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Title: Past and Present at the library 
Changes in the role of librarians 
 
Abstract 
In this Bachelor thesis, we examine how the work of the librarian has changed over the 
past three decades. The research questions focus on the changes in librarians´ roles and 
working tasks regarding factors like technique, meetings between librarians and visitors 
and also how to give service to visitors.  

We have conducted interviews with librarians at university libraries as well as public 
libraries. In all, there were four interviews. We have also compared the two types of 
libraries. 

We have looked closely at these factors: the tasks of the librarians, the skills needed, 
how the library has been used as a democratic arena, and what kinds of meetings there 
are among librarians and users of the library. From these themes we have created 
interview questions, and our analysis is structured according to the themes.  

We have worked from a theory on different kinds of identities within the profession. 
This theory is based on the works of Trine Schreiber and Anders Ørom who both are 
researchers in the discipline.  

Our conclusion, based on the interviews and also on previous research, is that earlier 
identified identities can be completed also with a role/identity that can be linked to a 
need of educating visitors, and a role/identity that regards marketing, i.e. to inform 
people about the library, its services and activities. 
 
 
Nyckelord 
librarians, public library, research library, identities, identiteter, bibliotekarier, 
folkbibliotek, forskningsbibliotek.  
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synpunkter, samt de informanter som vänligt ställde upp och medverkade i vår studie. 
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1 Inledning 
 
Vi ska bli bibliotekarier, men vad innebär det, och vilka erfarenheter och uppfattningar 
kommer vi att möta bland blivande kollegor som har mångårig erfarenhet av arbetet?  
 
Vi bestämde oss för att skriva om detta ämne då vi båda snart ska jobba som 
bibliotekarier och därför ville ta reda på vilka typer av uppgifter en bibliotekarie har. 
Sedan började vi fundera över hur det såg ut förr och tänkte att vi skulle intervjua några 
som har varit bibliotekarier en längre tid. Under vår egen uppväxt har tekniken 
förändrats radikalt och vi ville därför se, bland mycket annat, hur just den påverkade det 
dagliga arbetet hos bibliotekarier. Vi vill även veta vilken typ av möten som sker på ett 
bibliotek, och vad en bibliotekarie gör för att bäst ge service åt låntagarna. 
 
Vidare vill vi till stöd för detta använda tidigare forskning om hur bibliotekariens 
yrkesroll och arbetsuppgifter beskrivs i utredningar och forskning om bibliotekariers 
yrkesroll under perioden 1984-2014. Vi vill med utgångspunkt från detta ta reda på vad 
som har påverkat yrkesrollen mest och hur kompetenserna har förändrats genom åren. 
 
1.1 Bakgrund 

Det finns flera olika typer av bibliotek, men i denna uppsats väljer vi att fokusera på 
folkbibliotek och forskningsbibliotek. Vi kommer här nedan att förklara lite om vad 
som är deras uppdrag och verksamhet. 

Forskningsbiblioteken är i regel finansierade av staten. Forskningsbiblioteken tillhör 
vanligtvis respektive universitet, som i sin tur sorterar under Utbildningsdepartementet. 
 
Folkbiblioteken, liksom skolbiblioteken, sorterar under kommunerna – även om 
anslagen som nämnts ovan också kommer från kulturdepartementet. Varje kommun ska 
enligt bibliotekslagen ha biblioteksverksamhet.   

Folkbiblioteken har sina rötter i folkbildningen. Folkbildning är ”samlingsbegrepp för 
människors insikter och orientering på områden utanför deras egna specialiteter och 
yrkeskunskaper. Folkbildning avgränsas gentemot dels akademisk specialisering, dels 
yrkesutbildning” (Folkbildning, ne.se, 2014).   

Ibland förekommer att olika former av bibliotek är integrerade, exempelvis att samma 
bibliotek har funktionen av både folkbibliotek och skolbibliotek.  
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med studien är att undersöka hur bibliotekarier med lång erfarenhet av yrket 
kan uppfatta hur deras yrkesroll och arbetsuppgifter förändrats.  
 
Vår huvudsakliga frågeställning är; hur har bibliotekariens yrkesroll förändrats? Våra 
övriga forskningsfrågor är:     

• Vilka var de vanligaste uppgifterna då och nu? 

http://ne.se/
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• Hur har den tekniska utvecklingen förändrats och gestaltat sig under de senaste 
10-20 åren? 

• Hur har yrkesrollen förändrats avseende mötet med låntagaren? 
• Hur har biblioteket använts som social institution då och nu? 
• Vilka likheter och skillnader finns mellan mötena på ett universitetsbibliotek och 

ett folkbibliotek? 
 

 
1.2.1 Avgränsning 
 
Vi har bestämt oss för att avgränsa oss till folkbibliotek och universitetsbibliotek i och 
med att vi tror att det är där de största förändringarna har skett. Vi tar upp skolbibliotek 
till viss del då en av våra informanter arbetar på ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
 
2 Tidigare forskning 
 
I kapitlet tidigare forskning tar vi upp utredningar och studier som beskriver 
biblioteksverksamhet eller bibliotekariers yrkesroll och arbete under dels 1980-talet, 
dels i nutid. Detta eftersom de bibliotekarier som ingår i vår studie relaterar till 
bibliotekariearbetet under de senaste 30 åren, och vi är intresserade av förändringar.  Vi 
väljer att presentera den tidigare forskningen i kronologisk ordning, från 1980-talet och 
framåt Vi redogör också för studier om såväl folkbiblioteket som universitetsbiblioteket 
som arbetsplats, eftersom de informanter som ingår i vår studie arbetar på såväl 
folkbibliotek som universitetsbibliotek. 
 
Folkbiblioteken har särskilda mål och uppdrag och dessa framställdes i 
Folkbiblioteksutredningen 1984. Deras uppdrag är att arbeta för allas rätt till den fria 
informationen och tillhandahålla medier gratis till samhällets invånare. Folkbiblioteket 
ska uppmuntra till läsning och kunskapstörst. Därmed bidrar biblioteket till demokratin 
och engagemanget inom den demokratiska processen. Folkbiblioteken ska anpassa sig 
efter individens behov oh efterfrågan men samtidigt se till att inneha litteratur av bra 
kvalitet. Folkbiblioteken ska sträva efter folkbildning ur vilken de har vuxit fram från 
början.  
Utredningen beskriver hur folkbiblioteken ska arbeta med kulturpolitik, folkbibliotekets 
medier, informationsteknologi, samverkan med andra institutioner, organisationen på 
folkbiblioteket och lite om utbildning för personalen. Utredningen visar hur viktiga 
biblioteken ansågs vara redan då för att de framför allt var och är en huvudkälla för 
rätten till informationen för alla människor och även för utvecklingen av människor 
läsande vilket både då och nu står som ett av bibliotekets viktigaste uppdrag 
(Folkbiblioteksutredningen, 1984).  
 
Lars Höglund och Olle Persson tar i sin bok Information och kunskap 
informationsförsörjning - forskning och policyfrågor (1985) upp biblioteken och deras 
roll när det gäller informationstjänster men även ämnen som bland annat datortekniken 
och hur den har förändrat både för organisationer och för bibliotek. Ett annat exempel 
som de tar upp rör den tekniska och vetenskapliga delen av informationsförsörjningen, 
och hur den i Sverige har blivit ett föremål för utveckling och forskning. Man delar upp 
detta i två huvudkategorier varav den första huvudkategorin inriktar sig på studier av 
informationsbehovet och användningen av informationen. Den andra huvudkategorin 



3 
 

berör systemutveckling där beståndssystemet blir undersökt samtidigt som man 
granskar bibliotekens roll och arbetsformer. I samband med detta tar man även reda på 
vad man använder sig av för metoder för biblioteksstatistiken, samverkan mellan olika 
bibliotek, datorisering av biblioteksarbete mm. Internationellt låg Sverige däremot efter 
med forskning och förankring inom FoU- verksamheten. Grundtanken med tekniken är 
att den ska utgå från och anpassas till samhällets och medborgarnas behov (Höglund 
och Persson, 1985, s. 20). Eftersom deras bok gavs ut 1985 beskriver den de 
förhållanden som rådde, bland annat avseende teknik, då våra informanter var nya i 
yrket. 
 
I sin avhandling om Lunds universitetsbibliotek har Gunnel Hessler (2003) intervjuat 
personal om förändringen som skedde i och med datorernas intåg.  Hessler börjar med 
en kort historik över bibliotekets historia. Hon skriver vidare om den förändrade 
organisationen vilken har utgått från en rapport, sk Habberstadsrapporten som utkom 
1988. Denna rapport analyserade nuläget och kom med förslag till ändringar vilket 
ledde till den nya organisationen. Det som var svårast att förändra var de nya rollerna. 
De gamla grupperingarna levde kvar och det gamla arbetssättet var fortfarande i 
användning trots att det nu fanns nya riktlinjer. I rapporten fanns det förslag på att 
bibliotekarierna skulle få möjlighet att utvecklas för att bland annat kunna få större 
ansvar (Hessler, 2003). 
 
1989 förändrades organisationen på universitetsbiblioteket. Denna förändring var delvis 
byggd på rapporten. Det tillkom bland annat kontaktbibliotekarier och det satsades på 
kompetensförsörjning och utvecklingsarbete. Enligt Hessler har datortekniken sakta 
revolutionerat biblioteksverksamheten i och med till exempel åtkomsten till 
Information. Det har blivit lättare för låntagarna att hitta och publicera dokument. Under 
80-talet skedde den stora datoriseringen av forskningsbiblioteken och i just Lund skulle 
systemen ge stöd till de vanliga rutinerna på ett bibliotek men även till besökarnas 
behov av att söka information. 
 
Hessler (2003) har sedan utdrag från intervjuer med personal som var med under 
förändringen och dess tveksamheter och vad de såg som möjligheter. De flesta av de 
intervjuade var positiva till förändringen, men det framkom också att personalen kunde 
uppleva att man inte fått tillräckligt med information om varför förändringen skedde, 
och vilka de olika målen i projektet var. Hessler har också intervjuat lärare och forskare 
på universitetet, alltså de som faktiskt använder biblioteket, om deras 
informationsbehov, upplevelse av biblioteket och synen på framtiden. Studenter fick 
också svara på frågor som i dessa fall skedde i form av enkäter. Upplevelsen av 
biblioteket är i stort sett bra men det är krångligt att till exempel söka i katalogen. 
Framtidens förhoppningar är att biblioteket ska vara en källa till all den information som 
är tillgänglig och en hjälp i att kunna sålla i den. Vilket ju är en ganska traditionell syn 
på ett bibliotek (Hessler, 2003) 
 
Vid millennieskiftet, dvs ungefär mitt i den period som vår studie omfattar, 
genomfördes projektet Bibliotekariemeningar, där bibliotekarier Sverige, Norge, 
Finland och Island ombads skriva och berätta bl. a. om hur de uppfattade bibliotekens 
samhällsroll, sitt yrke som bibliotekarie och sin arbetssituation.  Materialinsamlingen 
skedde genom att de som deltog i studien svarade på en utskickad lista med frågor. 
Bakom projektet stod bl. a. bibliotekariernas fackliga organisation, DIK.  Totalt deltog 
176 svenska bibliotekarer från såväl folkbibliotek, skolbibliotek som 
universitetsbibliotek (Almerud, 2000).  Rapporten Biblioteken, bibliotekarien och 
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professionen är relevant för vår uppsats eftersom den innehåller beskrivningar av hur 
bibliotekarier uppfattar sitt arbete och sin yrkesroll, vilket blir ett komplement till vårt 
intervjumaterial. 
 
Av projektrapporten framgår att det finns skillnader mellan framför allt de som arbetar 
på forskningsbibliotek jämfört med övriga typer av bibliotek.  Det som Almerud (2000) 
bl.a. kommit fram till i sin undersökning om de svenska folkbiblioteken är att många 
bibliotekarier upplever att de är nöjda med sina grundutbildningar som bibliotekarier 
men att det har blivit föråldrat och att det finns en ökad efterfrågan på kunskaper inom 
på olika områden, som pedagogik, ekonomi och administration. Möjligheterna till att 
uppdatera/komplettera sina färdigheter har varit olika, antingen har bibliotekarierna fått 
gå diverse kurser med stöd från sina arbetsgivare för att få bättre kunskaper inom vissa 
områden medan bibliotekarien i vissa fall får komplettera på sin privattid och därmed 
inte får något stöd från arbetsplatser/arbetsgivaren. I vissa fall upplever även 
bibliotekarierna att kompletteringarna konkurrerar med de dagliga uppgifterna och att 
de helt enkelt inte hinner med så mycket fortbildning som de skulle vilja.  
 
Undersökningen betonar också den pressade arbetssituationen som bibliotekarierna 
upplever, framför allt en tidsbrist. Andra faktorer som de upplever ökar, är 
nedskärningar, omorganisationer och större efterfrågan på bibliotekens tjänster. Men 
trots detta upplever flera av de tillfrågade att trivs på sina arbeten, och att de klarar av 
dessa stressmoment förhållandevis bra. Moment som bättre kataloger och teknik 
underlättar vardagssysslorna, men man betonar samtidigt brister som hade kunnat 
förbättras. En bibliotekarie framför att på dennes arbetsplats finns det ingen tid för 
exempelvis planering och att sätta upp verksamhetens mål etc. Detta för att personalen 
är så upptagen med sitt och att ingen riktigt reflekterar vad man strävar mot i 
verksamheten. Ekonomiska hinder upplevs som en stor faktor till att biblioteken stannar 
upp i utvecklingen och möjligheter vilket leder till missnöje hos personalen.  
 
Bibliotekarierna upplever ett stort behov att kompetensen på biblioteken och de tjänster 
som finns marknadsförs utåt.  Inte minst för att det skulle ge en annan bild av 
bibliotekarierna som kunde väga upp den stereotypa bilden av biblioteket som en 
föråldrad plats att bilden av biblioteket kan upplevas som en föråldrad plats. 
Bibliotekarierna tror att den stereotypa bilden skulle kunna förändras om allmänheten 
hade bättre kunskaper om verksamheten och att bibliotekens ställning i samhället på så 
sätt kan stärkas. Man upplever däremot känslan av att inte räcka till, dels på grund av 
saker som brist på personal och medier, dels på att biblioteken många gånger inte 
prioriteras hos kommunernas utbildningsansvariga vilket leder till att 
bibliotekspersonalen inte får någon tid att förbereda svaren på de problem/frågor som 
ställs. Man uppfattar att det finns en okunnighet hos allmänheten och samhället om vad 
biblioteken verkligen kan erbjuda för tjänster. En bibliotekarie, som är född i mitten på 
1960-talet, framför att stereotypen skulle kunna suddas ut och biblioteken få en större 
roll om det blev en attitydförändring, mer utbildning och ökat IT- stöd. Att inte särskilt 
många är särskilt positiva till den digitaliserade utvecklingen och informationskanalerna 
är också en faktor som påverkar och att de tvivlar på sin förmåga att lära och lära nytt 
(Almerud, 2000). 
 
På forskningsbiblioteket beskrivs personalen ofta bestå av bibliotekarier som är 50 år 
eller äldre. En del av bibliotekspersonalen har jobbat på olika typer av bibliotek medan 
vissa andra endast har arbetat på forskningsbibliotek. Kontakten med låntagarna (även 
forskarna), katalogisering och klassificering är bland de uppgifter som 
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forskningsbibliotekarierna har trivts bäst med, och självständigheten i arbetet upplevs 
som något positivt. Man satsar på att utveckla samarbeten med liknande bibliotek för att 
komplettera både mediebeståndet, och den egna kunskapen. Forskningsbibliotekarierna 
efterlyser fler och utvecklade samarbeten med till exempel en uttalad arbetsfördelning 
och specialisering mellan olika bibliotek. En bibliotekarie på forskningsbiblioteket 
framför att ett större samarbete mellan biblioteken skulle skingra den oklara bild som 
finns. Tre argument för samarbete; det ger stöd och kompletterade resurser, det är 
inspirerande och man har behov av ett konkret erfarenhetsbyte.  
 
Forskningsbibliotekarierna tror att omvärlden har en positiv bild av biblioteket men att 
många har dålig kunskap om vad ett forskningsbibliotek är, och vad för tjänster det kan 
erbjuda. Man menar att kompetensen hos personalen ofta inte utnyttjas till fullo. Det 
finns ett behov av att synliggöra arbetet på olika sätt, och att kunna fördjupa den service 
man redan ger.   
 
Avseende bibliotekariens roll upplevs en viss uppgivenhet, på så sätt att man ser 
möjligheter men inte hur de ska kunna användas på bästa sätt. Resursbrist och 
nedskärningar är ett ständigt hinder som sätter käppar i hjulen för 
forskningsbibliotekariens arbetsuppgifter.  
För att kunna höja servicen efterlyser man en högre kunskap inom forskningsmetodik 
och komplettering av kunskaperna. Bibliotekarierna upplever att deras kunskaper ofta är 
föråldrade och inte längre aktuella, exempelvis avseende ekonomi och administration. 
Helhetsintrycket är däremot att personalen är relativt nöjd trots att man efterlyser 
kompetensutveckling. Man skaffar sig de kompletterande kunskaperna antingen via sina 
arbeten, professionella nätverk eller på egen hand (Almerud, 2000).      
 
I sin magisteruppsats Yrkesroll i förändring – forskningsbibliotekariers attityder till sitt 
arbete har Lina Malm (2002) tillfrågat bibliotekarier vid svenska universitetsbibliotek 
om deras attityder till sitt arbete. Av resultatet framgår att att bibliotekarierna upplever 
att deras yrkesroll fått alltmer av ett inslag av att också vara pedagog. Malm kopplar 
detta till två viktiga förändringar: att Informationsteknik (IT) blivit ett allt större inslag 
på forskningsbiblioteken, vilken öppnar för att besökarna, i första hand studenter men 
även forskare, alltmer söker i kataloger etc. på egen hand. Därutöver har enskild 
sökning via bibliotekets datoriserade system också blivit en uppgift för bibliotekarierna 
att lära ut till besökare, inte minst studenter. Flera av de tillfrågade bibliotekarierna 
upplevde kontakten med studenterna som positivt och kände också att deras yrkesstatus 
höjdes i och med den ökade pedagogiska rollen (Malm, 2002). 
 
I en artikel i Biblioteksbladet presenteras en rapport, gjord på uppdrag av Svenska 
Kommunförbundet, vilken tar upp bibliotekariens yrkesroll i ett mer kulturövergripande 
perspektiv. I rapporten konstateras att bibliotekarieyrket att trots datoriseringen 
fortfarande mest innebär traditionellt arbete, dvs. ta hand om det material som lånas ut, 
ge service åt allmänheten och bedriva uppsökande verksamhet (Steinsaphir, 2003).  
 
I en magisteruppsats Bibliotekarie 2.0 – Minabibliotek.se och bibliotekarierollen – en 
fallstudie på Umeå stadsbibliotek undersöker Katarina Evengård och Linda Nilsson 
(2008) på vilket vis folkbibliotekarier uppfattar att deras arbetsuppgifter förändras av 
arbetet med webbplatsen minabibliotek.se samt vilken betydelse användarnas ökade 
delaktighet på webbplatsen har för bibliotekarierna i deras yrkesroll. Författarna finner 
att de intervjuade bibliotekarierna upplever att deras framtoning gentemot besökarna 
blir mer personlig genom arbetet med minabibliotek.se eftersom de kan möta mer 
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specifika behov hos besökarna och då få användning för sina egna specialintressen. På 
webben kan bibliotekarierna också uppleva att deras konversation med besökarna blir 
mer privat och uppsatsförfattarna tolkar det som att bibliotekarierollen blir mer 
individualiserad (Evengård & Nilsson, 2008). 
 
I antologin Där människor och tankar möts - bibliotek som folkbildning av Atlestam och 
Forsén (2010), skriver olika författare om betydelsen av ett bibliotek och dess roll i 
samhället. Detta är relevant för vår studie, om det är så att synen på bibliotekariens 
betydelse inverkar på bibliotekarers arbetsuppgifter och syn på den egna yrkesrollen. Ett 
kapitel av Lena Lundgren (2010) handlar om Fisksätra bibliotek som vill vara en arena 
för demokrati i området och förmedla information till dess invånare. Man har haft ett 
projekt där Fisksätras många olika språk och kulturer har satts i fokus, och med 
biblioteket som centrum har man försökt skapat en kunskapsbas med nyckelpersoner 
som uppmuntrar barns flerspråkighet. Tyvärr gick projektet i graven men biblioteket 
utvecklades till ett informationscentrum och en möteplats. Det blev en plats för lärande 
och bibliotekets personal visade att de stödde barnen och även deras språkanvändning. 
Biblioteket utnyttjade sin ställning som mötesplats och fortsätter med olika 
kulturverksamheter. De utgår från Unesco:s manifest för folkbibliotek och låter bland 
annat datorerna vara till förfogande för invånarna så att de kan välja tillexempel sin 
utbildning. Det pågår också mängder av olika program och verksamheter. Allt för att 
invånarna i Fisksätra ska kunna på hjälp med olika problem som i längden innebär att de 
kan vara aktiva medborgare i samhället.  
Biblioteket har en stor social roll och det främsta demokratiska arbetet är att det ska 
vara öppet och tillgängligt för alla vilket Fisksätra bibliotek har levt upp till. Människor 
med många olika bakgrunder möts och diskuterar olika ämnen vilket bidrar till rollen 
som en demokratisk arena. Självklart spelar bibliotekarien stor roll här som förmedlare 
och kunnig personal på biblioteket. Det är de som hjälper bibliotekets besökare med allt 
de behöver och har ofta frångått den mer traditionella bibliotekarierollen (Lundgren, 
2010). 
 
3 Teori  
 
I vårt teoriavsnitt utgår vi i huvudsak från dansk forskning om bibliotekariers 
identitetsuppfattningar. Teorin lanserades under det tidiga 1990-talet, men används ofta 
i sammanhang där man diskuterar bibliotekariers yrkesidentitet, och också som teori i 
bland annat magister- och kandidatuppsatser som gjorts vid svenska 
bibliotekarieutbildningar under senare år.  
   
3.1 Bibliotekarieyrket och dess olika roller 
 
Det kan här vara på sin plats att förklara hur vi förstår och använder begreppen identitet 
och roll baserat på vår valda litteratur. Anders Ørom (1993) talar om olika 
bibliotekarieidentiteter vilka han ser som uttryck för den självförståelse som finns inom 
professionen som kollektiv men också hos enskilda bibliotekarier. Dessa identiteter är 
inte ömsesidigt uteslutande, utan flera identiteter kan samtidigt rymmas inom 
professionen och hos individen. 
 
I vår uppsats har vi valt att mer koppla samman dessa identiteter med begreppet roll, 
d.v.s. yrkesroll, eftersom vi menar att det blir ett riktigare uttryck för svenska 
förhållanden. Att tala om exempelvis informationsförmedlaridentitetet, blir för oss lite 
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otympligare än den smidigare informationsförmedlarrollen eller enbart 
informationsförmedlaren. Därutöver talade våra informanter så gott som uteslutande om 
olika roller som de hade i sin yrkesutövning med de menade då antingen olika typer av 
befattningar en bibliotekarie kan ha såsom skolbibliotekarie eller kontaktbibliotekarie. 
Även olika arbetsuppgifter kan hänföras till yrkesroller. Vi delar däremot Øroms synsätt 
på så vis vi menar att att rollerna är kopplade till självförståelse.  
 
Trine Schreiber (2006) har i sin bok Bibliotekarerne En profession i et felt af viden, 
kommunikation og teknologi, undersökt Anders Øroms (1993) artikel om olika 
yrkesidentiteter/yrkesroller för en bibliotekarie och beskrivit två sådana roller ingående. 
Den första är ämnesspecialisten som liknar forskningsbibliotekarien. Den här typen av 
bibliotekarie är sprungen ur en vetenskap som han eller hon fokuserar på i sitt arbete. 
Ämnesspecialisten är till störst nytta i forskningsbiblioteken (även om denne självklart 
också kan jobba på ett folkbibliotek) och ska vara specialiserad på en viss vetenskap, ett 
speciellt forskningsområde eller ett visst klassifikationssystem. 
 
Den andra identiteten/rollen är kulturförmedlaren som till största del hör hemma på ett 
folkbibliotek. Denna roll vill förmedla litteraturen och kulturen. Målet är att utveckla 
låntagarnas kulturintresse. Kulturförmedlarens kompetens ska vara att kunna bedöma 
och förmedla litteratur och därför måste de ha en god överblick över bibliotekets 
bestånd (Schreiber, 2006, s 22).   
 
Utöver de roller som Schreiber (2006) tar upp så nämns ytterligare en identitet/roll av 
Anders Ørom (1993). Det är dokumentalistrollen som Ørom menar karakteriserar 
biblioteksyrket som ”hantverksmässigt” och inte särskilt ”intellektuellt”. Men samtidigt 
är det i dokumentalisten man kan hitta yrkets kärna; ”klassifikation, katalogisering, 
referensarbete och bibliografi”. Dokumentalisten är inte i lika hög grad en 
kulturförmedlare utan en som kan regler, metoder och system i ett biblioteks 
referensarbete och registreringsarbete (Ørom, 1993, sid 229). 
 
Därutöver nämner såväl Schreiber (2006) som Ørom (1993) ytterligare ett par 
identiteter/roller.  Dessa är sprungna ur olika årtionden då det hände väsentliga ting för 
att bibliotekarien skulle ses som ett. På 1970-talet utvecklades socialarbetarrollen vilket 
innebar att bibliotekarierna inte längre skulle fokusera på materialet på biblioteket utan 
på att uppfylla besökarnas behov. Medborgarna skulle vara med och bestämma och 
definiera vad kultur var. Bibliotekets samlingar skulle fylla detta specifika behov och 
bibliotekarien skulle på ett socialt sätt förmedla kulturen som medborgarna var med och 
bestämde (Schreiber, 2006, s.28).  
 
Ytterligare tre roller växte fram under 1980-talet: informationsorganisatören, 
informationsförmedlaren och upplevelseförmedlaren. Informationsorganisatören kunde 
med hjälp av en analys av biblioteksverksamhetens informationsbehov organisera 
informationen i de system som fanns att tillgå. Informationsförmedlaren, menar 
Schreiber (2006) utifrån Øroms resonemang, är den roll som de flesta bibliotekarier på 
1990-talet förknippade sig själva med. I denna roll är det viktigt att förmedla den 
organiserade informationen till bibliotekets besökare och samhällets invånare.  
 
Schreiber (2006) inför ytterligare en identitet/roll, nämligen upplevelseförmedlaren. 
Denna är en sammanslagning av informationsorganisatören och 
informationsförmedlaren vilket Ørom (enligt Schreiber) inte hade satt ett namn på men 
menade att det kom ur teknologins intåg på biblioteken och att bibliotekarierna 
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förändrades i sin syn på sig själva och blev mer tekniskt orienterade. Bibliotekarierna 
gav här en bra upplevelse åt bibliotekets besökare då de ville uppfylla sina 
informationsbehov och därför döpte Schreiber denna identitet/roll till 
upplevelseförmedlaren (Schreiber, 2006, s. 39).  
 
3.2 Sammanfattning 
 
Följande identiteter, vilka vi väljer att benämna roller, tas upp av forskare som studerat 
olika former av självförståelse som förekommer inom bibliotekarieyrket. Eftersom vår 
studie handlar om förändring av yrkesrollen redovisar vi också när i tid forskare anser 
att de olika typerna av roller/identiteter/självförstående fick genomslag i professionen. 
 
Ämnesspecialisten 1960-tal 
Kulturförmedlaren 
Dokumentalisten 1970-tal 
Socialarbetaren 
Informationsorganisatören 1980-tal 
Informationsförmedlare 
Upplevelseförmedlaren 
 
 
4 Metod  
Vi har valt kvalitativa intervjuer då vi vill veta hur olika bibliotekarier uppfattat 
förändringarna och vi vill också veta hur yrket verkligen ser ut idag. Denna kunskap kan 
enklast fås genom intervjuer då det ger en klar bild av den förändrade yrkerollen. Kvale 
(1997) motiverar den kvalitativa intervjun på följande vis: ”Om man vill veta hur 
människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” (Kvale, 1997, s. 
15).   
 
4.1 Urval 
 
I en kvalitativ intervjustudie strävar man efter variation bland informanterna för att få 
med olika uppfattningar om den företeelse man vill undersöka, detta brukar kallas för 
strategiskt urval (Trost 2005, s 117 f.) och då kan man också välja nya informanter 
under studiens gång. Vi utgick från att vi vill ha med informanter från både 
folkbibliotek och universitetsbibliotek, och att samtliga informanter skulle ha mångårig 
yrkeserfarenhet, eftersom vi undersöker just förändringar i yrkesrollen över tid.  Vi 
valde att skicka ut e-post till den allmänna e-postadressen till ett universitetsbibliotek 
och ett folkbibliotek som vi kände till. (Se bilaga 1.) Detta gav kontakt med två 
informanter. Därefter valde vi att kontakta ytterligare två bibliotekarier som vi kände, 
för att be dem delta i studien. Därmed omfattade studien fyra informanter, vilket vi 
bedömde som rimligt med tanke på uppsatsarbetets omfattning. Enligt Trost (2005, s. 
123) är ett fåtal väl genomförda intervjuer att föredra. Med för många intervjuer riskerar 
man att materialet blir ohanterligt. 
 
4.1.1 Våra intervjufrågor 
 
Det vanliga förfarandet vid kvalitativa intervjuer är att göra en intervjuguide med 
frågor. Vi valde en ganska strukturerad intervju med några konkreta frågor som försök 
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till att få igång ett samtal. Trost (2005) anser att man inte ska ha en alltför strikt 
intervjuguide utan nöja sig med att lista med några frågeområden och sedan låta 
samtalet styra. För vår del, kände vi att vi ville ha en något mer detaljerad guide, 
eftersom det gjorde oss tryggare som intervjuare. Vi utformade därför ett antal frågor 
men under intervjuns gång fokuserade vi på att lyssna, låta informanten prata fritt och så 
ställde vi följdfrågor när det behövdes och de blev som en naturlig del av samtalet 
(Trost, 2005).  
 
Våra intervjufrågor är: 
 

• Vilka olika typer av uppgifter har du haft? 
• Hur har biblioteket använts? Som demokratisk arena och som möjligheter till 

olika möten mellan besökare och t.ex. politiker? 
• Hur har biblioteket påverkats med tanke på den nya tekniken? Upplever du att 

det har blivit svårare eller enklare? 
• Hur ser teamet på biblioteket ut? Hur har det förändrats? 
• Vilka olika typer av möten finns det mellan bibliotekarien och låntagaren och 

hur har dessa förändrats genom åren? 
• Vilken typ av kompetens krävs för yrkesrollen och hur har den förändrats? T.ex. 

informationskompetens och pedagogisk kompetens? 
 
Med följdfrågor som t.ex. vad anser du, hur upplever du, osv. 
 
4.1.2 Tillvägagångssätt 
 
Intervjuerna genomfördes på informanternas respektive arbetsplats i tre fall, vilket då 
skedde på förslag från dessa informanter. Den fjärde intervjun skedde i informantens 
bostad, även detta på informantens initiativ. Längden på intervjuerna varierade, den 
kortaste varade i cirka 20 minuter, medan den längsta intervjun tog närmare en timme. 
Vi var båda närvarande vid intervjuerna, även en av oss tog rollen att ställa frågorna 
medan den andra antecknade och övervakade att inspelningen fungerade. Samtliga 
intervjuer bandades och skrevs sedan ut ordagrant. En av oss har varit huvudansvarig 
för transkriberingen. Vid en intervju valde vi att på informantens begäran inte skriva ut 
riktigt alla delar av intervjun med tanke på att den skulle bifogas i uppsatsen. Det som 
däremot sades i dessa intervjuavsnitt ingår dock i vår studie på så vis att det bidrar till 
vår förståelse och tolkning av intervjumaterialet.  
 
4.1.3 Etiska reflektioner kring informantsamtal och utskrifter 
 
Även om ämnet för vår studie kan tyckas vara ganska oproblematiskt och inte så 
känsligt visade det sig att det också fanns vissa områden där informanter tyckte det var 
känsligt att delge sina tankar och uppfattningar, bland annat kring hur man såg på 
organisation och styrning. Vi valde därför att helt anonymisera våra informanter och var 
de arbetade. Såväl Trost (2005) som Kvale (1997) betonar vikten av etiska 
hänsynstaganden och att det är viktigt att respektera informanters önskemål kring vad 
som ska vara konfidentiellt och att man som informant inte kan identifieras.  
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4.2 Informanterna 
 
Med tanke på det etiska valde vi att ge informanterna fingerade namn som heller inte 
ger anvisningar till faktorn kön, som överhuvudtaget inte är relevant för vår studie då 
den inte innefattar något genusperspektiv. Vi valde därför att i utskrift och presentation 
använda oss av de fyra första bokstäverna i det grekiska alfabetet. Och har namngett 
informantera utifrån den ordning vi gjorde intervjuerna.  
 
Alfa: Arbetat i ca 20 år i huvudsak på universitetsbibliotek bland annat som 
kontaktbibliotekarie för olika utbildningar.  
 
Beta: Folkbibliotekarie sedan år 1980. Har arbetat med uppsökande 
bibliotekarieverksamet mot bland annat skolor 
 
Gamma: Arbetat i cirka 30 år, mest på universitetsbibliotek med uppgifter som 
kontaktbibliotekarier och IT-bibliotekarie.  
 
Delta: Har arbetat i cirka 25 år bland annat som integrerad folk- och skolbibliotekarie. 
När vi i resultatet talar om Delta kommer vi att nämna skolbibliotek när vi finner det 
relevant men vi har valt att koncentrera oss på folkbiblioteksdelen.   
 
 
 
4.3 Analys och analyspresentation 
 
Vi valde att göra en tematisk analys av materialet, utifrån våra forskningsfrågor.  
Vi började med en lodrät analys, d.v.s. gå igenom varje intervju för sig och notera det vi 
tyckte var intressant. Sedan gjorde vi också vågräta analyser dvs. letade efter teman och 
mönster i intervjuerna 
 
Vi identifierade följande teman, vilka vi namngett utifrån olika områden eller 
arbetsuppgifter som kan ingå i bibliotekariers arbete. 
Teknik 
Pedagogik 
Demokratisk arena 
Möten 
  
Dessa teman är direkt kopplade till våra forskningsfrågor och vi har också utgått från 
teorin om bibliotekariers olika identiteter som förklaringsmodeller till det som 
framkommer i analysen under de olika temaområdena.  
 
Esiasson et al. (2012) beskriver relationen mellan teori och empiri som att man antingen 
utgår från teorin och använder empirin föra pröva om teorin stämmer, eller så kan man 
ta startpunkt i sin empiri och använda teorin för att hitta förklaringsfaktorer, dvs. arbeta 
induktivt med analysen. Detta kan göras antingen genom att man föreslår 
kompletterande förklaringsfaktorer, som då tillför förklaringar utöver de som teorin 
erbjuder. Eller så för man fram en konkurrerande förklaringsfaktor, som då ersätter 
faktorer som angetts i teorin (Esiasson., s 112 f) 
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I vår studie valde vi att inte tematisera utifrån teorin utan vi utgick från vårt empiriska 
material och undersökte om och vilka av de roller som nämns i teorin som kunde 
appliceras på vårt material. Därutöver fann vi i intervjumateralet, ytterligare roller. 
Vi valde att göra en tematisk analys av materialet, utifrån våra forskningsfrågor.  
Vi började med en lodrät analys, d.v.s. gå igenom varje intervju för sig och notera  det 
vi tyckte var intressant. Sedan gjorde vi också vågräta analyser dvs. letade efter teman 
och mönster i alla intervjuerna (Thomsson, 2010, s 150 ff). 
 
Vi har valt att lägga upp vår analys utifrån olika teman där vi presenterar våra 
informanters åsikter och upplevelser. Dessa teman är direkt kopplad till våra 
forskningsfrågor. Vi kommer att koppla samman vår analys med resultatet. 
 
4.4 Metoddiskussion 
 
För oss var det självklart att använda kvalitativa intervjuer då det verkligen ger oss 
information om hur det är att arbeta på biblioteken nu. Vi har också genom intervjuer 
fått chansen att möta bibliotekarier från de båda typer av bibliotek som vi har valt. En 
möjlighet hade varit att använda enkäter istället, men vi bedömde att en nackdel med 
sådana är att bortfallen kan bli höga och att man bara kan ställa enklare frågor i en 
enkät. Så även om vi kanske nått fler personer genom en enkät, hade vi förmodligen inte 
kunnat få fram någon djupare information eller personliga uppfattningar, vilket är den 
stora fördelen med intervjuer (Kvale 1997).  
 
Vi har förvisso inte så stort antal intervjuer, i en mer omfattande undersökning hade det 
naturligtvis krävts många fler. Vi tänkte oss fem eller sex från början men då vi också 
får ut mycket av tidigare forskning diskuterade vi oss fram till att fyra var ett bra antal.  
 
Att hitta informanter har däremot inte varit ett alltför stort problem. Vi sökte frivilliga 
på de två bibliotekstyper vi har valt genom att skicka ut ett allmänt mejl. Det här ansåg 
vi vara det enklaste och snabbaste sättet att finna informanter. När detta föll ut i endast 
två intervjuer hade vi, genom vårt strategiska urval, möjligheten att kontakta 
bibliotekarier vi känner personligen, vilket ökar möjligheten att få utförliga svar. 
 
En reflektion kring detta med att känna informanterna är att det kan påverka själva 
intervjusituationen, både på så vis att det kan leda till att informanterna är mer öppna, 
eller till att man undviker att berätta allt när det gäller vissa frågor. Vi menar dock att en 
sådan påverkan inte behöver ha varit alltför stor eftersom var och en av oss hade träffat 
en av informanterna tidigare. Men således inte den andra av oss, och vi närvarade ju 
båda vid intervjuerna. 
 
De intervjufrågor vi har ställt har vi noga utformat för att få svar på våra 
forskningsfrågor och vi hade tänkt att de skulle vara så lika som möjligt men 
intervjufrågorna skulle fokusera på den intervjuades minne då vi vill ha det mänskliga 
minnet som utgångspunkt. Ett problem med detta har självklart varit att våra 
informanter inte alltid har kommit ihåg hur det var när de började jobba eftersom 
merparten av dem har jobbat bortåt 30 år och bytt arbetsplatser och uppgifter.  
De frågor som vi har använt oss av består av sex huvudfrågor med utrymme för 
eventuella följdfrågor och förtydliganden. Frågorna är utvalda på så sätt att det är 
informanterna som själva får berätta utifrån sina egna erfarenheter när de har svarat på 
frågorna, målet är att vi vill jämföra och analysera de olika svaren som vi får.  
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De problem som vi till en början upplevde, var bland annat om vi hade tillräckligt 
många intervjufrågor eller om det var för många, vilka som eventuellt skulle tas bort 
eller omformuleras etc. Likadant var det med forskningsfrågorna, där vi funderade över 
om de var för många, för få, otydliga eller alltför snarlika. 
 
Tidsspannet för vilken period vår studie ska omfatta har också varit ett problem. Vi har 
inte vetat hur långt bakåt vi skulle sträcka oss avseende bibliotekariens uppgifter nu och 
då, vilket ju är vårt huvudtema. Vi har i tidigare forskning valt att berätta om de 
moderna bibliotekens början och bibliotekarieyrkets uppkomst som ett socialt yrke men 
det här skedde så långt tillbaka att det inte är relevant för dem vi har intervjuat. Vi har 
istället valt att fokusera på den intervjuades tid som bibliotekarie.  
 
Det visade sig att även om vårt intervjumaterial inte är omfattande så kunde vi 
identifiera två roller som förekom utöver de som nämndes i vår valda teori.  
 
4.5 Litteraturgenomgång 
 
Vi har framförallt använt Jan Trosts Kvalitativa Intervjuer (2005) som har varit en 
lättförståelig översikt över hur man förbereder och genomför intervjuer. Vi har också 
haft stöd av Kvalitativa intervjuer av Steinar Kvale (1997) samt Metodpraktikan 
Konsten att studera samhälla, individ och marknad av Peter Essiasson, Mikael Gilljam, 
Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud (2012). 
 
5 Resultat och Analys 
 
Här kommer vi att redovisa vad våra informanter har sagt och koppla detta till vår teori 
om de olika bibliotekarierollerna, och även till det som framkommit i tidigare forskning. 
Presentationen gör utifrån de temaområden som ingår i studiens forskningsfrågor och 
varje temapresentation avslutas med att vi analyserar utifrån vår valda teori. 
 
5.1 Teknik  
 
Då: När våra informanter avslutade sina utbildningar hade datorerna precis börjat 
komma ut på arbetsplatserna och användas i hemmen. Delta började arbeta som 
bibliotekarie i början på 1990-talet. Bibliotekarierna hanterade utlåningen genom att 
stämpla kort i böckerna. När datorer kom började de användas för att registrera lån, men 
inte för boksökning.  
 

”Vi hade visserligen datorer på den tiden, men inte varsin utan vi hade urgamla, jag tror 
det heter Nokiaterminaler med svarta skärmar med grön text på, (…). Det fanns ju ingen 
webb -91. Man ringde upp om man skulle söka i en databas.”  (Alfa) 

 
En vanlig uppgift var att visa var besökarna var böckerna fanns, och svara på frågor om 
biblioteket hade en viss bok. Från början var det kortkataloger på biblioteken som 
bibliotekarierna fick bläddra och skriva i för att leta upp böckerna åt låntagaren.  
 
I slutet av 1970- talet experimenterade högskolebiblioteken med att arbeta fram nya 
former av kurser för studenterna att själva kunna hitta material ute bland hyllorna i 
lokalen. Men innan datorerna hade börjat ta plats i lokalerna för sökningar av olika slag 
kunde studenterna exempelvis bli guidade runt bland hyllorna med kassettbandspelare 
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som de lyssnade på med hörlurar.  Detta var ett exempel på vad högskolebiblioteken 
gjorde för sina elever när högskoledepartementet dels började se studenternas egen 
förmåga att kunna leta och hitta relevant information till sina respektive arbeten och 
uppgifter, men det var inte förrän mellan 1980- 90 när lånen och besöksantalen på 
högskolebiblioteken ökade radikalt och behovet av en teknisk förändring inom 
lånesystemet var ett faktum. Först på slutet av 1980- talet började man i viss mån införa 
informationssökning som en obligatorisk del av en kurs och även fulltextsökningar på 
datorer blev också en verklighet för bibliotekarier   
      
Enligt Alfa hade de från början inte egna datorer på högskolebiblioteket utan några få 
stora skärmar som alla i personalen skulle använda. De blev tvungna att ringa upp en 
databasvärd vilket kostade mycket pengar och var också en anledning till att det bara 
var ett fåtal bibliotekarier som fick göra dessa sökningar eftersom det behövde göras 
snabbt, tid var pengar. Sedan kom CD-rom med kapacitet att lagra databaser och 
därmed försvann kostnaden för att göra informationssökningar. Utvecklingen i tekniken 
och informationssökningen gick då framåt och alla besökare, inte bara bibliotekarierna 
kunde söka.   
 
Alfa arbetade med kravhantering och fjärrlån. Kravhantering innebär i det här fallet att 
kräva tillbaka böcker från låntagarna. Alfa har alltid haft pass i disken, alltså mött 
låntagarna.  
 
Nu:  
 
Nu kan bibliotekarierna visa sina besökare hur de söker själva. Delta anser att tekniken 
har gjort det mycket lättare att få tag i litteratur och det går snabbare att se vad som 
finns tillgängligt. Nu, med webben, kan de som jobbar på Deltas bibliotek söka 
information snabbt och de har mer koll på vilka böcker som finns och vilka de kan 
beställa från andra bibliotek. 
 

”Men det har ju förändrats otroligt mycket till det bättre, böcker och litteratur men även 
annan media är mycket mer tillgängligt nu.” (Delta) 

 
Delta anser att tekniken har gjort det mycket lättare att få tag i litteratur och det går 
snabbare att se vad som finns tillgängligt. Nu, med webben, kan de som jobbar på 
Deltas bibliotek söka information snabbt och de har mer koll på vilka böcker som finns 
och vilka de kan beställa från andra bibliotek. 
 
För cirka två år sedan infördes en ny organisation på forskningsbiblioteket där Alfa 
arbetar. Alfa är kontaktbibliotekarie, och också med i ”sektionen för lärandestöd” samt 
”team pedagogisk utveckling”.  Alfa menar att de förändrade uppgifterna framför allt 
hör samman med de tekniska förändringarna 
 
 
Självförståelse/identitet 
 
Vad vi kan se är att det skiljer sig i olika identiteter på de olika formerna av bibliotek. 
Det finns fler dokumentalister och ämnesspecialister på universitetsbiblioteket. På ett 
folkbibliotek finns det fler socialarbetaridentiteter och kulturförmedlare.  På 
folkbiblioteket kan vi också hitta både informationsförmedlare och 
upplevelseförmedlare. Alla med en mer pedagogisk inriktning på arbetet, vilket är en 
följd av att man visar besökarna hur de själva kan söka med hjälp av tekniken. Detta 
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visar att bibliotekariens identitet har utvecklats betydligt sedan 1960 som är det årtionde 
som Schreiber (2006) Ørom (1993) tar upp som den period då ovan nämnde identiteter 
började förekomma. 
 
5.2 Pedagogik 
 
Då: Efter att ha intervjuat alla informanterna framgår det tydligt att när alla gick sina 
utbildningar är särskilt den pedagogiska kompetensen ett ämne som de har fått 
komplettera i efterhand, både genom kurser som arbetsplatserna erbjuder sin personal 
eller att de har fått sköta kompletteringarna efter arbetstid på egen hand.   
 
Gamma, som har arbetserfarenheter från högskolebibliotek, var bland de första att få en 
pedagogisk kompetenskurs för att bl.a. kunna lära ut informationssökning etc. till 
studenterna, exempelvis genom att studenter på egen hand skulle söka information om 
ett valt problemområde.  
 

“Ja den pedagogiska kompetensen är ju, har ju alltid behövts egentligen för att det här 
som någon gammal rektor sa att vi jobbar mer pedagogiskt än lärarna egentligen men det 
vet jag inte om det stämmer men det är ju alltid ett pedagogiskt möte och det har det ju 
alltid varit vare sig man pratat om det eller inte men det har ju fokuserats mer på det dem 
senare 10-15 åren, bibliotekarierna har ju utbildats, gått kurser och fått 
kompetensutveckling på olika sätt” (Gamma) 

 
Däremot är det inte mycket som visar att folkbiblioteken gjorde motsvarande satsningar 
på pedagogiska kompetensen. Bibliotekarieutbildningarna prioriterade inte detta till en 
början när det gäller folkbiblioteken men detta ändrades efter hand.  
 
 
Nu: Med de utbildningar som är idag inom biblioteks- och informationsvetenskap har 
man på utbildningarna valt att satsa mer på den pedagogiska kompetensen som 
efterfrågas mer idag på de olika biblioteken. Idag får även folkbibliotekarierna en 
pedagogisk kompetens i samband med sin utbildning, eftersom utbildningen inte är 
uppdelad mellan de olika formerna av bibliotek.    
 
 
Det som framkommit av informanterna vi har intervjuat och enligt en rapport som 
gjordes år 2000 (Almerud, 2000) har många bibliotekarier som gick sina utbildningar 
kompletterat sina färdigheter i efterhand genom att bl.a. gå olika kurser inom 
pedagogik. Vissa bibliotekarier har kompletterat detta antingen på sin fritid, fått det 
genom sina pågående arbeten och i vissa fall har en del bibliotekarier inte skaffat sig en 
kompletterande utbildning alls. (Almerud, s. 41) Men som tidigare nämnts har 
utbildningarna inom bibliotekssektorn förändrats och man satsar mer på kurser med 
pedagogik och särskilt med tanke på informationssökningar i datorer.   
  

“ (...) jag gick ju på BoS i Borås 89-91, där är ju inte mycket kvar av den som jag har 
nytta av idag, det är det ju inte men man lär sig ju hela tiden när man jobbar i och för sig 
och sen så försöker vi ju ha intern kompetensutveckling också.”  (Alfa)   
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Självförståelse/identitet  
 
Som framgår av våra informanter har samtliga i efterhand på olika sätt skaffat sig den 
pedagogiska kompetensen som efterfrågas på biblioteken idag, högskolebibliotek som 
folkbibliotek. Våra informanter hade inte samma pedagogiska inslag i sina utbildningar 
som det finns idag. De har därför fått komplettera genom fortbildning.  Alla informanter 
är överens om att det finns ett behov att pedagogisk kompetens idag och det tydligaste 
området är vad det gäller informationssökning på internet, både för privatpersoner och 
även studenter.   
Vi kan här se att informationsförmedlaren är viktig, men att det har krävts en vidare 
utbildning mot det pedagogiska för att helt kunna stödja låntagarna i deras 
informationssökning.  
 
5.3 Demokratisk arena 
 
Då:   

“från början så var det personer som tyckte att vi inte visste någonting om bibliotek, de bestämde 
allting, vi hade ingenting att säga till om, de hade liksom tolkningsföreträde. Sedan kom en av 
cheferna och skulle låna en bok åt sin dotter , och då sprang jag och hämtade den och så “Men 
det är ju fantastiskt vad bra, vilken service!” alltså de hade inte en susning om vad vi gjorde 
där” (Gamma) 

 
Enligt Gamma har den demokratiska arenan till stor del berott på vilken organisation 
som har styrt universitetsbiblioteket, Beroende på ledningen så har biblioteket haft 
antingen hög eller låg status inom universitetsvärlden. Gamma upplevde det som att 
ledningen inte visste vad som ingick i en bibliotekaries uppgifter och vad 
bibliotekarieyrket kunde bidra med men Gamma hoppas att detta nu har förändrats.   
 
Beta menar att på 70-talet var det en trend att ha uppsökandeverksamhet och den finns 
till viss del fortfarande men har dragits in ganska mycket.  
 
Nu: Beta tycker att folkbiblioteket hon jobbar på har dragit ner på att vara en 
demokratisk arena. Beta menar att de jobbar mer med böcker, bokkännedom och 
information. Visserligen så är ju alla välkomna men så mycket författarträffar och 
politikerträffar sker inte på biblioteket just nu. Beta tycker att såväl biblioteket som 
bibliotekarierna borde bli bättre på att tala om vad de gör och vad de kan. 
 
Just att biblioteket är en plats som alla använder tar Delta upp. 
 

”Ja alltså som demokratisk arena, det ju så att biblioteken är ju unika på det sättet att det 
är egentligen enda platsen i samhället där alla är välkomna” (Delta) 

 
Delta menar att biblioteket är en demokratisk arena i den meningen att alla i samhället 
är välkomna (Folkbiblioteksutredningen, 1984). Även om biblioteket fungerar till större 
delen som ett skolbibliotek är det också samhällets enda bibliotek och därför ska det 
vara tillgängligt för alla invånarna. På Deltas bibliotek har de lite författarträffar och de 
hyr ut sina lokaler till olika arrangemang. Delta menar att just biblioteket alltid har varit 
en plats för kultur och olika kulturarrangemang. Delta avslutar med att påpeka att 
biblioteket är en plats de flesta människor känner till och det är lätt att hitta dit. Därför 
har det alltid lockat folk.  
 



16 
 

Enligt Alfa används inte just universitetsbiblioteket som platsen för träffar mellan till 
exempel politiker och allmänhet utan biblioteket och universitetet styrs av 
utbildningsdepartementet och ska stödja och fokusera forskning och utbildning. 
 
 
Självförståelse/identitet  
 
Här kan vi se att på folkbiblioteken finns upplevelseförmedlaridentiteten (Schreiber, 
2006). Man satsar på att låta låntagarna få en så bra upplevelse av biblioteket som 
möjligt och hjälper varje individ att hitta de medier de vill ha. Delta berättade om en 
pojke som inte kunde ta till sig skönlitteratur men visade sig till slut vara intresserad av 
båtar med dieselmotorer. Delta kunde då ge pojken de böcker som passade och pojken 
började läsa ordentligt. Bibliotek som en demokratisk arena handlar om att alla är 
välkomna och att alla ska få det de behöver. Pojken fick en form av litteratur han var 
intresserad av.  Att anordna författarträffar och andra evenemang på biblioteket bidrar 
till att alla olika typer av människor möts på en och samma plats i samhället. 
Bibliotekariens roll som en upplevelseförmedlare kan här vara att hjälpa människorna 
att upptäcka nya medier. Men det behövs också någon här som kan visa vad biblioteket 
gör och att de anordnar dessa evenemang. 
 
5.4  Möten 
 
Då: På Betas bibliotek var det tidigare mycket skolklasser som besökte biblioteket, men 
sedan lagen om att alla skolor ska ha egna bibliotek har mötena mellan skolklasserna 
och bibliotekarierna minskat.   Beta menar också att rollen har minskats på biblioteket 
då de inte gör fjärrlån längre och inte undervisar skolelever. 
 
Gamma var kontaktbibliotekarie och undervisade studenter. De flesta möten Gamma 
hade var ute på institutionerna och när Gamma började var det ett litet universitet så det 
blev ganska personliga möten och som bibliotekarie lärde man känna de flesta lärarna 
eftersom alla kom till biblioteket och lånade, eftersom datorer och digitalisering inte 
hade införts.   
 
Nu: 
 

”På skolbiblioteket är det otroligt intensiva möten, alltså det är ju hela tiden barn som vill 
ha litteraturtips (…), det här är ju en väldigt läsande skola så här läser ungarna 
jättemycket och kan ganska mycket om böcker. (…) Sen på de andra biblioteken, stora 
biblioteket, där är det ju samma sak alltså, ibland brukar vi säga att det är som en engelsk 
pub. Väldigt många av dem som är här kommer varje dag, och det blir ju så att de berättar 
om sig själva och om det har hänt någonting, varit hos tandläkaren, ja ni vet.” (Delta) 

 
På Deltas arbetsplats är det många möten. Både med allmänheten och med skolbarnen. 
Mötena är väldigt personliga och i och med att det är ett litet samhälle lär delta känna 
många av sina låntagare på ett lite djupare plan än på tillexempel ett större bibliotek. 
Delta menar att det blir mer intimt på ett mindre bibliotek. Gentemot låntagarna så är 
det mycket fjärrlån och informationssökning och för skolbarnen är det litteraturtips och 
köpa in nya böcker åt dem om det behövs. Bibliotekarierna undervisar också i källkritik 
och bokprat. 
 
Beta tycker det är roligt att vissa skolor fortfarande låter eleverna komma till 
biblioteker, för eleverna lånar klassiker som får hämtas i magasinet. Beta säger också att 
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en del studenter kommer till biblioteket och då brukar bibliotekarierna undervisa dem 
lite i informationssökning. Besökare frågar också mycket om teknik och Beta tycker 
inte att det hör så mycket ihop med den traditionella yrkesrollen eftersom man inte 
behöver gå någon utbildning (Höglund, 1991) för att lära folk hur man använder en 
Ipad. 
 
Alfa undervisar studenter och jobbar i informationsdisken. De olika typer av möten som 
sker på universitetsbiblioteket är både i disken, ute bland klasserna och i chatten på 
hemsidan. Även via telefon och e-post möter Alfa studenter som har frågor.   
 
 
Självförståelse/identitet: Vad vi kan dra för slutsatser av detta är att både Alfa och 
Gamma tillhör en något mer pedagogisk version av informationsförmedlaren och 
ämnesspecialisten (Ørom 1993). De både handleder studenter och hjälper dem att lära 
sig hur man söker information, samt möter låntagarna i informationen där de hjälper 
dem med olika problem. De tillhör också dokumentalisten (Ørom, 1993) då de lär ut 
bibliometri och referenssystem till studenter och forskare. Vad vi kan se är att det skiljer 
sig i olika identiteter på de olika formerna av bibliotek. Det finns fler dokumentalister 
och ämnesspecialister på universitetsbiblioteket. På ett folkbibliotek finns det fler 
socialarbetaridentiteter och kulturförmedlare. 
 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 
 
Det förefaller som om flera av de identiteter/roller som vi utifrån Ørom (1993) och 
Schreiber (2006), mixas i det som bibliotekarierna berättar om sina arbetsuppgifter och 
sina uppfattningar om yrkesrollen. Det vi också kan se är att alla våra informanter lutar 
åt en mer pedagogiskt förknippad roll då det handlar om att vägleda människor, bland 
annat när det gäller informationssökning. Identiteterna är inte lika tydligt åtskilda i 
dagens biblioteksarbete som de förefaller vara ha varit tidigare. Våra personliga 
erfarenheter från folkbiblioteket är också att både upplevelseförmedlaren och 
kulturförmedlaren är viktiga då besökarna vill ha sitt behov fyllt så snabbt och riktigt 
som möjligt. Även informationsförmedlaren (Schreiber, 2006;  Ørom 1993) spelar stor 
roll på de flesta typer av bibliotek idag. Allt handlar om att få tag i olika typer av 
information. Är en låntagare inte ute efter ett medium, så är denne oftast ute efter 
information av något slag.      
 
 
6 Slutsats och diskussion 
 
Huvudfrågan för vår studie är hur bibliotekariers yrkesroll har förändrats under de 
senaste trettio åren.  
 
Genom att applicera Anders Øroms (1993) och Trine Schreibers (2006) teorier om 
yrkesidentitet/yrkesroll på vårt empiriska material har vi kunnat se förändringar i 
bibliotekariers yrkesidentitet. Idag förefaller rollerna vara mindre åtskilda än tidigare. 
Vi har identifierat de roller som nämns av Ørom samt Schreiber. Därutöver finner vi 
ytterligare två identiteter, som vi väljer att kalla pedagogen respektive marknadsföraren. 
Nedan diskuterar vi vårt empiriska resultat och relaterar det vill tidigare forskning. 
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6.1 Identiteter 
 
Vi tror nu att vi identifierat ytterligare två yrkesroller, en av dem är pedagogen som 
tydligt förekommer bland det våra informanter berättar om. I varje fall kan man tala om 
att bibliotekarier tydligt uppfattar att pedagogiska uppgifter igår i deras arbete. På både 
folkbibliotek, integrerade bibliotek (i vårt fall folk - och skolbibliotek) och 
universitetsbibliotek måste en bibliotekarie kunna lära sina låntagare och besökare i hur 
man söker information. På ett universitetsbibliotek är det lite annorlunda då både 
forskare och studenter även undervisas i hur man tillexempel publicerar sitt arbete och 
skriver referenser. På folkbibliotek kan det mer bli fråga om att undervisa låntagarna i 
hur man söker i katalogen. 
 
På folkbibliotek som har studenter som låntagare kan bibliotekarierna ta som uppgift att 
visa hur man söker information i mer relevanta och vetenskapliga databaser än Google. 
De får också visa hur man sållar bort icke relevant information. Vår informant tyckte 
det var tråkigt att antalet skolbesök har minskat på biblioteket, vilket blivit särskilt 
tydligt efter 2011 då det kom en lagstiftning om att alla skolor ska ha ett eget bibliotek. 
Informanten tyckte om att hjälpa elever då de ofta frågar efter klassiker. Informanten 
hade haft mycket med skolorna i kommunen att göra och ansåg att bibliotekarierollen 
hade minskat sedan biblioteket valde att ta bort de uppgifterna. I och med den nya lagen 
ska skolorna nu betala för att få utnyttja biblioteket vilket tidigare var gratis för 
skolorna. En kommun kan ha många små friskolor som utnyttjar biblioteket eftersom de 
egna lokalerna är för små för att inhysa ett eget bibliotek. En informant menar att 
bibliotekarierollen på folkbiblioteket var mer pedagogisk när bibliotekarien fick hjälpa 
och undervisa skolelever. Nu är det enbart de få studenter som besöker biblioteket som 
de har möjlighet till att vara lite mer pedagogiskt inriktade mot och visa hur man sökte 
fram informationen istället för att bara servera den på ett silverfat. Men i stort sett har 
bibliotekarierollen på folkbiblioteket ändå blivit mer pedagogisk. Exempel på detta är 
kurser där bibliotekarier visar hur man använder Internet och upprättar mejlkonto eller 
blir medlem på sociala medier som Facebook.   
 
Därför har vi valt att kalla vår upptäckta självförståelse eller identitet, för att använda 
Øroms ord, pedagogen då det krävs på alla typer av bibliotek och allt i bibliotekaries 
yrke idag är mer pedagogiskt än på 60-70 talet.     
 
Den andra yrkesidentiteten eller självförståelsen vi har hittat bland våra informanter är 
en som vi skulle vilja kalla marknadsföraren som vi tycker det borde finnas betydligt 
fler av. Detta med tanke på vad som framkommit både i vår intervjustudie, och i tidigare 
forskning, bland annat Almeruds (2000) rapport. Det handlar om någon som ser till att 
biblioteket marknadsförs och som låter allmänheten få veta vad biblioteket gör. Två av 
våra informanter tyckte att det var dåligt ställt med information om detta men det finns 
trots det någon som anordnar författarkvällar, bokprat eller andra tillställningar i 
bibliotekets lokaler. 
 
En av informanterna som är folkbibliotekarie framförde att bibliotekarier är väldigt 
dåliga på att marknadsföra sig själva och därför är det ingen som riktigt vet vad de 
faktiskt kan göra, vilket vi också kunde se i Almeruds (2000) rapport. Även en av våra 
informanter på universitetsbiblioteket tyckte att framförallt ledningen inte riktigt kände 
till vad bibliotekarierna kan göra. Informanten menar att biblioteket hade hög eller låg 
status beroende på vem som styrde och lyfte fram biblioteket. Vi som studenter tycker 
att biblioteket just nu har hög status och vi använder det väldigt mycket själva. Både 
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som en plats att studera på men också som en stor källa till pålitlig information. Vad vi 
däremot har upptäckt är att nya studenter inte känner till vilka olika typer av databaser 
ett bibliotek kan erbjuda och därför tycker vi det skulle vara bra om det finns fler 
marknadsförare ute på biblioteken som tydligt kan visa att de finns och vad som 
erbjuds. 
 
6.2 Hur har bibliotekarierollen förändrats? 
 
Bibliotekarierollen har förändrats ganska mycket. Den har som sagt blivit mer inslag av 
pedagogik på så vis att det förefaller ha blivit ett ökat behov att undervisa låntagare och 
besökare.  Samtidigt verkar de olika självförståelserna ha mixats ihop och de är mer 
otydliga. Den största förändringen är givetvis att arbetet har blivit mer tekniskt, man 
använder sig av olika datorsystem för att söka upp litteratur och andra medier men 
också för att registrera lån och låntagare. I rollen som bibliotekarie ingår idag mest att 
visa låntagare och besökare hur de ska leta information, detta existerar på alla typer av 
bibliotek men skiljer sig åt på universitetsbiblioteket och folkbiblioteket. På 
universitetsbiblioteket finns det nu särskilda inbokade pass för de flesta av de olika 
program och kurser de tillhandahåller där bibliotekarier visar hur man använder de 
databaser som bäst lämpar sig för ämnet. På folkbiblioteket menar vår informant Beta 
att de oftast undervisar de få studenter som använder biblioteket men att de inte hör till 
vanligheterna att visa alla besökare. Den ursprungliga bibliotekarien hade till uppgift att 
vårda och lagra böcker samt katalogisera dem. Idag handlar arbetet mycket om just att 
hjälpa låntagarna i dess informationssökande samtidigt som det självklart fortfarande 
innebär att låna ut böcker och medier.  
 
Från informanter som arbetade på folkbibliotek framkom att de dragit ner på den 
uppsökande verksamheten och det var inte längre lika många skolor som använde 
biblioteket vilket har gjort att bibliotekariernas uppgifter blivit färre. På vårt integrerade 
folk - och skolbibliotek har det blivit mer uppgifter i att undervisa barnen i källkritik 
och hålla i bokprat men också av att söka efter litteratur på Internet vilket har gjort 
rollen som informationsförmedlare enklare.     
 
De vanligaste uppgifterna våra bibliotekarier har haft är att ge service till låntagarna i 
disken vilket för våra informanter från början innebar att man hjälpte låntagarna med att 
exempelvis låna eller hitta böcker i den katalog över bibliotekets mediebestånd som 
man då hade istället för den onlinekatalog som vi nu är vana vid att söka i, för att se om 
de var utlånade eller inte. Detta var visserligen uppgifter som man tilldelade 
bibliotekarieassistenterna till en början när bibliotekarierna hade andra arbetsuppgifter 
som informationssökare exempelvis. Det som har förändrats är att idag finns det inte 
många assistenter kvar på folkbiblioteken och ersätts inte av nya assistenter utan man 
anställer i sådana fall bibliotekarier som har en fullständig utbildning inom yrket. Detta 
innebär i sin tur också att idag står även bibliotekarierna själva ute vid diskarna och 
hjälper låntagare med att låna, lämna tillbaka och låna böcker etc. Samtidigt som 
bibliotekarierna har kvar tidigare uppgifter såsom att söka information i databaser och 
på Internet för att hjälpa besökarna i jakt på viss information och böcker av olika slag.   
        
På universitetsbiblioteken däremot finns fortfarande biblioteksassistenter som jobbar 
mer utåtriktat i disken med utlån etc. medan en del av bibliotekarierna inte jobbar 
utåtriktat eller ute i disken alls utan har hand om uppgifter som mediehantering vilket 
kort innebär att man köper in medier (varor) av olika slag och är ett slags 
inköpsansvarig.   
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6.3 Teknik 
    
Före datoriseringen betydde teknik att söka i bibliotekets kortkatalog för att hitta det 
medium låntagaren behövde samt leta upp var den finns. Kortkatalogen användes innan 
datorer och databaser för att bland annat söka i bibliotekets bokbestånd och via 
kortkatalogen hade bibliotekspersonalen koll på om en bok var utlånad eller inte. Mer 
exakt hur dessa kortkataloger fungerade gick inte någon av våra informanter in på. 
 
Den tekniska utvecklingen är den faktor som till största delen har förändrat 
bibliotekarierrollen. Från början hade biblioteken som tidigare nämnts kortkataloger och 
nu idag har de ett datorsystem och fler datorer i lokalerna där låntagare själva kan söka 
efter boktitlar och dess tillgänglighet lättare. Idag kan bibliotekarierna med teknikens 
hjälp söka, beställa litteratur och annan media på ett lättare sätt och enklare ge 
låntagarna vad de vill ha. Bibliotekarierna kan också på enkelt sätt fjärrlåna från andra 
bibliotek och få en god överblick över bibliotekets resurser. Att katalogposterna finns i 
systemet gör det enklare att söka efter till exempel titel och upplaga om man vill ha den 
senaste versionen av en bok.  
 
På universitetsbibliotek betyder den tekniska utvecklingen att det också har tillkommit 
fler datorer i lokalerna och att studenterna själva kan söka reda på den litteratur de 
behöver. De kan också fjärrlåna från andra bibliotek och på det sättet tillfredsställa sina 
mediebehov. I och med den utvecklade tekniken kan också bibliotekarierna visa hur 
låntagarna ska söka och hitta information. Detta sker på båda typerna av bibliotek. 
 
En av våra informanter uttrycker också att denne upplever själv att det har blivit mycket 
enklare att kunna kolla upp vad andra bibliotek har för verk i sina bestånd med hjälp av 
tekniken och datoriseringen och upplever detta som en mycket positiv utveckling inom 
biblioteksverksamheten.  Samtidigt betonar en av våra andra informanter om att med 
den nya tekniken har saker samtidigt blivit mer komplexa även om det har blivit lättare. 
Liknande resonemang om komplexitet framkommer i Almeruds (2000) rapport. 
 
Sådana förändringar, som datorer och ny teknik inneburit för biblioteken, menar vi 
också kan innebära att vissa har lättare att anpassa sig. medan andra kan behöva lite 
längre tid för att ta till sig de förändringar som skett, och som påverkar deras sätt att 
utföra sina arbetsuppgifter. Detta framgår också av Hesslers (2003) forskning.      
 
Våra egna erfarenheter från bibliotek är att på folkbibliotek vill besökarna alltid ha 
någon typ av information eller hjälp att finna information. Vi vet att även folkbibliotek 
har databaser för sin litteratur och sina andra medier men vi anser att de borde vara mer 
lättillgängliga. Enligt vår informant lånar besökarna mer själva tack vare tekniken men 
de frågar fortfarande om allt möjligt och vill ha information om olika saker.   
 
6.4 Uppgifter    
 
En annan slags verksamhet som en av våra informanter också nämner, och som denne 
har jobbat med tidigare är uppsökande verksamhet såsom Boken Kommer. Detta 
innebär att en eller flera bibliotekarier åker till exempelvis pensionärer med böcker som 
de antingen via bibliotekariens hjälp har lånat eller att bibliotekarien kommer ut med ett 
mindre antal böcker som kan vara av intresse för lånetagaren de besöker. Som vår 
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informant också nämner är denna typ av uppsökande verksamhet en slags trend och som 
i detta fall var mycket populär under 1970-talet men som idag inte satsas lika mycket på 
utan har blivit nedskärningar i gruppen som hade hand om detta och idag satsas det mer 
på exempelvis pass ute i disken och träffa biblioteksbesökarna där istället. 
 
Som tidigare nämnts kunde bibliotekarier förut vara specialister när det gällde 
informationssökning och bara ett fåtal bibliotekarier fick utföra detta på biblioteken 
innan datorer och internets intåg, folkbibliotek och universitetsbibliotek, och dessa 
bibliotekarier (dokumentalister kallades de på universitetsbiblioteken, ska dock inte 
förknippas med dokumentalistidentiteten) fick då ringa upp till en databasvärd och göra 
sina sökningar. Samtidigt berättar en av våra informanter att när man gjorde detta var 
man tvungen att vara snabb eftersom det kostade mycket pengar att utföra dessa 
sökningar, vilket är anledningen till att det var så få bibliotekarier som fick utföra detta.  
 
Nu handlar uppgifterna om att visa besökarna hur de söker själva eller att hjälpa dem att 
få fram information om något slag istället för att bibliotekarierna ska hitta och lägga 
fram all informationen och detta gäller också framför allt på universitetsbiblioteken där 
dem ofta är kontaktbibliotekarie för en fakultet, exempelvis polisutbildningen och detta 
innebär att bibliotekarien stöttar och vissa tillfällen håller lektioner för elever inom 
informationssökning i olika databaser och informationsanvändning.   
  
6.5 Kompetens 
 
Det som framkom av våra intervjupersoner var att alla hade gemensamt med att när de 
gick sina utbildningar mellan ca 1970-90 var det ingen större satsning på vad det gällde 
att utveckla den pedagogiska kompetensen inom bibliotekssektorn utan de fick 
komplettera detta genom att antingen gå extra kurser efter sin utbildning, interna 
kompetensutvecklingar och jobberfarenheter på sina arbetsplatser, vilket Almerud 
(2000) också tar upp i sin undersökning och som gäller för samtliga biblioteksformer.  
 
En av våra informanter uppger att när man började införa en pedagogisk kurs, 
tillsammans med lärarstudenterna, var det många som undrade varför bibliotekarierna 
skulle kunna detta. Även många bibliotekarier som var ute på arbetsplatser undrade 
också vad det skulle tjäna till och ville hellre att biblioteksbesökarna skulle koncentrera 
sig på att läsa böcker istället. Men som våra informanter också säger är 
bibliotekarieyrket mycket mer än att bara stå och låna ut böcker och särskilt om man 
jobbar som skolbibliotekarie där man måste ha mycket pedagogisk kompetens eftersom 
man bland annat står inför klasser och håller lektioner i exempelvis källkritik, sökningar 
på databaser och bokprat bara för att nämna några arbetsuppgifter, dessutom nämner en 
av våra informanter att när man jobbar på skolbibliotek måste man vara betydligt mer 
alert och ha mer koll på vad det gäller teknik och litteratur än vad det krävs på 
folkbiblioteket.  
 
Enligt Höglund och Persson (1985) har tekniken en stor del att göra med huruvida man 
kan och måste arbeta mer pedagogiskt och särskilt som skolbibliotekarie behöver man 
ha en grund då skol- och högskolebibliotekarier undervisar klasser, däremot upplevs det 
inte att man behöver ha samma kompetens om man jobbar på ett folkbibliotek eftersom 
de inte undervisar i samma utsträckning. Däremot har ju folkbiblioteken sådana kurser 
som trots allt kräver en viss pedagogisk utbildning som exempelvis digidel där man lär 
personer som inte har något datorvana hur de ska hantera datorer och internet och 
digidel förekommer på de båda folkbibliotek som våra informanter jobbar på men det är 
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få ur personalen som leder kurserna. Precis vad som är meningen i vårt syfte har det 
framkommit av informanterna och även i den tidigare forskningen att kompetensen har 
fått en helt annan betydelse för bibliotekarierollen och deras stöd till bildning hos 
besökarna, tidigare när våra informanter gjorde sina bibliotekarieutbildningar fanns det 
ingen kompetensutbildning men allt eftersom tiden har gått och det har skett olika 
förändringar i både samhället och efterfrågningar på olika kompetenser så har även den 
pedagogiska efterfrågan ökat och numera vill biblioteken främst bara anställa personer 
som har en bibliotekarieutbildning eftersom de idag har den utbildning och pedagogiska 
erfarenheter som krävs i dagens bibliotek.              
 
6.6 Social mötesplats/demokratisk arena 
 
I vår tidigare forskning berättade vi om Fisksätras bibliotek som försökte sig på ett 
språkprojekt för att visa att alla språk och alla kulturer är välkomna. Detta är precis vad 
som menas med en demokratisk arena vilket folkbiblioteksutredningen redan 1984 ville 
att biblioteken skulle vara, de skulle främja demokratin . Detta menar också våra 
informanter. Vad vi först tänkte på var hur man använder biblioteket för att låta folket 
träffa t.ex. politiker eller författare. Att använda biblioteket som en plats för diskussion. 
Detta sker på en del bibliotek men inte just dem våra informanter arbetade på. Vår 
informant nämnde i intervjun att de ordnar tillställningar och författaraftnar. Vi tror att 
det behövs mer av dessa evenemang då det skulle ge större möjligheter för folk från 
olika kulturer att träffas. Det behövs någon som har ansvaret att ordna träffarna eller vad 
det nu kan vara vilket gör att biblioteket borde gå mer mot den roll vi kallar 
marknadsföraren, då det i vårt samhälle är viktigt att synas och höras. 
 
Skillnaden mellan de två typerna av bibliotek här är att ett universitetsbibliotek inte har 
samma bredd avseende besökarna som ett folkbibliotek har, och sociala möten genom 
olika slags arrangemang sker främst på andra delar av universitetet. Vår egen erfarenhet 
är att om något är förknippat med kultur, t.ex. konst så kan det ibland vara olika 
utställningar på biblioteket inom området. Det som styr ett folkbibliotek är vilken 
budget de har och därmed ökad eller minskad möjlighet till att hålla i dessa typer av 
evenemang. Oftast är det mindre typer av sammankomster som exempelvis bokprat och 
läsecirklar där folk träffas och pratar om böcker. Detta brukar de flesta bibliotek ha. Vad 
som är verkligt viktigt, vilket vår informant ju nämnde, är att alla är välkomna till 
biblioteket oavsett vem man är.   
 
6.7 Skillnader mellan de olika typerna av bibliotek 
 
Vi har redan nämnt några skillnader mellan de olika typerna av bibliotek men det är inte 
stora skillnader i arbetet som bibliotekarie och de flesta av våra informanter har prövat 
flera olika arbetsuppgifter inom yrket. En viktig skillnad är att ett folkbibliotek styrs av 
kommunen och ett universitetsbibliotek sorterar under utbildningsdepartementet, och får 
sitt anslag från staten.  Detta betyder att ett folkbibliotek får bidrag från sin kommun 
och det kan bli litet eller stort. Beroende på bidraget så kan biblioteket tillhandahålla 
fler eller färre tjänster och ha fler eller färre evenemang. Detta leder till att en 
bibliotekarie kan ha flera olika uppgifter på ett och samma bibliotek. På 
universitetsbiblioteket ska utbildningsförordningar följas. Ett universitetsbibliotek 
präglas av forskning och där är bibliotekariens främsta uppgift, som vi tolkat det, att 
finnas som ett stöd i studenters, lärares och forskares informationsbehov. Detta gör 
bibliotekarierna genom att inneha titeln kontaktbibliotekarie och då vara bundna till en 
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eller flera institutioner där de finns tillgängliga för att lära ut olika sätt att söka och, i 
vårt fall som blivande bibliotekarier, olika typer av citeringsanalyser och hur man väljer 
tidsskrifter för publicering. 
 
På folkbiblioteket gäller det att serva låntagarna i alla möjliga typer av frågor men också 
ha det utbudet som efterfrågas. De som sticker ut på ett folkbibliotek och som ett 
universitetsbibliotek inte har är barn - och ungdomsbibliotekarierna som håller i bokprat 
och högläsning för unga. Det finns också de som jobbar med den uppsökande 
verksamheten och som kör bokbuss för att bibliotekets mediebestånd ska nå ut till så 
många som möjligt. Även boken kommer där människor som har det svårt att själva ta 
sig till biblioteket får en möjlighet att läsa böcker ute efter intresse och smak är något 
som bara finns på folkbibliotek men inte universitetsbibliotek. Det som de olika 
biblioteksformerna har gemensamt är att båda strävar mot att ge människor möjlighet 
till bildning, men detta görs på olika sätt. 
 
6.8 Förslag till vidare forskning 
 
För vidare forskning hade man kunnat välja att fokusera mer på de olika typerna av 
självförståelse och undersöka vad bibliotekarierna har för åsikt om dessa samt som vi 
tidigare nämnt koncentrerat sig på en typ av bibliotek. Det hade också varit en möjlighet 
att fördjupa sig i bibliotekets historia eller i debatten om yrket är en profession eller 
inte. Vidare forskning kan också vara att ta reda på mer om hur bibliotekariens arbete 
påverkas av lagar och förordningar och se vad bibliotekarierna tycker om detta. Det 
finns mycket mer att undersöka inom några av de ämnen vi har tagit upp och det går att 
fördjupa sig i alla.  
 
Sammanfattning 
 
Vi har i den här uppsatsen undersökt bibliotekariens förändrade yrkesroll och vad som 
har påverkat en bibliotekaries uppgifter.  
 
Vår huvudfråga är Hur har bibliotekariens yrkesroll förändrats under de senaste 30 
åren?  
 
Vår metod har varit kvalitativa intervjuer där vi har intervjuat bibliotekarier, med lång 
arbetslivserfarenhet, om hur deras yrke har förändrats sedan de började arbeta med 
fokus på teknik, kompetens, möten med låntagare och hur det bibliotek de arbetar på har 
fungerat som en social och demokratisk arena. 
 
Vi har använt Anders Øroms teori om bibliotekarierns identiteter/självförståelse, vilken 
också har använts och vidareutvecklats av Trine Schreiber.  Dessa identiteter är 
Ämnesspecialisten, Kulturförmedlare, Dokumentalisten, Socialarbetaren, 
Informationsorganisatören, Informationsförmedlaren och Upplevelseförmedlaren. 
 
Därutöver har vi funnit att det finns ytterligare två identiteter/roller som vuxit fram 
inom bibliotekarieyrket. Dessa är pedagogen och marknadsföraren. 
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Bilagor 
Bilaga A Mejl till informanter 
 
Detta mejl skickade vi till en bibliotekarie på ett forskningsbibliotek. 
 
Från: Gunnel Forsberg  
Ämne: Intervjuer för kandidatuppsats 
 
Hej! Vi är två tjejer som går biblioteks- och Informationsvetenskap och ska nu skriva 
vår C-uppsats. Den ska handla om bibliotekariens förändrade uppgifter och vi skulle 
vilja intervjua två eller tre bibliotekarier som har jobbat en längre tid (..). Vi undrar om 
du skulle vilja hjälpa oss att komma i kontakt med någon? Vi har ca fyra till fem frågor 
vilket gör att intervjuerna lär ta ca en timme och sker vecka 15-16. 
 
Hoppas att du kan hjälpa oss med detta. 
 
 
 
 
 
Detta mejl skickade vill den allmänna mejladressen på ett folkbibliotek 
 
Från: Gunnel Forsberg  
Ämne: Förfrågan om intervjuer för kandidatuppsats 
 
Hej! Vi är två tjejer som går biblioteks- och Informationsvetenskap och ska nu skriva 
vår C-uppsats. Den ska handla om bibliotekariens förändrade uppgifter och vi skulle 
vilja intervjua två eller tre bibliotekarier som har jobbat en längre tid på biblioteket. Vi 
undrar om ni skulle vilja hjälpa oss att komma i kontakt med någon? Vi har ca fyra till 
fem frågor vilket gör att intervjuerna lär ta ca en timme och sker vecka 15-16.  
 
Hoppas att ni kan hjälpa oss med detta.
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