses som definierande för bibliotekarieyrket, varför en 

sådan här social färdighet betonas och efterfrågas (Björk, 2017; Lindgren, 2017; 

Löwander, 2017; Stark, 2017; Vilhelmsson, 2017). 

 

Även resonemangen om bibliotekariens litteraturkännedom skiljer sig åt, vars 

utgångspunkter berör antingen ett litterärt vetande eller ett litterärt orienterande. I 

resonemangen märks en tydlig kontrast mellan kulturorienterade bibliotekarier och 

informations- & teknikorienterade bibliotekarier. Kontrasten speglar de olika 

inriktningar respondenterna gjorde under sina utbildningar. De som intresserat sig för 

litteratur och arbetar med läsfrämjande har en högre strävan att känna litteraturen medan 

de som intresserat sig för informationssystem och interaktionen med människor 

använder kännedomen för att hitta i biblioteket. 

 

De övriga punktade kompetenserna är färdigheter som olika respondenter menar är bra 

att kunna. Dahlmark och Löwander talar om samhällskännedom, Lindgren om att veta 

vad bibliotekslagen säger och stå upp för demokratin, och Vilhelmsson har uttryckt en 

önskan om att bibliotekarier gärna bör kunna tänka i ekonomiska termer vid medieinköp 

och strategisk planering (Dahlmark, 2017; Löwander, 2017; Lindgren, 2017; 

Vilhelmsson, 2017). Går det då att tyda en kärnkompetens i materialet? Egentligen inte. 

Respondenterna diskuterar sina kunskaper och färdigheter på olika sätt vilket gör att 

även det som återkommer hos samtliga i materialet vad gäller litteraturkännedom, social 

kompetens och informationskompetens inte kan eller bör generaliseras. Den stora 

anledningen till det är att begreppen inte är allmängiltiga hos respondenterna. 

 

En annan intressant sak att studera är ifall det gått att utröna några väsentliga skillnader 

mellan Kronobergs kommuner utifrån respondenternas utsagor och bibliotekarietjänster. 

Det råder möjligen en liten skillnad mellan de större och mindre folkbiblioteken. Vid de 

större, däribland Växjö stadsbibliotek, lämnar bibliotekarietjänsterna utrymme för 

särskilda ansvarsområden och inriktningar medan bibliotekarietjänsterna omfattar hela 

spektrumet vid de mindre. Det är vid de mindre folkbiblioteken som bibliotekarierna har 

en tendens att inta en allt-i-allo-roll, vilket i sig kanske inte är så anmärkningsvärt, men 

en närmare granskning av materialet visar att det ändå finns uppdelningar i ansvar och 

olika inriktningar runt om i länet, även vid de mindre folkbiblioteken. Medan Dahlmark 

inriktar sig mot det sociala engagemanget, inriktar sig Vilhelmsson och Stark mot 

informationssystemen. Medan Björk och Lindgren fokuserar på läsfrämjande hos barn 

och ungdomar, ägnar sig Kvist åt litteraturförmedling och kulturarbete rent generellt. 

Löwanders huvudsakliga inriktning vänder sig slutligen mot informationssystemen och 

det administrativa arbetet. Det är dock vid de mindre folkbiblioteken som dessa 

inriktningar inte får lika stort utrymme som vid de större. De anställda kan inte 

helhjärtat ägna sig åt sina respektive områden på samma sätt. Emellertid resonerar 

respondenterna att detta inte är något vidare problem, utan heterogeniteten ses som 

positivt och främjande för yrkeskåren. Respondenterna menar vidare att även om de har 

olika inriktningar har de ändå viss insyn i sina kollegors arbeten varför de beskriver 

bibliotekarieyrket som präglat av lag- och samarbete. Utsagorna illustrerar därvid en 

yrkeskår som står enad. Där den ena slutar tar den andra vid. 
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En del av intervjumaterialet har också berört bibliotekariers uppfattningar om 

allmänhetens föreställningar om bibliotekarieyrket. Jag har här velat undersöka hur 

bibliotekarier tror att de uppfattas av en bredare allmänhet. Men det intressanta har inte 

här varit ett närmande av huruvida allmänheten faktiskt uppfattar bibliotekarier på ett 

eller annat vis, utan vad dessa föreställningar säger om respondenternas 

självuppfattningar. Resonemanget som framförts i diskussionen är att allmänheten 

delvis tycks hålla fast vid en förlegad syn på biblioteket fylld med traditionella 

uppfattningar om det tysta, fina och lugna biblioteket där läsande bibliotekarier rör sig 

mellan bokhyllorna. Bibliotekarier förknippas här i första hand med sin boksamling, sitt 

bokintresse och däri sin kunskap. Å andra sidan framträder folkbiblioteket lika gärna 

som en informationscentral även för medborgarna. Bibliotekarier upplevs som kunniga 

inom de flesta områden och blir därvid lämpliga att rådfråga vid behov. Respondenterna 

är eniga om att bibliotekarieyrkets mångfacetterade innehåll tycks diffust för samhället, 

men är inte direkt eniga i vilka föreställningar som allmänheten delar eller huruvida 

dessa föreställningar utgör ett problem för yrkeskåren. Bibliotekarieyrket tycks antingen 

ha sin utgångspunkt i boksamlingen eller omfatta allt möjligt vad gäller service. Det går 

alltså i resonemangen att skönja en yrkeskår som upplever att deras yrke inte tas på 

tillräckligt stort allvar. 

 

Det har spekulerats i om bibliotekarier varit bidragande i dessa uppfattningar, vilket 

respondenterna förhåller sig ambivalenta till. Dahlmark, Löwander, Stark och 

Vilhelmsson menar att yrkeskåren mycket möjligt kan ha haft del i det hela, medan 

Björk, Kvist och Lindgren uttrycker att alla inom yrkeskåren har ett eget ansvar att 

kommunicera sin yrkesroll till omvärlden och allmänheten. Det har diskuterats om 

bristande respekt, svåra dilemman där bibliotekarier inte kan svara på folks frågor och 

fördomar/jargonger om bibliotekarier, men det finns även resonemang om allmänheten 

som ger en bild av en relativt uppskattad yrkeskår. Trots att allmänheten upplevs ha 

ytterst lite insyn i yrket förmedlar respondenterna ändå stolthet, nyfikenhet och 

uppskattning. Flera berättar till exempel om hur användare med jämna mellanrum tackar 

dem för deras hjälp och vägledning (Dahlmark, 2017; Kvist, 2017; Löwander, 2017; 

Stark,2017; Vilhelmsson, 2017). Dahlmark som är särskilt mån om uppföljning menar 

att sådana bekräftelser motiverar honom att fortsätta göra ett bra jobb (Dahlmark, 2017). 

Björk och Lindgren är särskilt intresserade av hur deras boktips och boksamtal tagits 

emot. Björk menar att bekräftelse från föräldrar och barn, men även lärare från skolor är 

motiverande. Lindgren som gärna går i dialog med barn finner det högst motiverande 

när barnen berättar om sina läsupplevelser eller hur de upplever biblioteket (Björk, 

2017; Lindgren, 2017). Allmänhetens uppfattningar problematiseras därför inte något 

nämnvärt. Ändå illustrerar utsagorna om allmänhetens föreställningar i viss mån en 

yrkeskår som inte helt når ut till samhället om vad de gör, vilket i anslutning till deras 

självuppfattningar kan höra samman med att det ofta föreligger svårigheter i att 

precisera bibliotekarieyrkets innehåll. 

 

Låt oss nu resonera om de bibliotekarieidentiteter som jag huvudsakligen undersökt. I 

mitt intervjumaterial har jag funnit fyra tydliga identiteter, vilket innebär att de åtta 

identiteter som utgjort mitt teoretiska ramverk reducerats till hälften så många. Vad 

gäller upplevelseförmedlaren och pedagogen anser jag att dessa identiteter inte är 

tillräckligt tydliga för att de skulle vara självständiga. I stället menar jag att sådant som 

upplevelseförmedling och pedagogik är en del av yrkespraktiken beroende på vilken 

inriktning folkbibliotekarier väljer, och utgör snarare yrkesroller som är mer flytande 

mellan de olika identiteterna. 
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De identiteter som dock inte finns representerade i intervjumaterialet är 

ämnesspecialisten och dokumentalisten. Beträffande ämnesspecialisten tror jag 

förklaringen till stora delar beror på att det rör sig om folkbibliotekarier och inte till 

exempel forsknings- eller universitetsbibliotekarier där yrkesinnehållet genast blir mer 

ämnesinriktat och ”nischat”. Det är som Dahlmark uttrycker det om 

folkbibliotekarieyrket, ”det är så många olika målgrupper som de andra 

bibliotekstyperna inte behöver jobba med” (Dahlmark, 2017). Seldén och Sjölin 

urskilde exempelvis i sin studie att folkbibliotekarier ofta gör anspråk på att vara 

generalister snarare än specialister (Seldén & Sjölin, 2003). Detta resonemang går att 

skönja även i mitt material, särskilt i argumenten om den allmänbildade bibliotekarien. 

Precis som Seldén och Sjölin uttrycker Dahlmark, Björk och Lindgren att bibliotekarier 

gärna får ha någon form av specialkompetens utöver, att de till exempel är väl inlästa på 

ett område som de själva är intresserade av eller duktiga inom teknik, 

informationsbeteende etc. De menar att folkbibliotekarieyrket öppnar upp för ett sådant 

typ av utrymme där bibliotekarien kan förkovra sig under ett arbetsliv på diverse 

områden (Dahlmark, 2017; Björk, 2017; Lindgren, 2017). Men respondenterna är ändå 

mer eller mindre eniga om att folkbibliotekarier bör kunna lite om det mesta för att vara 

så behjälpliga som möjligt, vars resonemang ändå gör dem till generalister. 

 

Vad gäller dokumentalisten saknas det i materialet en djupare diskussion om yrkets 

hantverksmässiga sidor. Klassificering, katalogisering och referensarbete tycks varit 

betydelsefullt under biblioteksutbildningen, men som i yrkespraktiken blivit ett 

hjälpmedel för att kunna orientera sig i biblioteket och förstå bibliotekets uppbyggnad 

enligt respondenternas yrkesbeskrivningar. Löwander menar att ytterst få 

folkbibliotekarier katalogiserar själva, utan jobbar snarare med sådant material som 

redan är katalogiserat (Löwander, 2017). Dahlmark har lyft fram att han förmodligen 

har bredast kunskap i katalogisering på sin arbetsplats då han under utbildningen valde 

att fördjupa sig inom detta område. Men diskussionen sträcker sig inte längre än denna 

antydan hos Dahlmark (Dahlmark, 2017). Det går därför att säga att i den mån det 

hantverksmässiga yrkesinnehållet förekommer i respondenternas yrkespraktik blir det 

snabbt föremål för en tyst kunskap, eller något som är underförstått och självskrivet. 

Men jag måste samtidigt förhålla mig till det som sagts, och i risk att börja spekulera 

analyserar jag därför inte denna diskussion vidare. 

 

Har jag då fog för de bibliotekarieidentiteter som jag anser finns representerade i 

intervjumaterialet? Anette Årebrink hävdade exempelvis i sin uppsats att hon i sitt 

material inte såg något spår av en socialarbetaridentitet, med argumentet att tidsandan 

säkerligen fått yrkeskåren att frångå den (Årebrink, 2009, s. 49). Då jag nu anser ha 

funnit utsagor från folkbibliotekarier som företräder det Ørom kännetecknar som en 

socialarbetare tycker jag Årebrinks resonemang vittnar om hur yrkeskåren befinner sig i 

förändring där olika identiteter är mer eller mindre framträdande, och vars identiteter 

med jämna mellanrum fylls med nytt innehåll förenat med stoff från ett äldre 

begreppsinnehåll. Men det kan likaledes ha att göra med urvalet i Årebrinks studie. Den 

socialarbetare Ørom identifierade i början av 1990-talet som en rest från 1970- och 80-

talen är heller inte densamma som den socialarbetare som framträder i mitt material. Det 

som gett folkbibliotekarier möjlighet att forma sig en ny socialarbetaridentitet tror jag 

bottnar i den senaste tidens idéer om biblioteken som mötesplatser och det sociala 

ansvarstagande som Joacim Hansson menar börjat prägla biblioteksverksamheterna 

igen, med sina ideologiska rötter i demokrati- och kunskapsfrämjande, och som också 

uttryckts i annan nordisk forskning (Aabø, Audunson & Vårheim, 2010; Audunson, 

2005; Audunson & Evjen, 2017; Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2006). 
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Folkbiblioteken kan därvid betraktas som sociala samhällsinstitutioner och i detta ligger 

ett socialt institutionellt uppdrag gentemot medborgarna och samhället (Hansson, 2010). 

 

Men Øroms teori om en socialarbetaridentitet är inte ensam om att förkroppsliga den 

biblioteksidentitet som de nordiska forskarna resonerat om, utan jämsides ser vi då 

Øroms kulturförmedlare (Ørom, 1993; Aabø, Audunson & Vårheim, 2010; Hansson, 

2010; Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2006). Kulturförmedlaren framträder i 

intervjumaterialet med sitt bildningssträvande mål att söka göra användarna till 

självständiga samhällsmedborgare genom att värdera bibliotekets material och tjänster 

för att på så sätt erbjuda användare ett brett spektrum av kultur- och litteraturupplevelser 

med avstamp i det läsfrämjande engagemanget. Denna värdering innebär en viss balans 

och avvägning i besluten kring vilka behov hos användarna som skall tillgodoses. Detta 

skapar i sin tur ett dilemma som alltjämt kretsar kring att inte enbart fästa sig vid det 

användarna vill ha, utan vad de också kan tänkas behöva. Kulturförmedlaren lägger 

därför stor vikt vid att analysera varje behov mot bakgrund av vad som finns tillgängligt 

och vad biblioteken kan erbjuda. 

 

De återstående bibliotekarieidentiteterna, informationsförmedlaren och 

informationsorganisatören, var enligt Ørom de identiteter som på 1990-talet hade fått 

fäste inom yrkeskåren och riktade sin uppmärksamhet mot informationssystemen och 

framträder som informationsspecialister respektive systemexperter (Ørom, 1993, s. 39-

40). Vad gäller yrkesinnehållet mellan 1990-talet och i dag finns det egentligen bara 

marginella skillnader. Låt vara att den informationstekniska och digitala utvecklingen 

inneburit vissa förändrade arbetsvillkor vad gäller informationssystem, vilket i sin tur 

fordrat en del tekniska färdigheter inom yrkeskåren. Men när vi nu börjar få ett grepp 

om den informationstekniska revolution som 1990-talet burit med sig förefaller 

yrkesinnehållet i dessa identiteter ganska oförändrad. Möjligen att innehållet har 

breddats på grund av det pedagogiska ansvaret att förmedla information till användare 

och undervisa dem i sökningsstrategier så att de kan filtrera och sovra i ett gediget 

informationsflöde. För informationsförmedlare handlar det inte längre om att söka 

information åt användare utan med användare. Informationsorganisatörer har på ett 

liknande sätt varit inriktade mot det inre biblioteksarbetet och informationsorganisering 

i största allmänhet, men den kommunikativa sidan av arbetet har blivit mer 

dominerande och följt samhällsutvecklingen. I dag handlar mycket om samarbete 

mellan folkbibliotek och andra aktörer i samhället, såsom skolor, myndigheter och 

föreningslivet, varför mycket tid läggs på att kommunicera med omvärlden om vad 

biblioteksverksamheterna erbjuder och kan hjälpa till med. Yrkesinnehållet har därför, 

vill jag mena, nyanserats och hela spektrumet vad gäller så kallad 

informationsförmedling, informationsorganisation och administration är tydligare 

definierat hos dagens informationsförmedlare och informationsorganisatörer än de 

Ørom resonerat om. 
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8 Slutsatser 
Uppsatsen har undersökt folkbibliotekariers uppfattningar och föreställningar om sitt 

yrke, där deras beskrivningar och resonemang utgjort en empirisk yrkesbeskrivning. 

Den empiriska yrkesbeskrivningen har legat till grund för att teoretiskt närma sig en 

förståelse för hur uppsatsens folkbibliotekarier identifierar sig som folkbibliotekarier. 

 

8.1 Den empiriska yrkesbeskrivningen 
Den empiriska yrkesbeskrivningen har skildrat bibliotekarieyrket som mångfacetterat, 

roligt, variationsrikt, flexibelt, och komplext med mera. Men vad som är roligt eller 

komplext med yrket tycks vara svårare att förklara. En del respondenter har sökt närma 

sig en yrkesbeskrivning genom att reflektera över traditionella uppfattningar om 

bibliotekarier och söka avfärda dem med argumentet att bibliotekarier inte enbart jobbar 

med böcker och läsning, utan har i själva verket en ganska variationsrik arbetsvardag 

med många olika inriktningar. Det står emellertid klart att den läsande bibliotekarien 

utgör en sinnebild för de uppfattningar som intervjumaterialet undersökt och behandlat. 

Det går att skönja i såväl respondenternas reflektioner över hur deras självbild och 

uppfattning om yrket utvecklats sedan barnsben och i resonemanget kring allmänhetens 

föreställningar om bibliotekarier. 

 

Nästan uteslutande lockades respondenterna av kärleken och passionen till kunskap med 

målsättningen att förmedla den till andra. Det var här bilden av bibliotekarien som en 

läsande och kunskapstörstande individ blev referensramen för yrkets innebörd och 

möjligheter. I denna romantiserade illustrering framträder en tankelinje om 

bibliotekarien som en kultiverad och intellektuell människa. Trots att uppfattningarna 

om bibliotekarieyrket vidgats hos respondenterna och bidragit till att bilden av 

folkbibliotekarien nyanserats och modifierats i takt med deras utbildning och senare 

yrkespraktik, utgör ändå den kunskapstörstande bibliotekarien sinnebilden för 

yrkeskårens självbild och som samtliga respondenter mer eller mindre utgår ifrån. 

 

De kulturorienterade bibliotekarierna befäster sinnebilden genom att göra den till en 

idealtyp för vad det egentligen innebär att vara bibliotekarie. Idealet förespråkar en 

bibliotekarie som med alla sina förvärvade kunskaper ägnar sig åt läs- och 

kunskapsförmedling i uppdraget att försöka bilda de människor som uppsöker 

biblioteket. Att få vara en del av biblioteksverksamheten ses som ett privilegium och de 

legitimerar sitt yrkesuppdrag i det sociala engagemanget och ansvarstagandet. 

 

De informations- & teknikorienterade bibliotekarierna använder sinnebilden som en 

prototyp för yrkets kärna, men anser också att yrket rymmer flera aspekter. De menar 

exempelvis att yrkets sociala aspekter är mer framträdande och definierande. De strävar 

efter att förstå sig på informationssystemens struktur och informationens beskaffenhet. 

De vill kartlägga informationsbehov och informationsbeteende hos användare, och deras 

intresse och engagemang för människor sträcker sig också utanför 

biblioteksverksamheten där samarbete med viktiga samhällsorganisationer, myndigheter 

och utbildningsväsende kännetecknar en väl samhällsintegrerad biblioteksverksamhet. 

 

8.2 Fyra bibliotekarieidentiteter 
I intervjumaterialet går det att skönja företrädare för fyra av Anders Øroms 

bibliotekarieidentiteter: Kulturförmedlaren, socialarbetaren, informationsorganisatören 

och informationsförmedlaren. Ur ett källkritiskt perspektiv har en av uppsatsens 

frågeställningar varit om Øroms identiteter fortfarande har relevans för att beskriva 
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dagens yrkesinnehåll. Svaret på den frågan är både ja och nej. Denna teoretiska modell 

av identiteter skall ses mot bakgrund av det mångfacetterade yrkesinnehåll som 

bibliotekarierna på 1990-talet hade att göra med. Socialarbetaren sågs exempelvis som 

en rest från 1970- och 80-talen och den informationstekniska revolutionen under 1990-

talet överskuggade hela informationsförmedlaridentiteten till att nästan uteslutande 

handla om teknik (Ørom, 1993). Under de tjugofem år som gått sedan Ørom 

presenterade sin teoretiska modell har biblioteksverksamheterna utvecklats och 

yrkeskåren likaså. 

 

Under 2000-talet har förvisso identiteterna kompletterats, men den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga forskningen har samtidigt intresserat sig för att resonera om 

en biblioteksidentitet snarare än bibliotekarieidentiteter. Idéer och teorier om vad ett 

bibliotek är för något och dess huvudsakliga funktion har lagts fram och delvis förändrat 

bibliotekariers yrkespraktik (Aabø, Audunson & Vårheim, 2010; Hansson, 2010; 

Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2006; Schreiber, 2006; Sundin, 2006). Anette 

Årebrink menade exempelvis att socialarbetaren inte gick att skönja i hennes material 

och hon argumenterade då för att tidsandan rensat ut en sådan identitet (Årebrink, 

2009). Nu nio år senare går det att skönja en annan utveckling där socialarbetaren åter 

framträder. Jag vill därför mena att yrkesinnehållet som format Øroms teoretiska modell 

om de olika identiteterna är i ständigt behov av modifiering om de skall användas för att 

beskriva bibliotekarieyrket. Identiteterna har i viss mån fortsatt relevans för 

yrkespraktiken, men deras yrkesinnehåll revideras med jämna mellanrum i takt med 

samhällsutvecklingen och nya vetenskapliga rön. 

 

Socialarbetaren förkroppsligar exempelvis den senaste tidens resonemang om 

folkbiblioteken som mötesplatser och sociala samhällsinstitutioner som den biblioteks- 

och informationsvetenskapliga forskningen reflekterat kring (Aabø, Audunson & 

Vårheim, 2010; Audunson & Evjen, 2017; Hansson, 2010, 2012). I rollen som 

socialarbetare lägger folkbibliotekarierna vikten vid det mänskliga mötet och kartlägger 

informationsbehov i syfte att tillgodose användares måluppfyllelse och ge dem 

förutsättningar att kunna fatta viktiga beslut. De drivs i första hand av det sociala 

engagemanget och ser sig själva som en länk mellan samhällsmedborgarna och det 

medborgarna behöver eller eftertraktar. Socialarbetarens kompetenser berör 

huvudsakligen sociala färdigheter och inriktar sig mot informationssystemen. En stor 

del av yrkespraktiken kretsar kring att kommunicera med omvärlden på olika sätt. 

 

Jämsides med socialarbetaren framträder då de andra identiteterna. 

Informationsförmedlaren framträder exempelvis både som informationsspecialist och 

pedagog, vars yrkespraktik tar avstamp i informationen, tekniken och systemen. Till 

skillnad från socialarbetaren fokuserar informationsförmedlaren på den tekniska, 

systematiska och källkritiska processen som informationssökningen bär med sig och 

kännetecknar färdigheten i att orientera sig i ett gediget informationsflöde. I rollen som 

informationsförmedlare ser folkbibliotekarierna som sin uppgift att förmedla och 

vägleda användare genom detta gedigna informationsflöde. De anser sig dessutom ha ett 

pedagogiskt ansvar att involvera användare i olika sökprocesser i syfte att göra de såväl 

informationskompetenta som digitalt delaktiga. 

 

Kulturförmedlaren förkroppsligar i sin tur sinnebilden för yrkeskårens självbild med 

kultiverade och intellektuella bibliotekarier, och utgör därigenom en idealtyp för flera 

av studiens folkbibliotekarier att sträva efter. Kulturförmedlaren inriktar sig väsentligen 

mot beståndet, evenemangen, kulturarbetet och framför allt litteraturen och övriga 
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medier. I rollen som kulturförmedlare arbetar folkbibliotekarierna i en demokrati- och 

kunskapsfrämjande anda och förespråkar biblioteksverksamheter som har ett 

bildningssträvande mål. Det handlar om att skapa förutsättningar för människor att 

utvecklas och formas till självständiga medborgare som kan fatta viktiga beslut. 

 

Informationsorganisatören framträder slutligen som systemexpert, analytiker och 

administratör. Arbetsvardagen tar avstamp i det inre biblioteksarbetet och 

informationsorganisatörer ägnar sig väsentligen åt strategisk planering och underhåll av 

informationssystem. Likt socialarbetare kommunicerar informationsorganisatörer med 

omvärlden genom att förlägga delar av sin arbetstid utanför biblioteksbyggnaden. 

Informationsorganisatörer sköter exempelvis korrespondensen mellan biblioteket och 

olika aktörer i samhället, och eftersträvar här samarbeten med skolor, myndigheter och 

föreningslivet. Deras högsta prioritet är det administrativa arbetet framför de uppgifter 

som kulturförmedlaren, socialarbetaren och informationsförmedlaren ägnar sig åt. 

 

Dessa fyra identiteter ger på olika sätt uttryck för bibliotekarieyrkets mångfacetterade 

innehåll och det är när de sätts i relation till varandra som en helhet kan utläsas. Alla 

fyra har berört olika aspekter av yrket och tillsammans skildrar de en 

biblioteksverksamhet med olika typer av folkbibliotekarier, och speglar den 

heterogenitet som Anna Kåring Wagman har diskuterat i Bibliotekarien och 

professionen: En forskningsöversikt (2008). Denna heterogenitet har av respondenterna 

upplevts som positivt och främjande för yrkeskåren, och tycks därför inte utgöra några 

problem i deras identitetsskapande. Kulturförmedlaren och socialarbetaren ser jag som 

tydligast i materialet, där kulturförmedlaren främst utgör ett ideal och socialarbetaren 

förkroppsligar den senaste tidens resonemang om biblioteken som mötesplatser och den 

serviceinriktning som följt med dessa resonemang. Informationsorganisatören och 

informationsförmedlaren är inte lika tydliga, men det har ändå gått att skönja utsagor 

och resonemang från i huvudsak Löwander och Vilhelmsson som jag anser företräder 

dessa identiteter. Dessa identiteter kan ses som resultatet av den informations- och 

teknikinriktning som följt med 1990-talets informationstekniska revolution och 2000-

talets digitala utveckling. 

 

8.3 Fortsatt forskning 
Det har i uppsatsen handlat om folkbibliotekarier i Kronoberg. En intressant reflektion 

är därför huruvida dessa identiteter går att applicera på folkbibliotekarier rent generellt. 

Råder det exempelvis några skillnader mellan olika delar av landet? Hur hade resultatet 

blivit om bibliotekarier från flera olika länder fått delge sina uppfattningar om yrket? 

Detta är funderingar jag tar med mig och som jag gärna ser fortsatta studier på. Som 

förslag på fortsatt forskning ses gärna en större och mer fördjupad studie om 

bibliotekariers uppfattningar och föreställningar om yrket. Det kan likaledes vara 

relevant att undersöka de uppfattningar och föreställningar som i den här uppsatsen 

behandlats på ett mer djupgående plan och analyseras utifrån såväl ett psykologiskt som 

sociologiskt perspektiv. Jag efterlyser även studier som vill närma sig allmänhetens 

uppfattningar om bibliotekarier, och då särskilt undersökningar där användare ges 

tolkningsföreträde. I angripandet av undersökningsområden som fokuserar på 

bibliotekariers uppfattningar utgör den här uppsatsen ett forskningsbidrag för att förstå 

hur folkbibliotekarier förhåller sig till sin yrkespraktik. 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen har kretsat kring folkbibliotekariers uppfattningar och föreställningar 

om bibliotekarieyrket i Kronoberg för att empiriskt närma sig en yrkesbeskrivning av 

vad som kännetecknar en folkbibliotekarie och vad som beskriver dennes yrkesinnehåll. 

Sju samtalsintervjuer har fört ett resonemang om folkbibliotekariers yrkespraktik, deras 

kunskaper och utbildning, och reflekterat över hur de uppfattas av en bredare allmänhet. 

Resonemanget har formulerat en empirisk och praktiknära yrkesbeskrivning. 

 

I den empiriska yrkesbeskrivningen framträder den läsande och kunskapstörstande 

bibliotekarien som en sinnebild och idealtyp för yrkeskårens självbild. Denna idealtyp 

skildrar en kultiverad och intellektuell människa som i en demokrati-, kunskaps- och 

samhällsfrämjande anda arbetar i medborgarnas tjänst. Idealtypen har särskilt fäste 

bland kulturorienterade bibliotekarier som inriktar sig mot läs- och kunskapsförmedling 

medan informations- och teknikorienterade bibliotekarier använder den som en prototyp 

för att ringa in yrkets kärna, och menar att yrket har mer med service att göra. 

Informations- och teknikorienterade bibliotekarier anser att yrket rymmer flera olika 

sociala aspekter och inriktar sig mot informationsförmedling. 

 

Den teoretiska förståelsen för den empiriska yrkesbeskrivningen har analyserats utifrån 

ett teoretiskt ramverk med utgångspunkt i Anders Øroms bibliotekarieidentiteter. I 

intervjumaterialet är kulturförmedlaren, socialarbetaren, informationsorganisatören och 

informationsförmedlaren skönjbara. Kulturförmedlaren förkroppsligar sinnebilden av 

yrkeskårens självbild med den intellektuella bibliotekarien och utgör en idealtyp för 

flera av uppsatsens folkbibliotekarier att leva upp till. Socialarbetaren förkroppsligar 

den senaste tidens idéer och teorier om folkbiblioteken som mötesplatser och sociala 

samhällsinstitutioner där socialt ansvarstagande och engagemang präglar 

arbetsvardagen. Informationsförmedlaren är resultatet av de senaste decenniernas 

informations- och teknikinriktning, där yrkesinnehållet färgats av 1990-talets 

informationstekniska revolution och 2000-talets digitala utveckling. Folkbibliotekarien 

framträder här både som informationsspecialist och pedagog. Informationsorganisatören 

gestaltar slutligen det inre biblioteksarbetet och yrkets administrativa och 

kommunikativa sidor. 

 

De fyra identiteterna representerar var för sig folkbibliotekarieyrkets mångfacetterade 

innehåll, men det är när de sätts i relation till varandra som en helhet kan utläsas. Det 

yrkesinnehåll som under 1990-talet formade Øroms teoretiska modell om olika 

bibliotekarieidentiteter har också varit i behov av modifiering och nyansering. 

Yrkesinnehållet är därtill föremål för fortsatt diskussion och påverkas av varje 

samhällsförändring eller omorganisering av det interna biblioteksarbetet. Men tills 

vidare utgör de en begreppsapparat för folkbibliotekarier att tillgripa i diskussionen 

kring bibliotekariers identitetsskapande och vad som beskriver folkbibliotekarien och 

vad som gör folkbibliotekarien till vad hen är. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

Inledning 
Presentera dig själv och studiens syfte och målsättning, tacka den intervjuade för 

medverkan. Se till att den intervjuade är informerad om sina rättigheter angående de 

etiska reglerna. 

 Finns det något du önskar klargöra innan vi börjar? 

 

Yrkesbeskrivning och yrkesuppfattning 
 Hur skulle du vilja beskriva ditt yrke? 

 Var det ett självklart val för dig att arbeta som folkbibliotekarie? 

 Var det något särskilt med bibliotekarieyrket som lockade? 

 Hade du några uppfattningar om vad en folkbibliotekarie arbetar med när du 

påbörjade din bibliotekarieutbildning? 

 Har din bild av yrket förändrats sedan du började arbeta? 

 Vad skulle du säga utmärker en folkbibliotekarie? 

 Hur skiljer det sig jämfört med andra bibliotekarietyper? 

 Anser du att allmänheten har kännedom om vad en folkbibliotekarie gör? 

 

Kunskapsanspråk 
 Vilka typer av kunskaper tycker du en folkbibliotekarie skall ha? 

 

 Undersök specialistkunskaper - Har du något huvudsakligt ansvarsområde, 

exempelvis sagostunder, språkcafé, DigiDel etc.? 

 Ja – Vilket? 

 Det skulle jag gärna vilja veta mer om 

 Nej – Finns det något ansvarsområde du gärna skulle vilja ha? 

 Hur tänker du då? Berätta gärna mera! 

 Jobbar du mot någon speciell målgrupp? 

 Till specialister – Vilket är ditt huvudsakliga ansvarsområde? 

 Jag skulle gärna vilja veta lite mer om ditt arbete 

 

Utbildning 
 Jag skulle nu vilja prata lite om din utbildning, vad för kunskaper du burit med 

dig o.s.v. Kan du berätta något om det? 

 Vad bär du med dig från din utbildning? 

 Finns det något specifikt som du haft stor nytta av i ditt yrkesliv? 

 

Avslutning 
 Vad ser du som din främsta uppgift? 

 Finns det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 


