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Inledning 

Under min masterutbildning i bibliotek- och informationsvetenskap har jag ofta 

mött människor som uttalat sig om mig och mitt yrke. Dels handlar det om att de 

inte vet vilka kunskaper som krävs, inte vet vad jag studerar, inte vet varför det 

krävs fem års studier för att läsa böcker, inte vad jag kommer att arbeta med och 

att de inte tycker att jag passar in på den bild de har av bibliotekarier. Hos mig har 

det skapat en uppfattning av att det finns en brist på förstålse för bibliotekarier och 

bibliotekarieyrket. Diskussioner kring detta har intresserat mig och jag blev därför 

intresserad av att studera ämnet närmare. Anna Kåring Wagman skrev 2008 Bibli-

otekarien och professionen – en forskningsöversikt och kommer fram till att det 

finns en avsaknad av en tydlig beskrivning på vad bibliotekariers utmärkande 

kompetens är. Forskningsöversikten visar även att det finns en bredd i biblioteka-

riers arbetsuppgifter. Bredden i bibliotekarieyrket kan, enligt Kåring Wagman 

forskningsöversikt, leda till att bibliotekarier upplever att de inte får respekt från 

omvärlden.1 Det finns även en osynlighet i yrket, något bland annat Lena Olsson 

tar upp i sammanfattningen till boken Bibliotekarieyrket Tradition och förändring. 

Olsson menar att bibliotekariens roll är institutionsbunden och att yrkesgruppen 

på så vis blir osynligare än andra yrken med individualiserade roller.2 Att bidra till 

diskussionen om yrkets innehåll kan minska osynligheten samt öka möjligheten 

att sätta fingret på kärnan i bibliotekarieyrket och förståelsen för bibliotekarier.  

I media skapas olika bilder och uppfattningar av hur något är, till exempel 

bibliotekarier. Jag fann det därför intressant att studera hur bibliotekarier och bib-

liotekarieyrket illustreras i media. Jag valde att använda mig av diskursanalys som 

teori och metod. Diskursanalys passar väl i min studie med anledning av att dis-

kursanalys, oberoende på vilken typ av diskursanalys det handlar om, anser att 

språket är något som bidrar till att forma verkligheten.3 Genom diskursanalys av 

texter i media kan alltså en bild av bibliotekarier och bibliotekarieyrket skapas. 

Materialet som studeras i uppsatsen är hämta från DIK:s facktidning. DIK är 

ett fackförbund för de som arbetar inom kultur och kommunikation, bland annat 

bibliotekarier, vilket är anledningen till att materialet hämtades från den källan.4 

                                                 
1 Kåring Wagman (2008), s.27f.  
2 Olsson (1991), s.171. 
3 Bergström och Boréus (2012), s. 354.  
4 DIK:s webbsida > om DIK > DIK - det kreativa facket. 
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Det intresserade mig hur bibliotekarier och bibliotekarieyrket framställs för och av 

människor som själva är insatt i ämnet. Eftersom att det, som nämnt ovan, finns 

en osynlighet i yrket är det antagligen de som själva är insatta i ämnet som har den 

främsta kunskapen. Jag valde även att hämta material över en tidsperiod på 40 år, 

1974–2014. Under min studietid har jag fått förståelse för att bibliotekariers yr-

kesroll har varit, och fortfarande är, under förändring. Därför fann jag det relevant 

att studera facktidningen över tid, för att på så vis få en helhetsbild av yrket och 

dess utveckling. 

Bibliotekarieyrket är fördelat på skilda grupper och det första ledet i yrkesti-

teln anger den grupp eller verksamhet bibliotekariegruppen ska ge service åt, till 

exempel folkbibliotekarier.5 Jag valde att avgränsa mig till en typ av biblioteka-

rier, folkbibliotekarier, för att på så vis få en tydligare bild av en specifik grupp. 

Med folkbibliotekarier menar jag bibliotekarier som har en kommun som arbets-

givare och arbetar på folkbibliotek, filialbibliotek eller huvudbibliotek. Folkbib-

liotekarier och bibliotekarier kommer att användas synonymt i uppsatsen.  

Syfte och frågeställningar 

Syfte är att nå kunskap om de framställningar och diskurser som ur ett svenskt 

perspektiv förekommer av folkbibliotekarier och folkbibliotekarieyrket i DIK:s 

facktidning 1974–2014. Uppsatsen kan bidra med en ökad förståelse för folkbibli-

otekarier och folkbibliotekarieyrket och till att fördjupa diskussionen om den 

otydlighet som finns genom att tillföra djupare kunskap och nya perspektiv. Ge-

nom att studera om det finns likheter och/eller skillnader inom den valda tidspe-

rioden, gällande de diskurser som framträder i analysen, kan även intressant kun-

skap i ämnet genereras.        

För att strukturera uppsatsen ska framställningen av folkbibliotekarieyrket 

studeras utifrån fyra infallsvinklar: kunskaper och kompetenser, arbetsuppgifter, 

karakteristiska drag samt bibliotekarieyrket. Infallsvinklarna valdes eftersom att 

de tillsammans kan täcka en helhetsbild av folkbibliotekarier.  

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar:  

- Hur framställs folkbibliotekarier och folkbibliotekarieyrket i en facktid-

ning 1974–2014? 

- Finns det motsättningar i de framställningar som framträder?  

- Vilka diskurser framträder i framställningarna av folkbibliotekarier och 

folkbibliotekarieyrket?  

- Vilka förändringar framställs i diskurserna över tid? 

 

                                                 
5 Olsson (1991), s.170. 
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Frågeställningarna ska besvaras genom presentation och analys av det empiriska 

materialet. För att besvara frågeställningarna har jag valt att använda mig av dis-

kursanalys. Diskursanalys är en paketlösning av teori och metod i ett.6 Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Phillips definierar diskursbegreppet på följande 

vis: ”[…] ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt av värl-

den).”7 Winther Jørgensen och Phillips definitionen är den jag kommer att förhålla 

mig till i uppsatsen. Uppsatsen kommer teoretiskt och metodiskt att utgå från den 

diskursanalytiska inriktningen diskursteori, utvecklad av Ernesto Laclau och 

Chantal Mouffe. Folkbibliotekarier och folkbibliotekarieyrket kommer diskursa-

nalytisk att studeras utifrån artiklar, ledare, debatter, reportage, intervjuer, kröni-

kor och insändare i DIK:s facktidning. För ytterligare redogörelse kring diskurs-

begreppet och materialet se avsnitt Diskursanalys, Analytiskt tillvägagångssätt 

samt Material. 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en inledning samt syfte och frågeställningar. Den kommer 

sedan att presentera tidigare forskning på området, både svensk och internationell. 

Avsnittet om tidigare forskning kommer att avslutas med en sammanfattning av 

tidigare forskning samt en redogörelse kring uppsatsens relevans i området. Efter 

det följer en redogörelse kring uppsatsens teoretiska och metodiska utgångspunk-

ter, som består av diskursanalys. Där kommer först diskursanalys och diskursbe-

greppet att presenteras i ett större sammanhang. Därefter presenteras Laclau och 

Mouffes diskursteori, vilket är den diskursanalytiska inriktning uppsatsen utgår 

ifrån. Vidare kommer uppsatsen att gå in på det analytiska tillvägagångssättet och 

en presentation av det empiriska materialet, som består av texter i DIK:s facktid-

ning. Efter det kommer uppsatsen att gå in på analysen av materialet och besvara 

frågeställningarna. Avslutningsvis följer en slutdiskussion där uppsatsens resultat 

ska diskuteras. 

                                                 
6 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s.10. 
7 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 7. 
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Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer en forskningsgenomgång av tidigare relevant forskning 

att presenteras. Avsnittet kommer först att beröra bibliotekarieyrket och kartlägga 

diskussioner som förts angående yrke och vad yrket innebär, till exempel gällande 

arbetsuppgifter och kunskaper. Det kommer sedan gå vidare in på teknikutveckl-

ingens påverkan på yrket och stereotypa föreställningar av bibliotekarier. Efter det 

kommer en redogörelse kring tidigare diskursanalytiska studier av bibliotekarie-

yrket. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av tidigare forskning samt en 

redogörelse kring uppsatsens relevans i området.  

Bibliotekarieyrket  

Barbro Thomas menar att manliga arbeten traditionellt värderas högre än kvinn-

liga och ställer sig tre frågor till orsaker av detta i sin artikel ”Status efter lön och 

kön” från 1991: betraktas yrket som ett kall, ses yrket endast som ett levebröd 

samt har vissa yrkesutövare yrket som en bisyssla/hobby.8 Enligt Thomas betrak-

tas bibliotekarieyrket ursprungligen som ett kall och den typen av yrke är enligt 

Thomas vanligen dåligt betalda. De som ursprungligen kände ett kall till bibliote-

karieyrket var överklasskvinnor, som inte alltid behövde arbeta för att kunna för-

sörja sig. Thomas menar att detta är något som med säkerhet har påverkat yrkets 

lönesättning. Ett missnöje med lönesättningen är enligt Thomas ett återkommande 

tema och samtidigt svänger pendel mellan ytterligheterna brist/överskott på bib-

liotekarier.9 

Bibliotekarieyrket har enligt Thomas en ”bisyssletradition”. Tidigt 1900-tal 

sköttes små folkbibliotek som regel av personer som hade verksamheten som en 

fritidssyssla. Yrket hade även fram till början av 1980-talet en särskild utbildning 

för deltidsbibliotekarier. När Thomas skrev sin artikel hävdade hon att ofrivilliga 

deltidstjänster bland bibliotekarier var mycket liten, vilket hon ansåg rådde till 

brist på utbildad arbetskraft. Thomas konstaterar att bibliotekarieyrket både har 

                                                 
8 Thomas (1991), s. 136. 
9 Thomas (1991), s. 137f. 
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varit och är ett deltidsyrke samt att deltidsyrken varken är status- eller lönehö-

jande.10 

Enligt Thomas försvagar lönestämpeln yrkesidentiteten. Ett genom historien 

lågavlönat yrke kan skapa en känsla av att inte vara uppskattad och en försvagad 

yrkesidentitet. Hon menar att det även kan skapa en känsla av att behöva hävda 

sig, visa sig berättigad och förklara hur nyttig man är. Det finns, enligt Thomas, 

fler faktorer som kan påverka: en svårighet att entydigt definiera verksamheten, 

abstrakta målformuleringar, att det inte finns någon som konkurrerar om arbets-

kraften och att det är svårt att förmedla en korrekt uppfattning om yrkets innehåll 

till allmänheten. Det arbete som sker i allmänhetens åsyn är, enligt Thomas, 

främst av rutinmässig karaktär, till exempel in- och utlåning.11 

Enligt Anders Ørom har bibliotekarieyrket och dess uppdrag förändrats ge-

nom tiden, vilket han skriver i ”Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og 

arbejdsorganisering” från 1993. Under 1970-talet utmärktes samhället av sociala 

motsättningar och av att olika personer kunde definiera kunskap och kultur på 

olika vis. Det medförde ett nytt uppdrag för bibliotekarierna. Istället för att de 

själva skulle förmedla vad de ansåg som god litteratur och högkvalitativ kunskap 

skulle de ta hänsyn till olika gruppers värderingar och tillsammans formulera kun-

skap och kultur. Ørom menar att det genom detta utvecklades en socialarbetar-

identitet.12  

Hans Prins och Wilco de Gier genomförde 1995 forskningsprojektetet The 

Image of the Library and Information Profession How we see ourselves: An inve-

stigation på ett uppdrag av IFLA (International Federation of Library Associations 

and Institutions). Studien tar upp att bibliotekarieyrket har en låg status och att 

den diffusa bild allmänheten har av yrket existerar i hela världen. Forskningspro-

jekt handlar om att fastställa en mer exakt orsak till situationen.13 Bibliotekarier, 

informationsmäklare, dokumentalister och ytterligare professionellt verksamma 

inom området tillfrågades att delta. Materialet i studien baserades på 292 enkät-

svar från 34 länder.14 I enkätsvaren framkom det att 82 procent av de deltagande 

ansåg att bibliotekarieyrket har en låg status. Gällande om statusen påverkas av 

vilken typ av bibliotek det gällde besvarade 74 procent att det spelar roll. De 

bibliotek som ansågs ha den lägsta statusen var skol- och folkbibliotek.15  

Studiens viktigaste del bestod av 17 påståenden om orsaken till bibliotekariers 

låga status som respondenterna skulle ta ställning till. De främst framträdande 

faktorerna, som fick över 50 procent, var: den kvinnliga bilden av yrket, 52 pro-

cent höll med. Yrkets osynlighet, 87 procent höll med. Att en del bibliotek har 

                                                 
10 Thomas (1991), s. 141f. 
11 Thomas (1991), s. 142ff. 
12 Ørom (1993), s. 39. 
13 Prins och Gier (1995), s. 11. 
14 Prins och Gier (1995), s. 23f. 
15 Prins och Gier (1995), s. 38ff. 
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dålig service, 57 procent höll med. Den låga lönen, 69 procent höll med. Att 

biblioteket spelar en marginell roll i utvecklandet av landets ekonomi, 55 procent 

höll med. Att bibliotekets användare inte kan skilja på bibliotekarier och andra 

medarbetare, 58 procent höll med. Att allmänheten inte är medvetna om det an-

svar över pengar och personal bibliotekarier har, 73 procent höll med. Att det 

finns en omedvetenhet gällande bibliotekariers sociala ansvar, till exempel att 

tillhandahålla information, 71 procent höll med.16  

Prins och Gier redogör för faktorer som kan vara orsaker till bibliotekariers 

låga status. Bibliotekariers låga löner och den höga arbetslösheten som, när rap-

porten skrevs, rådde i en del länder presenteras som två faktorer. Att det finns en 

osynlighet i yrket och att användarna generellt har en dålig bild av vilken service 

och vilken kvalitet biblioteken erbjuder kan även påverka statusen negativt. Ut-

bildningen lyfts även som en faktor. Författarna skriver att människor är kritiska 

till kvaliteten på lärare och läroplanen. Enligt kritikerna fokuserar utbildningen för 

mycket på traditionella biblioteksuppgifter, till exempel katalogisering, medan 

kvaliteten på servicen istället borde få mer fokus. Kvaliteten på studenterna pre-

senteras även i samband med detta. Författarna skriver att studenter uppfattas as-

sociera yrket med kärlek till böcker och läsning, vilket enligt författarna i mångas 

ögon inte anses vara rätt motiv för att välja yrket. Det beskrivs även att det finns 

en bredd i yrket och att det kan skilja sig mycket åt i bibliotekariers arbetsbeskriv-

ningar. Denna bredd kan göra det svårt att tala om yrkets status samt skapa pro-

blem när yrkets kärna ska beskrivas. Att yrket inte är en profession, utan att vem 

som helst kan kalla sig bibliotekarie, framgår även vara en orsak till den låga sta-

tusen. Den sista orsaken som det redogörs för är att yrket betraktas som ett kvin-

noyrke. Författarna skriver att i många länder har kvinnor lägre status än män, 

vilket kan bidra till att kvinnoyrken får lägre status.17 

I rapporten Biblioteken, bibliotekarien och professionen: en rapport från fyra 

nordiska länder diskuteras bibliotekens plats och bibliotekariens roll i samhället 

ur ett nordiskt perspektiv. Rapporten är skriven av Peter Almerud och utgiven 

2000 av DIK. Rapporten bygger på ett projekt som genomfördes 1979–1998 av 

bibliotekariernas fackliga organisationer i Finland, Island, Norge och Sverige.  

Projektet genomfördes för att skapa underlag till en bred diskussion om biblio-

tekens framtida roll. För att få fram material till projektet gjordes en minnesin-

samling bland bibliotekarier runt om i Norden.18  

Ett stort antal av bibliotekarierna som deltog i projektet upplevde en känsla av 

osynlighet i sitt yrke. De trivdes i sitt arbete och i sin profession samt hade en 

uppfattning av att verksamheten uppskattades. Dock uppfattade de även att yrket 

ansågs okänt och undervärderat. De upplevde en viss brist på respekt och förstå-

                                                 
16 Prins och Gier (1995), s. 42ff. 
17 Prins och Gier (1995), s. 21f. 
18 Almerud (2000), s. 3f. 
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else för sin kompetens.19 Det ansågs att bristen kunde leda till att yrket värderas 

lägre än vad det borde och att kompetensen inte utnyttjades tillräckligt. Bibliote-

karierna trodde att omvärlden generellt hade en dålig kunskap kring vad arbetet 

som bibliotekarie innebar. Därför ansåg flera av bibliotekarierna som deltog i pro-

jektet att bibliotekarieyrket borde synliggöras.20  

Enligt rapporten behövde bibliotekarier kunskap i fler ämnen än de kunskaper 

som gavs inom bibliotek- och informationsvetenskap. De behövde god allmän-

bildning och kunskaper i: 

IT, om elektroniska medier, elektronisk publicering, litteratur, PR, marknadsföring, kommu-
nikation, kundrådgivning, användarutbildning, pedagogik, problembaserade inlärning (PBI), 
ekonomi och administration, ledarskap och upphovsrätt.21  

Hos bibliotekarierna ansågs det även att det fanns behov av nätverk, både för pro-

fessionellt stöd och för idé- och erfarenhetsutbyte.22 Det ansågs även att bibliote-

karier skulle vara sociala, stresståliga, initiativrika, samarbetsvilliga, lyhörda och 

flexibla.23 

Anna Kåring Wagman skrev 2008 i Bibliotekarien och professionen – en 

forskningsöversikt att det finns en avsaknad av en tydlig beskrivning av vad bibli-

otekariers kompetens är. Två kunskaper som de flesta, enligt Kåring Wagman, 

anser ingå i yrkets kärna är informationskompetens och kunskapsorganisation. 

Ytterligare egenskaper är social och pedagogisk kompetens, förmåga att jämföra 

och värdera information, erbjuda service, förmedla kultur, ha god litteraturkänne-

dom och väcka läslust. Trots att det gjorts försök till att sammanställa vad som 

ingår i en bibliotekaries kompetens finns det inte någon enighet om vad yrkets 

kärna är, utan flera olika egenskaper har pekats ut som kompetenser. Bristen på 

enighet gör det svårt att hävda yrkets status gentemot andra yrkesgrupper och ar-

betsgivare. Enligt Kåring Wagmans är yrkeskåren själva dåliga på att beskriva 

sina särskilda kunskaper och på att visa vad de kan bättre än andra yrkesgrupper. 

Detta är ett problem som inte framställs vara unikt för Sverige utan även internat-

ionellt.24  

Kerstin Mikaelsson skrev 2014 rapporten Folkbibliotekarier - En yrkesgrupp i 

skymundan vars syfte var att kartlägga folkbibliotekariers lönenivå och karriär-

möjligheter. Materialet till rapporten består av statistiska analyser och intervjuer.25  

Enligt rapporten är det tydligt att folkbibliotekarier är en förbisedd arbetsgrupp. 

Det märks på yrkets lönenivå, lönespridning och att det finns en minimal möjlig-

                                                 
19 Almerud (2000), s. 10. 
20 Almerud (2000), s. 58. 
21 Almerud (2000), s. 9. 
22 Almerud (2000), s. 42. 
23 Almerud (2000), s. 41. 
24 Kåring Wagman (2008), s. 6. 
25 Mikaelsson (2014), s .5. 
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het att påverka lönen. De dåliga löneförhållandena gör att det inte är ekonomiskt 

lönsamt att studera till bibliotekarie, då den förlorade arbetsinkomsten under stu-

dietiden inte återbetalas genom en god löneutveckling. Folkbibliotekariers livslön 

är lägre än om de börjat arbeta direkt efter gymnasiet.26 De flesta bibliotekarier 

som deltog i intervjuerna till rapporten hade ett missnöje gällande lönenivån. Flera 

av dem lyfte fram sin universitetsutbildning och ansåg att kompetensen borde 

värderas högre.27 Flera av bibliotekarierna berättade att kollegor inte pratar om 

lönen, bland annat för att det skulle bli en negativ stämning om lönesituationen 

diskuterades.28 En förklaringsfaktor till de låga lönerna och den dåliga löneut-

vecklingen inom yrket kan enligt Mikaelsson vara att folkbibliotekarieyrket är 

kvinnodominerat, endast 16 procent av bibliotekarierna i Mikaelssons undersök-

ning var män. Mikaelsson hävdar att kvinnodominerade yrken tenderar att priori-

teras och värderas lägre än mansdominerade.29 

Något som många folkbibliotekarier enligt Mikaelsson har är en uppdelad 

tjänst, vilket innebär arbete på olika enheter, för att kunna fylla en heltidstjänst. 

Detta göra att bibliotekarierna får flytande ansvarsområden och olika arbetsupp-

gifter.30 Bibliotekarier antas vara flexibla i sin yrkesroll samt arbeta inom olika 

områden. Flexibiliteten och olika arbetsområden bidrar enligt Mikaelsson, till en 

otydlighet i ansvarsområden och specialiseringar.31  

Mikaelsson påpekar i sin rapport att folkbibliotekarier behöver bli bättre på att 

visa sin kompetens för samhället.32 Intervjuerna Mikaelsson hade med biblioteka-

rier visade att de upplevde en känsla av att samhället inte hade en förståelse för 

deras kunskap eller hur de kunde använda sig av dem. Mikaelsson hävdar därför 

att det blev tydligt att folkbibliotekarier måste bli bättre på att visa vad de gör och 

hur de kan bidra.33  

Teknikutvecklingen 

I tidigare forskning om förändring och utveckling i bibliotekarieyrket uppmärk-

sammas ofta teknikutvecklingen. Bland annat Harry Järv uppmärksammar tekni-

kens inverkan på yrket i sin artikel ”Bibliotekarierollen i förändring” från 1991. 

Järv menar att teknikutvecklingen inte har påverkat bibliotekarierollen, utan att 

den har varit densamma genom årtusenden. Bibliotekariers uppgift handlade en-

ligt Järv fortfarande om att lagra och tillhandahålla information. Däremot är ar-

betsredskapen och informationsbärarna något som Järv ansåg hade förändrats. 

                                                 
26 Mikaelsson (2014), s. 7f. 
27 Mikaelsson (2014), s. 29. 
28 Mikaelsson (2014), s. 34.  
29 Mikaelsson (2014), s. 7; Mikaelsson (2014), s. 21. 
30 Mikaelsson (2014), s. 31. 
31 Mikaelsson (2014), s. 8. 
32 Mikaelsson (2014), s. 8ff. 
33 Mikaelsson (2014), s. 35. 
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Genom en utveckling till elektroniska textbehandlare och datorer effektiviserades 

arbetsredskapen. Även informationsbärarna förändrades och ersatts från lera och 

papyrus till papper och elektronik.34  

Roman M. Harris. Harris redogör i Librarianship: the erosion of a woman’s 

profession från 1992 för en skildring av bibliotekarier och teknik ur ett genusper-

spektiv. Harris menar att det finns en uppdelning av ”maskulina” och ”feminima” 

arbetsuppgifter i bibliotekarieyrket. Harris resonerar att ”maskulina” uppgifter 

som teknik och ledarskap är något som värderas högre än ”feminina” uppgifter 

som arbete med barnlitteratur och katalogisering.35 Taru Leino och Elin Lundmark 

konstaterar i sin magisteruppsats Arbetet handlar faktiskt om mer än att bara 

stämpla ut böcker och vara trevlig, lik i Harris studie, att det finns en motsättning 

i bibliotekarieyrket när det kommer till tekniken. Leino och Lundmark skriver att 

de äldre och traditionella bibliotekarieuppgifterna kopplas samman med uttrycket 

”tanter” och att det nya och moderna kopplas samman med uttrycket ”datakil-

len”.36 

Olof Sundin skrev i sin artikel ”Informationskompetence, ikt og bibliotekarers 

professionelle ekspertise” från 2006 att det är avgörande för en profession att 

kunna förmedla en bild av en exklusiv kunskap. Sundin hävdar att teknikutveckl-

ingen har påverkat bibliotekarieyrkets professionella kunskap mer än för andra 

yrkesgrupper. Bibliotekarierna var tidigare experter på samlingar och hade ett 

kunskapsmonopol, användarna var beroende av dem för att få tillgång till rätt käl-

lor och information. Genom att användarna har fått större möjligheter att söka 

information själva har kunskapsmonopolet utmanats. Värdering av informations-

källor och av användarnas beteende och behov har på senare tid blivit viktigare 

delar av bibliotekariers professionella kunskap. På så sätt framhålls det att biblio-

tekarier har kunnat upprätthålla ett kunskapsmonopol.37 

När Kåring Wagman 2008 skrev sin forskningsöversikt uttryckte hon att 

biblioteken de senaste tjugo åren hade präglats av bland annat modern teknik, vil-

ket gav upphov till funderingar gällande bibliotekariers framtida roll.38 Teknikut-

vecklingen gav användarna möjlighet att själva söka information, vilket medförde 

utmaningar gällande bibliotekariers möte med användarna. 2000-talets biblioteka-

rier ville inte vara ”besserwissers”, men inte heller helt passiva. Ett alternativ till 

detta blev att bygga en dialog på ömsesidig respekt mellan bibliotekarien och an-

vändaren. Bibliotekarien kan i ett sådant fall vara säker på sin kunskap och vad 

den kan bidra med, utan att uppleva ett behov av att få sina åsikter igenom.39 

                                                 
34 Järv (1991), s. 32. 
35 Harris (1992), s. 1. 
36 Leino och Lundmark (2006), s. 65ff. 
37 Sundin, (2006), s. 87ff. 
38 Kåring Wagman (2008), s. 31. 
39 Kåring Wagman (2008), s. 29f. 
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Richard Ohlsson tar upp framväxten av informationstekniken och dess påver-

kan på bibliotekariers yrkesroll i boken Bibliotekariestereotypen i populärkulturen 

från 2013. Enligt Ohlsson ledde utvecklingen till att bibliotekarieyrket förändra-

des och att två nya ledord blev användarorientering och informationsförmedling.40  

Bibliotekarierstereotypen  

Ohlssons studerar i sin bok skildringar av den stereotypa bibliotekarien i populär-

kulturen. Studerandet av populärkultur i Ohlssons fall kan ses likartat med medie-

kultur, den moderna kultur som förmedlas i till exempel TV eller digitala medier.41 

Eftersom människan inte kan ha kännedom om alla företeelser och skeenden i 

omgivningen kompenseras det med stereotyper, vilket han beskrivs som förenk-

lade bilder av verkligheten. Dessa bilder är sällan rättvisa då de bygger på hur 

människan tror att något är, snarare än hur det faktiskt är. Ohlsson skriver att det 

råder en enighet om att stereotyper är förenklade, ofta negativa, och missvisande 

bilder av en grupp och dess medlemmar.42  

Gällande den stereotypa bibliotekarien beskriver Ohlsson den som en grå 

blyg, lite mesig och tillbakadragen person. Detta är dock ingen bild som speglar 

verkligheten, men något som enligt Ohlsson ofta dyker upp i populärkulturen, 

bland annat i Tv-spelet MySims. Bibliotekarien framställs i spelet som excentrisk 

och hyschande tant med knut i nacken och glasögon på näsan.43 I exemplet skild-

ras bibliotekarien som en kvinna och Ohlsson menar att bibliotekarier i de flesta 

fall skildras som kvinnor i populärkulturen. Han anser dock inte att det är något 

anmärkningsvärt då kvinnor är överrepresenterade inom bibliotekarieyrket även i 

verkligheten. Enligt Ohlsson är endast var femte bibliotekarie i Sverige man, vil-

ket är en snedfördelning som är representativ även internationellt.44 Ohlsson häv-

dar dock att de flesta beskrivningar som ges av bibliotekariers egenskaper är 

könsöverskridande. Beskrivningarna handlar till exempel om: 

[…] att de skulle vara äldre (om än inte alltid biologiskt utan mentalt), introverta, rejäla, ord-
ningsamma, tafatta, ogifta, oansenliga och hjälpsamma tråkmånsar som bara lever för sina 
böcker och helt saknar sex appeal.45   

 

Ohlsson menar att fokus på skildringen av bibliotekarier i populärkulturen ligger 

på hur bibliotekarier ser ut. Det är sällan som de skildras i en professionell situat-

ion, till exempel i situationer där arbetsuppgifter och kompetenser som krävs 

framkommer. I de fall då detta skildras är det inte framställningar av kvalificerade 

                                                 
40 Ohlsson (2013), s. 40f. 
41 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: populärkultur (2017-04-18). 
42 Ohlsson (2013), s. 45f. 
43 Ohlsson (2013), s. 11; Ohlsson (2013), s. 43. 
44 Ohlsson (2013), s. 50. 
45 Ohlsson (2013), s. 56. 
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informationssökningar i databaser utan av rutinmässiga arbetsuppgifter, såsom in- 

och utlåning samt bokuppsättning.46 För att finna skildringar av kompetenta, initia-

tivrika, utåtriktade och stresståliga människor får man söka länge och ihärdigt, 

skriver Ohlsson.47 

Ohlsson betonar att bibliotekarieyrket har en generell karaktär och att det där-

för kan uppfattas som att det inte krävs några speciella kunskaper, sådant som 

förvärvats genom utbildning, utan att det kan utföras av vem som helst. Ohlsson 

påpekar dock att man inte ska bortse från de generella kunskaperna. Genom dem 

kan bibliotekarier lätt agera och hantera oväntade situationer. Samtidigt ger de 

speciella kompetenserna bibliotekarier exklusiv kontroll över en del resurser och 

arbetsuppgifter.48  

Ett internationellt perspektiv på stereotypa föreställningar av bibliotekarier 

ger Jeanette C. Smith i The Laughing Librarian A History of American Library 

från 2012. Där studerar Smith bibliotekshumor och stereotypa bilder av bibliote-

karier i olika sammanhang. Smith tar upp fyra stereotypa föreställningar om bibli-

otekarier: ”bunhead stereotype”, ”pre-stereotype”, ”new stereotype” och ”anit-

stereotype”. Pre-stereotypen beskrivs som en bibliophile (bokälskare) och som en 

man som endast lever för sina böcker.49 Bunhead stereotypen beskrivs som den 

traditionella bibliotekariestereotypen, en bibliotekarie som hyssjar, har knut i 

nacken, tofflor och glasögon.50 Enligt Smith kan Anit-stereotypen betraktas som 

en motsättning till bibliotekarien med knut i nacken. Stereotypen beskriver biblio-

tekarien som sexig och stygg och är en bild som enligt Smith är utbredd i popu-

lärkulturen. Ett exempel är en butik i USA som 2006 sålde en ”naughty” bibliote-

kariedräkt inför Halloween.51 New stereotypen är den senaste av Smiths stereotypa 

föreställningar, i denna stereotyp framställs bibliotekarier som superhjältar.52  

Tidigare diskursanalytiska studier av bibliotekarieyrket  

Det har tidigare gjorts studier av bibliotekarieyrket genom diskursanalys.53 Carina 

Silvermyrs magisteruppsats Bilder av bibliotekarier i dagspressen från 2003 är ett 

exempel. Silvermyrs uppsats syftade till att studera bilden som förmedlas av bib-

liotekarier i svensk dagspress.54 Fem diskurser, fem sätt att tala om och förstå bib-

liotekarier, identifierades i studien: Diskurs om böcker i samband med biblioteka-

                                                 
46 Ohlsson (2013), s. 55. 
47 Ohlsson (2013), s. 50f. 
48 Ohlsson (2013), s. 38f. 
49 Smith (2012), s. 37. 
50 Smith (2012), s. 36. 
51 Smith (2012), s. 170. 
52 Smith (2012), s. 21. 
53 Diskursanalys och diskursbegreppet presenteras utförligare i avsnitt Diskursanalys. 
54 Silvermyr (2003), s. 4.  
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rier, Diskurs om information i samband med bibliotekarier, Diskurs om att biblio-

tekarier är oumbärliga, Diskurs om att bibliotekarier är försynta och Diskurs om 

att bibliotekarier är kvinnor.55 

Silvermyrs resultat visar att bibliotekarie är ett mångtydligt tecken som får 

olika betydelser beroende på vilken beteckning som används, exempel på beteck-

ningar Silvermyr kommer fram till är: bokförmedlare, bokarbetare, professionella 

läsare, informationsvetare, informationsarkitekter och informationsmäklare. Gäl-

lande hur bibliotekarier och deras yrke beskrivs är det enligt Silvermyr svårt att 

sammanfatta, på grund av att det i hennes texter beskrivs på olika vis. I en samlad 

tolkning av de studerade artiklarna i allmänhet kan bibliotekarier beskrivas som 

”[…] bokälskande, jätteduktiga, allvarliga, metodiska och underbetalda.”56  

I Silvermyrs undersökning framträder både positiva och negativa föreställ-

ningar av bibliotekarier. Enligt Silvermyr är det de negativa framställningarna de 

påfallande. De negativa föreställningarna framkommer både när andra talar om 

bibliotekarier samt när bibliotekarier talar om sig själva. De handlar bland annat 

om att bibliotekarier är stränga, mjäkiga och har en låg status. Silvermyr konstate-

rar även att bibliotekarieyrket är kvinnodominerat, att medelåldern i genomsnitt är 

hög, att det är stressigt, att det är lågavlönat och att det krävs en lång utbildning 

för att bli bibliotekarie.57  

Anette Årebrink gör i sin magisteruppsats från 2009 Bibliotekarier om biblio-

tekarier En diskursanalytisk studie om bibliotekariers kunskaper, uppgifter, roller 

och föreställningar om bibliotekarier en diskursanalys av bibliotekstidskrifter för 

att se hur folkbibliotekarier, inberäknat skolbibliotekarier, uttrycker sig om biblio-

tekarieyrket.58 Studiens resultat visar att bibliotekarier upplever ett problem med 

synlighet i sitt yrke. Något som bibliotekarier ibland får brottas med är en dålig 

självkänsla och en vag yrkesidentitet. Att yrket är mångfacetterat kan göra biblio-

tekarier osäkra på kärnan i sitt yrke och på så vis kan det skapa en känsla av osä-

kerhet. Årebrink skriver att uttalanden om att synliggöra och marknadsföra yrket 

kan betyda att bibliotekarier inte själva är nöjda med hur det är. Årebrink anser att 

uttrycken är viktiga, upplever bibliotekarierna att de är osedda finns det ett behov 

av att det uttrycks. Samtidigt anser hon att uttrycken markerar bibliotekariers häv-

delsebehov och att det på så vis kan ge en negativ effekt till andras bild av yrket.59  

Resultaten i Årebrinks studie visar att det finns en problematik i vilken eller 

vilka bibliotekarier som ska synliggöras. Det är svårt att skapa en enad och repre-

sentativ bild av bibliotekarieyrket, då yrket är så mångfacetterad som det är. Ar-

bete med information och kultur är två positioner i bibliotekarieyrket som Åre-

                                                 
55 Silvermyr (2003), s. 53f. 
56 Silvermyr (2003), s. 49. 
57 Silvermyr (2003), s. 52. 
58 Årebrink (2009), s. 2.  
59 Årebrink (2009), s. 50. 
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brink kommer fram till i sin studie. Uppsatsen visar också att det finns en viss 

motsättning mellan positionerna.60 I relation till positionerna framkommer det att 

bibliotekariens roller uttrycks till exempel som ”[…] kulturförmedlare, nyckelper-

soner i informationssamhället, sovrare i informationsflödet eller kunskapsmäk-

lare.”61  

Åse Hedemark skrev 2009 avhandlingen Det föreställda folkbiblioteket En 

diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970–2006. Syftet 

med avhandlingen var att genom diskursteori studera debatter i media och på så 

vis finna kunskap om de föreställningar och diskurser om folkbibliotek som fram-

träder.62 I avhandlingen framträdde tre diskurser: Den bokliga diskursen, Allakti-

vitetsdiskursen och Den informationsförmedlande diskursen. Den bokliga diskur-

sen kan spåras från 1970-talet och framåt. Begrepp som kopplas till den är fram-

förallt böcker, skönlitteratur av god kvalitet och läsning. Hedemark skriver att det 

i diskursen hävdas att bibliotekarier bör ha stora kunskaper om skönlitteratur och 

att kunna stimulera läsintresse. Allaktivitetsdiskursen kommer enligt Hedemark 

endast till uttryck under 1970-talet. Något som enligt Hedemark kan karaktärisera 

denna diskurs och i bibliotekets förhållande till användarna är uppsökande. Det är 

inte i huvudsak användarna som ska söka sig till biblioteket utan biblioteket ska 

även söka upp användarna. Den informationsförmedlande diskursen framträder i 

Hedemarks undersökningsmaterial 1983. I denna diskurs framträder argument om 

att bibliotekarier inte bara sysslar med böcker utan istället framhålls den primära 

uppgiften vara att förmedla information. Här kopplas bibliotekariers kompetens 

samman med kunskapsorganisation och teknik, inte med skönlitteratur. Hedemark 

menar att det i diskursen finns en tanke om att tryckta böcker är passé och troligt-

vis kommer att försvinna. Hedemark framhåller även att Den informationsförmed-

lande diskursen står i en kontrast till Den bokliga diskursen.63      

Deborah Hicks utförde 2014 studien “The Construction of Librarians’ Profes-

sional Identities: A Discourse Analysis”. I studien använde Hicks sig av diskursa-

nalys för att undersöka tolkningsrepertoarer som bibliotekarier använde när de 

konstruerade sina yrkesidentiteter. Tolkningsrepertoar är ett begrepp inom dis-

kurspsykologin och utvecklat av Margaret Wetherell och Jonathan Potter. Hicks 

citerar till Wetherell och Potters i förklaringen till termen: “[…] the building 

blocks speakers use for constructing versions of actions, cognitive processes and 

other phenomena”.64 Hicks skriver att bibliotekariers identitet kan belysas genom 

studerande av tolkningsrepertoarer som framträder när bibliotekarier talar om sitt 

yrke. Genom att fokusera på hur bibliotekarier beskriver sin profession kan en 

                                                 
60 Årebrink (2009), s. 50f. 
61 Årebrink (2009), s. 53. 
62 Hedemark (2009), s. 13. 
63 Hedemark (2009), s. 149ff. 
64 Hicks (2014), s. 252. 
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bild av hur bibliotekarier själva konstruerar bibliotekarieskap och hur konstrukt-

ionen formar deras interaktion med användarna, samhället och andra yrken.65  

Material från tre olika källor användes i analysen: professionella tidskrifter, e-

post diskussionslistor och forskningsintervjuer. Materialet representerar bibliote-

karier i olika sektorer, bland annat folkbibliotekarier. I studien identifierades fem 

tolkningsrepertoarer: 
 
• Service repertoire 
• Change repertoire 
• Professionalism repertoire 
• Library-as-place repertoire 
• Insider/outsider repertoire66 
 

”Service repertoire” var enligt Hicks den framträdande tolkningsrepertoaren och 

diskussionen i studien kretsar kring denna repertoar. I materialet ansågs service 

vara kärnan i bibliotekarieskap. Hicks skriver att service ingår i olika delar av 

bibliotekarieskapet: Offentliga tjänster (service), till exempel referensarbete. IT-

service, vilket innebär tillhandahålla publika datorer. Organisering av information, 

katalogisering och kunskap i hur information är organiserad på webben. Tillgäng-

liggörande av information, böcker och andra medier. Professionell service, till 

exempel att publicera i tidskrifter (vetenskapliga) eller agera mentorskap för andra 

yrkesgrupper.67 “Change repertoire” belyser hur flexibla bibliotekarierna var när 

de hanterade förändringar. Den förändring som enligt bibliotekarierna hade störst 

effekt på yrket var kopplat till informations- och kommunikationsteknik (IKT). 

IKT relaterad service beskrivs som det nya och det moderna. Förändringar med-

fördes även genom ekonomi, politik, teknologi och användarnas förväntningar.68 

“Professionalism repertoire” syftar till att bibliotekarier kommer att ge allt för att 

uppfylla användarnas informationsbehov och att service är en grund i yrket.69 I 

”Library-as-place repertoire” belyste bibliotekarierna sin koppling till biblioteket, 

en plats som enligt studien har en positiv association för många användare. Ett 

exempel är en bibliotekarie i Hicks studie som gärna, och frivilligt, identifierade 

sig med “Nathan from the library”. I ”Insider/outsider repertoire” fokuserade bib-

liotekarierna på relationerna med användarna, särskilt i relation till tekniken.70  

                                                 
65 Hicks (2014), s. 252. 
66 Hicks (2014), s. 254. 
67 Hicks (2014), s. 258. 
68 Hicks (2014), s. 258f. 
69 Hicks (2014), s. 262. 
70 Hicks (2014), s. 264f. 
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Sammanfattning och relevans 

I forskningsgenomgången har det framställs att bibliotekarieyrket har en generell 

karaktär, att det finns en bredd i arbetsuppgifterna och att bibliotekarier antas ar-

beta inom olika områden. Den pekar också på att det finns osynlighet och dålig 

kunskap gällande yrkets innehåll. Det har poängterats att bibliotekarieyrket borde 

synliggöras och att bibliotekarier borde visa sig, sin kompetens och hur de kan 

bidra. Det framkommer även att bibliotekarier själva är dåliga på att beskriva sina 

kunskaper och vad de kan. Det är flera forskare som lyfter att yrket har en låg sta-

tus och en låg lön. Det är även flera som lyfter kvinnodominansen i yrket. Ytterli-

gare visar forskningsgenomgången att teknikutvecklingen har utvecklat och för-

ändrat bibliotekarieyrket, gällande arbetsredskap och yrkeskunskap. Det fram-

ställs även att det finns stereotypa bilder av bibliotekarier, framförallt en där de 

framställs som tanter med glasögon och knut i nacken.  

Trots att det finns ett antal tidigare studier som behandlar bibliotekarieyrket 

framhålls det fortfarande att det finns en otydlighet i yrket. Därför anser jag att 

studier av denna sort, som synliggöra bibliotekarier och bibliotekarieyrket, är vik-

tiga. Med uppsatsen hoppas jag bidra med en ökad förståelse för folkbibliotekarier 

och folkbibliotekarieyrket, till ytterligare diskussioner om yrket och med en fram-

ställning av yrket mellan 1974–2014. Ovan framkom det att finns tidigare uppsat-

ser på avancerad nivå som diskursanalytisk studerat bibliotekarieyrket genom 

media. Jag har dock inte funnit tidigare studier där specifikt folkbibliotekarier 

studerats, där materialet endast hämtats ur en facktidning, som utgått en liknande 

frågeställningar eller den tidsperiod jag har valt. Jag anser därför att det fortfa-

rande är relevant med studier som tillför kunskap i diskussionen om bibliotekarie-

yrket, vilket min studie syftar till att göra. Jag kommer i analysen att återkoppla 

och relatera till relevanta delar av forskningsgenomgången. 
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Diskursanalys  

I detta avsnitt kommer de teoretiska och metodiska utgångspunkterna som valts 

för uppsats att presenteras, vilket är Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskurs-

teori. Avsnittet inleds med en genomgång av hur uppsatsen förhåller sig till dis-

kurs samt diskursanalys och går sedan vidare in på socialkonstruktionism, vilket 

diskursanalys kunskapsteoretiskt vilar på. Därefter går avsnittet in på Laclau och 

Mouffes diskursteori. I diskursteorin finns det en del grundläggande teoretiska 

begrepp och den delen av avsnittet kommer att redogöra för de begrepp som är 

väsentliga för min analys. Hur jag mer specifikt förhåller mig till begreppen i ana-

lysen kommer att redovisar i avsnitt Analytiskt tillvägagångssätt. 

Diskurs och diskursanalys 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips skriver i Diskursanalys som te-

ori och metod att inom diskursanalys är Michel Foucault en gestalt nästan alla 

diskursanalytiska inriktningar förhåller sig till. Enligt Winther Jørgensen och 

Phillips var Foucault den som byggde upp diskursanalysen, genom att han både 

utvecklade teori och gjorde en rad empiriska undersökningar. Inom diskursana-

lysen tas det avstånd från olika delar av Foucaults teorier, men hans tänkande 

finns i rötterna på alla angreppssätt.71  

Winther Jørgensen och Phillips menar att diskursanalys är en paketlösning. 

Enligt författarna går det inte enbart att använda diskursanalytiska angreppssätt 

som en analysmetod utan även den teoretiska grunden behövs, tillsammans bildar 

de en teoretisk och metodisk helhet. Helheten innehåller enligt Winther Jørgensen 

och Phillips fyra aspekter:  

[…] för det första filosofiska (ontologiska och epistemologiska) premisser angående språkets 
roll i den sociala konstruktionen av världen: för det andra teoretiska modeller: för det tredje 
metodologiska riktlinjer för hur man griper sig an ett forskningsområde: och för det fjärde 
specifika tekniker för språkanalys.75 

 

                                                 
71 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 19. 



 21 

Winther Jørgensen och Phillip påpekar att de grundläggande filosofiska premis-

serna måste accepteras för att diskursanalys ska kunna användas som metod i em-

piriska undersökningar.72 De menar att diskursanalys inte är en enda ansats utan 

att det inom diskursanalysen finns olika tvärvetenskapliga och multidisciplinära 

ansatser som kan användas på olika vis. Det finns inte heller någon enighet kring 

vad diskurs är eller hur det ska analyseras. Författarna ger en första definition av 

diskursanalys och skriver ”[…] diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller utsnitt av världen).”73 

Även Göran Bergström och Kristina Boréus använder termen diskursanalys 

för att beteckna både teori och metod i Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Författarna beskriver diskursanalys 

som undersökningar av samhällsfenomen med språket i fokus. Enligt Bergström 

och Boréus finns det olika typer av diskursanalys, gemensamt för dem är att det 

finns ett bestämt sätt att se på språket och språkanvändningen. Språket är inte nå-

got som återger verkligheten, utan det är något som bidrar till att forma den.74   

I uppsatsen ser jag diskursanalys som en helhet och med termen syftar jag på 

teori och metod. Både teoretiskt och metodiskt ska jag förhålla mig till att språket 

och det sociala är något som bidrar till att forma och förstå världen. Genom dis-

kursanalys av texter som behandlar bibliotekarier och bibliotekarieyrket kan en 

bild av yrket och av hur det har formats framställas. Ordvalen i de studerade tex-

terna kan bidra till detta, och på så vis bidrar till att forma bilden av yrket. 

Socialkonstruktionism 

Enligt Hedemark vilar diskursanalys kunskapsteoretiskt på en socialkonstruktion-

istisk grund. En bärande tanke blir därmed att verkligheten är socialt konstruerad 

och inte objektiv.75 Winther Jørgensen och Phillips menar att socialkonstruktion-

ismen betecknar fler moderna teorier om kultur och samhälle. Diskursanalys är ett 

av de socialkonstruktionistiska angreppssätt som finns. Winther Jørgensen och 

Phillips refererar till Vivien Burrs karakteristik av socialkonstruktionismen och 

presenterar fyra premisser som binder ihop fältet. 

En kritisk inställning till självklar kunskap innebär att den kunskap vi har om 

världen inte kan betraktas som en objektiv sanning. Världen är en produkt av vårt 

sätt att kategorisera. 

Historisk och kulturell specificitet innebär att synen på och kunskapen om 

världen alltid är kulturellt och historiskt präglad. Sättet vi uppfattar och represen-

                                                 
72 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 10. 
73 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 7. 
74 Bergström och Boréus (2012), s. 353f. 
75 Hedemark (2009), s. 29. 
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terar världen är därför historiskt och kulturellt specifika och kontingenta. Vilket 

betyder att vår världsbild och identitet kunde varit annorlunda och att den kan 

förändras. 

Samband mellan kunskap och sociala processer innebär att synen vi har på 

världen skapas och upprätthålls i sociala processer. I social interaktion fram-

bringas kunskap.  

Samband mellan kunskap och social handling innebär att vår världsbild for-

mar vilka handlingar som blir naturliga och vilka som blir otänkbara. De sociala 

handlingarna kan se olika ut i olika världsbilder.76 

Nyckelprinciperna för socialkonstruktionismen har enligt Winther Jørgensen 

och Phillips bland annat sina rötter i poststrukturalistisk teori. Poststrukturalistisk 

teori gjorde upp med totaliserande, universaliserande teorier som exempelvis 

marxism och psykoanalys. Laclau och Mouffes diskursteori har en stark koppling 

till den poststrukturalistiska teorin. Den poststrukturalistiska poängen är var dis-

kursteorin tar sin utgångspunkt och den handlar om ”[…] att diskursen konstrue-

rar den sociala världen i betydelse, och att betydelsen aldrig kan låsas fast på 

grund av språkets grundläggande instabilitet.” Diskurser är inte slutna enheter 

utan de omformas ständigt i kontakt med andra diskurser. Nyckelordet i diskurs-

teorin blir därför diskursiv kamp. Med det menas att olika diskurser, som repre-

senterar olika sätt att tala om och uppfatta den sociala världen, ständigt kämpar 

mot varandra för att uppnå hegemoni. Att uppnå hegemoni innebär att ens egen 

hållning låser fast språkets betydelser.77  

Uppsatsens utgångspunkt i förhållande till socialkonstruktionismen och ovan 

nämna premisser är att bibliotekarieyrket inte är ett självklart yrke. Det är ett 

mångfacetterat yrke som går att uppfatta på olika vis, som förändras och som 

skapas genom sociala processer och handlingar. Genom att diskursanalytiskt stu-

dera bibliotekarieyrket i texter ur en facktidning ska kunskap om bibliotekarieyr-

ket kartläggas.  

Laclau och Mouffes diskursteori 

Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från Laclau och Mouffes diskursteori. 

Winther Jørgensen och Phillips ger i sin text en beskrivning till vad diskursteori 

syftar till; ”Diskursteorin syftar till en förståelse av det sociala som diskursiv kon-

struktion, där alla sociala fenomen i princip kan analyseras med diskursanalytiska 

redskap.”78 I diskursteorin finns det en överordnad tanke att sociala fenomen ald-

rig är färdiga eller totala. Genom detta ges plats för en ständig diskussion gällande 

                                                 
76 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 11f. 
77 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 12f. 
78 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 31. 
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definitioner av samhälle och identitet. På så vis blir diskursanalytikers uppdrag att 

sträva efter etablerad entydighet i det sociala på alla nivåer.79  

Laclau och Mouffes diskursteori influeras, enligt Winther Jørgensen och 

Phillips, bland annat av semiotisk språkfilosofi, som går tillbaka till lingvisten 

Ferdinand de Saussure och hans syn på språket som ett teckensystem. Saussure 

menar att det inte finns en given innebörd till en viss term. Saussure skilde på ords 

uttryck och innehåll. Uttrycket är beteckningen på ordet och innehållet motsvarar 

föreställningen om ordet. Uttryck och innehåll sammanvävt kallas för tecken. 

Olika tecken består alltså av både uttryck och innehåll.80 Enligt Saussure får teck-

nen sin betydelse genom en relation till andra tecken. Det gör att orden ingår i ett 

nätverk med andra ord och att de får sin betydelse genom att på bestämda sätt 

skilja sig från varandra. Enligt denna syn är orden placerade på bestämda platser i 

nätverket.81  

Poststrukturalismen, och på så vis Laclau och Mouffe, har fört vidare tanken 

att tecken får sin betydelse av varandra i ett strukturellt nätverk och inte av verk-

ligheten. Däremot finns tanken om att språket är en oföränderlig struktur inte 

kvar.82 Istället anses det att tecken kan få nya betydelser genom att vi i vårt lö-

pande språkbruk placerar dem i olika relationer.83 Laclau och Mouffe menar i He-

gemoni och den socialistiska strategin att diskurs är när lingvistiska och icke-

lingvistiska element placeras bredvid varandra samt skapar ett differentiellt och 

strukturerar positionssystem. Med detta menas en form av system där olika tecken 

skapar ett system, en diskurs, som innefattar verkliga element.84 Ett exempel är att 

bibliotekarier kan förstås olika beroende på vilken diskurs de förekommer i.  

Inom diskursteorin kan tecken ha olika betydelser, dels kan de kallas element 

och dels moment. De tecken som ständigt är utsatta för kamp och förblir mångty-

diga kallas för element. Element belyser diskursers mångtydighet genom att det 

inte har en bestämd betydelse. De tecken vars betydelse har en fixering kallas för 

moment. Genom sammanvävningen av uttryck och innehåll, som nämndes ovan, 

möjliggörs fixeringen och en uppsättning positioner och distinktioner avsätts mel-

lan olika uttryck.85 Laclau och Mouffe poängterar dock att elements förvandling 

till moment aldrig är fullständig.
86

 

Bibliotekarie betraktas i uppsatsen som ett element, på grund av uppfattningen 

att yrket är mångtydig och kan variera i olika sammanhang. Laclau och Mouffe 

beskriver element som flytande signifikanter och att de i en diskursiv kedja är 

                                                 
79 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 31. 
80 Bergström och Boréus (2012), s. 365. 
81 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 32. 
82 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 16. 
83 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 32. 
84 Laclau och Mouffe (2008), s. 163. 
85 Bergström och Boréus (2012), s. 365f. 
86 Laclau och Mouffe (2008), s. 159; Laclau och Mouffe (2008), s, 169. 
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oförmögna att vara fullständigt artikulerade.
87

 Begreppet artikulering förklaras av 

Laclau och Mouffe som ”[…] varje praktik som etablerar en relation mellan ele-

ment på ett sätt som gör att deras identitet förändras som ett resultat av den artiku-

latoriska praktiken för artikulering.”88 Winther Jørgensen och Phillips menar att 

tecken inte alltid säger så mycket i sig utan att det är när de sätts i relation till 

andra tecken som de får sin betydelse, vilket sker genom artikulation.89 I uppsatsen 

kan det vara intressant att studera artikulation genom att betrakta vilka ord som 

kopplas till tecknet bibliotekarie och som skapar tecknets betydelse. Betydelsen 

av ordet bibliotekarie skulle kunna förändras när det i en konkret artikulation sätts 

i relation till andra ord.  

Winther Jørgensen och Phillips menar att när element i hög grad är öppna för 

olika betydelser kallas de för flytande signifikanter. Begreppet syftar till de tecken 

som diskurser försöker ge innehåll till på sitt eget sätt. Nodalpunkter är flytande 

signifikanter men syftar istället till kristalliseringspunkter i en diskurs.90 Genom 

att lokalisera nodalpunkter i ett material kan man se hur diskurserna är diskursivt 

organiserade. Detta kan ske genom ekvivalenskedjor, ett begrepp som definieras 

som den verksamhet där till exempel nodalpunkter får innehåll. Genom ekviva-

lenskedjor kan man undersöka hur tecken knyts samman med andra tecken och på 

så vis ger dem innehåll.91 I min analys har jag för avsikt att studera olika tecken i 

koppling till elementet bibliotekarie och på så vis studera dess innehåll. 

Winther Jørgensen och Phillips skriver att diskursteorin inte endast omfattar 

teckensystem, utan att det omfattar hela det sociala fältet. Författarna menar att 

det sociala fältet därför är en integrerad del av Laclau och Mouffes diskursteori. 

Det sociala i diskursteorin utvecklades genom en kritisk läsning av marxistisk 

teori.92 Det sociala i diskursteorin genomsyras av konflikt och kamp. Diskurs-

teorins begrepp för konflikt är antagonism, vilket uppstår genom att olika identite-

ter hindrar varandra. Olika identiteter behöver inte hamna i en konflikt, men hind-

rar identiteterna varandra uppstår det ett antagonistiskt förhållande mellan dem. 

När motsättningarna upplöses och en entydighet återupprättas kallas det för hege-

moniska interventioner. Råder det konflikt och en enad diskurs lyckas ta domi-

nans blir antagonismen upplöst och den hegemoniska interventionen har lyckats.93 

                                                 
87 Laclau och Mouffe (2008), s. 169. 
88 Laclau och Mouffe (2008), s. 157. 
89 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 35. 
90 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 35. För definition av begreppet i originaltext se Laclau och 

Mouffe (2008), s. 168f. 
91 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 57f. 
92 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 37. 
93 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 55 
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Analytiskt tillvägagångssätt 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips finns det ingen enighet om vad diskurser är 

eller hur det ska analyseras.94 I tidigare avsnitt har jag avgränsat diskursbegreppet 

och presenterar hur min uppsats förhåller sig till begreppet. I detta avsnitt ska det 

analytiska tillvägagångssättet presenteras. Syftet med uppsatsen är att analysera 

texter i DIK:s facktidning mellan 1994–2014 för att se hur folkbibliotekarier och 

folkbibliotekarieyrket framställs samt vilka diskurser som där framkommer. Uti-

från ett diskursanalytiskt tänk skapas framställningen av bibliotekarier beroende 

på hur texterna framställer dem.  

Bergström och Boréus skriver att det inte finns några färdiga mallar att an-

vända i en diskursanalytisk studie. Istället kan varje forskare själv utveckla ana-

lysverktygen, med påverkan av företrädande forskare inom diskursanalysen.95 

Uppsatsen kommer att utgå från Laclau och Mouffes diskursteori och de centrala 

begrepp som presenterades i föregående avsnitt. Winther Jørgensen och Phillips 

skriver att målet med Laclau och Mouffes texter är teoriutveckling och att de där-

för inte tillhandahåller några praktiska redskap för diskursanalys.96 Jag har därför 

tagit hjälp av en tidigare analysmodell skapad av Åse Hedemark och Jenny Hed-

man. Hedemark och Hedman har i sin magisteruppsats Vad sägs om användare? 

Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter skapat en analysmo-

dell utifrån en tidigare modell använd av Ingrid Sahlin i Mer än kalla fakta.97 Jag 

fann analysmodellen användbar som analysverktyg även till min uppsats. Mo-

dellen är dock anpassad efter min uppsats syfte och frågeställningar.  

 

 

 

 

                                                 
94 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 7. 
95 Bergström och Boréus (2012), s. 381. 
96 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 31. 
97 Hedemark, Åse och Hedman, Jenny (2002), s. 18. 
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Figur 1. Analysmodell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysen av det empiriska materialet är uppdelat i fyra steg (Figur 1). I uppsatsen 

ser jag bibliotekarier som ett element, eftersom att uppfattningen av yrket är 

mångtydig och kan variera i olika sammanhang. Första steget i analysen är att 

titta på folkbibliotekarier som element och att studera hur de benämns med andra 

ord, ord som kan säga något om dem, i det empiriska materialet.98 Andra steget är 

att titta på hur bibliotekarier beskrivs i materialet. Med koppling till uppsatsens 

syfte kommer detta steg studera beskrivningar av bibliotekarier i förhållande till 

kunskaper och kompetenser, arbetsuppgifter, karakteristiska drag samt biblioteka-

rieyrket. Varje del i avsnittet kommer att sammanfattas med en ekvivalenskedja. 

Ekvivalenskedjorna ska visa vilka tecken som hör samman med bibliotekarier och 

ska på ett överskådligt sätt sammanfatta beskrivningarna. Tredje steget är att titta 

på vilka motsättningar som framkommer i de beskrivningar som ges av bibliote-

karier. Detta steg är inspirerat av Laclau och Mouffes begrepp antagonism. Fjärde 

steg är en sammanfattning av de tre tidigare stegen och en presentation av de dis-

kurser som framträder i analysen. Avsnittet kommer även att redogöra för diskur-

serna över tid.  

   

                                                 
98 För att tydliggöra: med benämningar menar jag andra ord för folkbibliotekarie/bibliotekarie och inte ord 

som beskriver bibliotekarier. Beskrivningar kommer att redovisas i det andra steget.   
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Material 

I detta avsnitt kommer valet av det empiriska materialet att presenteras. Avsnittet 

kommer först att ge en presentation av materialet, vilket består av texter från 

DIK:s facktidning, och efter det redogöra för insamling och urval.  

Presentation av materialet 

I samband med att diskursbegreppet avgränsas, som det enligt Bergström och 

Boréus bör göras och som jag har gjort ovan, är val av källmaterial en central be-

tydelse. Det måste också finna en motivering till varför källmaterialet har valts.99 

Nedan ska materialet och motivering till det presenteras.  

Det empiriska materialet i uppsatsen utgörs av texter i DIK:s facktidning 

1974–2014. Diskursanalys kan användas för att studera förändringar i synsätt över 

tid, vilket jag har för avsikt att göra.100 Facktidningen publicerades för första 

gången 1974 och det är därför min valda tidsperiod börjar på det året. Enligt egen 

uppfattning publicerade tidningen inte lika mycket texter som specifikt behand-

lade bibliotekarier och bibliotekarieyrket under senare år. Därför valde jag att leta 

texter fram till 2014 och på så vis även få en jämn tidsperiod på 40 år. 

Materialet hämtades från DIK:s facktidning med anledning av att tidningen 

bland annat vänder sig till bibliotekarier och för att facket har som uppgift att föra 

diskussioner om bibliotekarieyrket. DIK:s facktidning publicerades för första 

gången 1974 och kallades då för Bibliofack. Tidigare hade facket skickat ut något 

som kallades för SFF-Meddelande. Irma Ridbäck skriver i sin text ”Svenska folk-

bibliotekarieförbundet” att en stor förändring skedde för facket när SFF-

Meddelande bytte namn till Bibliofack. SFF-Meddelande var något som Svenska 

Folkbibliotekarieförbundet (SFF) skickade ut platsannonser i. Till skillnad från 

SFF-Meddelande publicerades det inte endast annonser i Bibliofack utan tidningen 

vidgade även synen på facket genom att den speglade fackets engagemang i kul-

turpolitiska frågor. Bibliofack ersattes år 1984 av tidningen DIK-forum (DIK står 

för dokumentation information och kultur), vilket blev en gemensam förbundstid-

                                                 
99 Bergström och Boréus (2012), s. 411. 
100 Bergström och Boréus (2012), s. 410. 
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skrift.101 DIK-forum ersattes 2012 av Magasin Ping (hädanefter Ping). Ping var 

branschtidningen för DIK mellan år 2012–2016. Det sista numret av Ping publice-

rades i november 2016.102 

Enligt information om folkbibliotekarieyrket på fackförbundet DIK:s webb-

sida ingår det ofta i folkbibliotekariers arbetsuppgifter att utbilda och handleda 

människor i hur information kan sökas på ett effektivt sätt. Det kan även ingå att 

arbeta med förmedlande inom kultur och utbildningsområdet samt att ansvara för 

olika aktiviteter, till exempel lässtimulerande aktiviteter som författarträffar eller 

läsecirklar. Folkbibliotekariers uppdrag omfattas, enligt DIK, särskilt av ”[…] 

lässtimulans, tillgänglighet till information och litteratur, och delaktighet”.103 En 

ytterligare viktig uppgift som presenteras är att bibliotekarier ska hjälpa männi-

skor ta del av de tjänster som finns på internet, exempelvis hjälpa till med hur en 

e-legitimation skaffas. Enligt webbsidan benämndes bibliotekarier som arbetar på 

ett folkbibliotek tidigare för folkbibliotekarie. Idag finns det däremot speciali-

serade yrkestitlar för folkbibliotekarier, till exempel IT-bibliotekarie eller PR-

bibliotekarie.104  

Urval av material 

Urvalet av empiriskt material bestod av två urvalsprocesser. Praktiskt gick den 

första urvalsprocessen till på det vis att jag bläddrade igenom tidskrifterna från 

sida till sida. Jag läste rubrikerna, ingresserna om det fanns, och kollade överskåd-

ligt igenom texten om rubriken verkade tillhöra ämnet. Det främsta kriterium den 

första urvalsprocessen utgick från var att texterna skulle handla om och/eller be-

röra bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek. Texter av allmän karaktär, som 

inte riktade sig mot bibliotekarier på ett specifikt bibliotek, togs med om de an-

sågs beröra folkbibliotekarier. När endast bibliotekarier nämndes i texterna, och 

inte specifikt vilken bibliotekarie, har jag gjort ett antagande om innehållet berör 

folkbibliotekarier eller inte. I de texter där ett antagande har varit svårt att göra har 

texterna valts bort. Texter som behandlade bibliotekarier i andra länder har också 

valts bort, då syftet med uppsatsen är att studera folkbibliotekarier ur ett svenskt 

perspektiv.  

 

 

                                                 
101 Ridbäck (2008), s. 54. 
102 DIK:s webbsida > service och förmåner > inspiration och experthjälp > Magasin Ping. 
103 DIK:s webbsida > yrke och karriär > yrken i DIK > bibliotek, arkiv och dokumentation > bibliotekarie. 
104 DIK:s webbsida > yrke och karriär > yrken i DIK > bibliotek, arkiv och dokumentation > bibliotekarie. 
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Tabell 1. Första urvalet 

 

Efter den första urvalsprocessen insåg jag att det skulle bli en för stor mängd med 

material för att rymmas inom ramen för uppsatsen. Jag valde därför att göra en 

ytterligare urvalsprocess, för att minska omfånget och hitta de texter som verklig-

en skulle kunna bidra till analysen. I den andra urvalsprocessen gick jag igenom 

alla texter mer noggrant utifrån ovan nämnda kriterium. I detta urval valde jag 

även att endast ta med texter som genomgående behandlade folkbibliotekarier 

och/eller folkbibliotekarieyrket och som diskuterade ämnet. De skulle även be-

handla någon av de fyra infallsvinkar som presenterades i syftet: kunskaper och 

kompetenser, arbetsuppgifter, karakteristiska drag samt bibliotekarieyrket. Jag 

valde också bort texter som innehållsmässigt var väldigt lik någon annan text.  

Efter den andra urvalsprocessen blev totalantalet 170 texter och det är de som 

kommer att ligga till grund för analysen. Alla texter handlar inte endast om biblio-

tekarieyrket utan i vissa texter är det specifika delar som berör ämnet. Texterna 

varierar vad gäller innehåll och omfång samt består av artiklar, ledare, debatter, 

reportage, intervjuer, insändare och krönikor. Jag vill förtydliga att urvalet inte 

ska ge en heltäckande bild av allt som skrivits om folkbibliotekarier och folkbibli-

otekarieyrket i DIK:s facktidning. Jag anser dock att mitt urval är tillräckligt sort 

och brett för att ge en rimlig bild av framställningen av folkbibliotekarier och 

folkbibliotekarieyrket samt de diskurser som där förekommer. 

Tabell 2. Andra urvalet. 

 

                                                 
105 2001:1; 2006:10, 2011:8 saknas. 

Tidning År Totalt antal ut-

givna nummer 

Första urvalet av 

texter 

Bibliofack 1974–1983 213
105

 238 

DIK-forum 1984–2012 491 192 

Magasin Ping 2012–2014 34 15  

   Totalt: 445 

Tidning År Totalt antal ut-

givna nummer 

Urval av texter 

Bibliofack 1974–1983 213 46 

DIK-forum 1984–2012 491 115 

Magasin Ping 2012–2014 34 9 

   Totalt: 170 
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Till en viss del är urvalet av det empiriska materialet subjektivt, eftersom att tex-

terna kan bedömas olika efter ovan nämnda kriterium. Hade någon annan gjort 

samma urvalsprocess kan det därför hända att de behållit eller valt bort andra tex-

ter än vad jag gjort. Jag tror däremot att om någon annan hade gått igenom 

materialet och använt sig av samma kriterium hade urvalet stämt någorlunda 

överens med mitt.  
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Folkbibliotekarier i DIK:s facktidning 

Syftet med uppsatsen är att studera hur folkbibliotekarier och folkbibliotekarieyr-

ket framställs i DIK:s facktidning 1974–2014 samt att analysera de diskurser som 

där framträder. Med hjälp av diskursteori och den ovan nämna analysmodellen 

(Figur 1) ämnar jag analysera detta. Analysen kommer först att redogöra för be-

nämningar av bibliotekarier i det empiriska materialet. Efter det kommer en redo-

görelse av hur bibliotekarier och bibliotekarieyrket beskrivs i facktidningen, vilket 

är analysens mest omfattande del. Denna del är uppdelad i två avsnitt där de första 

20 åren analyseras först och de resterande 20 åren efter det.106 Respektive avsnitt 

är indelat i de fyra infallsvinklar som presenterades i syftet: kunskaper och kom-

petenser, arbetsuppgifter, karakteristiska drag samt yrket. Efter det följer avsnitten 

om vilka motsättningar som går att finna i materialet. Den sista delen i analysen är 

en presentation av de diskurser som framkommit i materialet samt en redogörelse 

för diskurserna över tid. 

Jag vill förtydliga att det är mina egna tolkningar av texterna som ligger till 

grund för analysen. I analysen kommer jag att använda en hel del citat för att 

stärka resonemangen. Efter citaten, och andra refereringar till det empiriska 

materialet, följer ett nummer, 1–170, inom en parentes. Varje text har ett eget 

nummer där 1 börjar på 1974 och 170 slutar på 2014. Genom numren går det att i 

käll- och litteraturförteckningen finna den exakta referensen. Samma citat kan 

förekomma flera gånger, eftersom de kan anses relevanta i fler än ett samman-

hang.   

Benämningar av bibliotekarier 

I detta avsnitt ska bibliotekarie som ett element studeras. Enligt Laclau och 

Mouffe är element, som tidigare nämnt, tecken som ständigt är utsatta för kamp 

och förblir mångtydiga.107 För att finna kunskap om elementet ska jag i detta av-

snitt redovisa vilka benämningar som förekommer av bibliotekarier i materialet. 

Benämningarna kommer att redovisas i två figurer. De vanligaste benämningarna 

                                                 
106 I den första tidsperioden analyseras 105 texter och i den andra 65, vilket beror på att jag fann störst antal 

material från 1974–1994.  
107 Bergström och Boréus (2012), s. 365. 
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är benämningar av bibliotekariers olika befattningar, vilket kommer att redovisas i 

den första figuren (Figur 2). Övriga benämningar kommer att redovisas i den 

andra figuren (Figur 3). Figurerna är uppdelade i fyra tidsperioder (1974–1983, 

1984–1993, 1994–2003 och 2004–2014).108 Från de tidigare åren finns det störst 

mängd med material, vilket är något som kan påverka mängden benämningar som 

redovisas nedan.  

Figur 2. Benämningar av bibliotekariers befattningar. 

1974–1983  

 Barnbibliotekarie/barnbibliotekarien/ 

barnbibliotekarierna 

 Barn- och ungdomsbibliotekarie 

 Barn- och skolbibliotekarie/ barn- och 

skolbibliotekarierna 

 Bibliotekarie inom uppsökande  

verksamhet  

 Bokbussbibliotekarie  

 Informationsbibliotekarien 

 Invandrarbibliotekarie/ 

invandrarbibliotekarier 

 Kontaktbibliotekarie 

 PR-bibliotekarie  

 Referensbibliotekarie  

1984–1993 

 ADB-bibliotekarie 

 Allmän bibliotekarie 

 Bibliotekarie för uppsökande verk-

samhet 

 Barnbibliotekarie/barnbibliotekarierna 

 Barn- och skolbibliotekarier 

 Flyktingbibliotekarie  

 Frontbibliotekarie 

 Informations/referensbibliotekarie  

 Invandrarbibliotekarie 

 Socialbibliotekarie  

 Tantbibliotekarier 

 Uppsökande bibliotekarie  

 1:e bibliotekarie  

1994–2003 

 Barnbibliotekarie/barnbibliotekarierna 

 Barn- och skolbibliotekarier 

 IT-bibliotekarie  

 Vuxenbibliotekarie  

 1:e bibliotekarie  

2004–2014 

 Referensbibliotekarie  

 Studiebibliotekarie 

 

Figur 2 visar att benämningar av bibliotekariers befattningar främst förekommer 

under 1970- och 1980-talen. Att bibliotekarier inte benämns efter befattning i 

samma utsträckning under senare år kan bero på att man i facktidningen inte ville 

rikta sig till en specifik bibliotekariegrupp, utan snarare yrket som en helhet. 

Enligt Ørom utmärktes samhället under 1970-talet av sociala motsättningar 

och fler personers möjlighet att definiera kunskap och kultur. Genom detta fick 

bibliotekarier börja ta hänsyn till olika gruppers värderingar och en socialarbetar-

identitet utvecklades.109 I Figur 2, tidsperiod två, benämns en befattning som soci-

albibliotekarie och det är troligt att denna befattning utformades i och med denna 

utveckling. 

                                                 
108 För den som vill finna exakta hänvisningar till varje benämning, se bilaga. 
109 Ørom (1993), s. 39. 
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Barnbibliotekarie, invandrarbibliotekarie och uppsökande bibliotekarie, samt 

liknande benämningar, är vanligt förekommande befattningar i materialet. Det kan 

tyda på att det är befattningar som anses viktiga. Det kan även tyda på att de 

grupper befattningarna riktar sig till är prioriterade för biblioteken.110 Referensbib-

liotekarie är en befattning som förekommer både 1974–1983 och 2004–2014, vil-

ket kan tyda på att det är en befattning som anses viktig.  

Som tidigare nämnt är teknikutvecklingen något som påverkat bibliotekarie-

yrket.111 Teknikutvecklingen är något som framkommer i Figur 2, genom att bibli-

otekarier under 1984–1993 benämns som ADB-bibliotekarie och under 1994–

2003 som IT-bibliotekarie.112 Att dessa befattningar inte benämndes tidigare beror 

på att de inte var relevanta innan informationsteknologins tillväxt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Se, Bibliotekslag (2013:801) paragraf 4; 5; 8. 
111 Se, Järv (1991), s. 32; Kåring Wagman (2008), s. 31; Kåring Wagman (2008), s. 24; Ohlsson (2013), 

s. 40f; Sundin, (2006), s. 87ff. 
112 ADB står för automatisk databehandling och ADB-bibliotekarier kan ses som den föregående benämning-

en av IT-bibliotekarie. 
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Figur 3. Benämningar av bibliotekarier.  

Figur 3 visar att benämningen personal förekommer i alla fyra tidsperioder. Bibli-

otekarier benämns som anställda/biblioteksanställda under de tre första tidspe-

rioderna. Under den andra tidsperioden benämns de även som medarbetare och 

under den fjärde tidsperioden förekommer endast benämningen medarbetare.  

Figur 3 visar att det förekommer en koppling mellan bibliotek och biblioteka-

rier, genom att bibliotekarier benämns i samband med bibliotek i alla fyra rutor, 

till exempel: bibliotekspersonal, bibliotekens personal och biblioteksanställda. 

1974–1983 

 Akademiker 

 Anställda 

 Anställdas 

 Bibliotekariekåren 

 Bibliotekariepersonalens 

 Bibliotekens personal 

 Biblioteksanställda 

 Biblioteksfolk/biblioteksfolket 

 Biblioteksperso-

nal/bibliotekspersonalen 

 Han 

 Hon 

 Humanister 

 Kollegor/kollegorna 

 Kvinnor 

 Kärringjävel 

 Mystanter och -farbröder 

 Personal/personalen/personalresurser/ 

personalresurserna/personalresurs 

 Resurser 

 Yrkesgrupp 

 Yrkeskår/yrkeskåren 

1984–1993 

 Anställda 

 Bibliotekariekåren 

 Bibliotekarierollen 

 Biblioteksperso-

nal/bibliotekspersonalen 

 Deltidsbibliotekarier 

 Hans 

 Han/hon 

 Hennes 

 Hon 

 Kåren 

 Medarbetare 

 Personal/personalen/personalens 

 Personalkollektiv/personalkollektivet  

 Yrkesgrupp 

 Yrkeskår/yrkeskåren 

1994–2003 

 Bibliotekariekåren 

 Biblioteksanställda 

 Bibliotekspersonalen 

 Biblioteks- och informationsvetare 

 Han 

 Hennes 

 Hon 

 Kompetent personal  

 Kärringar 

 Personal/personalen 

 Tant 

 Yrkeskår/yrkeskåren 

2004–2014 

 Akademikerna 

 Bibliotekariekåren 

 Biblioteks- och informationsvetare 

 Hon eller han 

 Medarbetarna/medarbetare 

 Personal/personalen  

 Professionens 

 Resurser 

 Yrkesgrupp 

 Yrkets 
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Detta kan tyda på att det finns en stark koppling mellan yrkesgruppen och arbets-

platsen. Den starka kopplingen framhålls även i Nationalencyklopedin, där biblio-

tekarier definieras som en tjänsteman vid ett bibliotek.113 I Hicks studie framträder 

en ”Library-as-place repertoire” där bibliotekariernas koppling till bibliotek fram-

träder. Där presenteras ett exempel på en bibliotekarie som gärna kopplade sitt 

namn till bibliotek för att skapa glada känslor.114 Det kan dock även finnas nega-

tiva aspekter med att bibliotekarier är starkt kopplade med sin arbetsplats. En risk, 

som till exempel Kåring Wagman påpekar, är att kopplingen kan göra att bibliote-

karier endast betraktas som anställda på bibliotek och inte för vad de gör.115  

Bibliotekarier benämns även efter sitt kön, till exempel hon/han. Den framträ-

dande benämningen är av bibliotekarier som kvinnor. I uppsatsens forskningsge-

nomgång framställdes bibliotekarieyrket kvinnodominerat. Genom att biblioteka-

rier framförallt benämns som kvinnor i figuren ovan stärker det resonemangen 

som bland annat förs av Prins och Gier, Mikaelsson, Ohlsson och Silvermys gäl-

lande att yrket är kvinnodominerat.116 Under 2004–2014 benämns bibliotekarier 

som ”hon eller han”, men inte efter ett specifikt kön. Kanske kan det bero på att 

tidningen senare inte ville benämna bibliotekarier efter kön utan könsneutralisera 

sina texter.  

Framställningen av bibliotekarier 1974–1994 

Kunskaper och kompetenser 1974–1994  

I materialet ges det beskrivningar av att bibliotekarier dels har kunskap som för-

värvats via utbildning och dels via arbete. En text beskriver till exempel att biblio-

tekarier har teoretiskt kompetens samt yrkestekniska kunskaper (105). Kunskap 

som förvärvats i utbildningen benämns i materialet som teoretisk och akademisk 

kunskap. Kunskapen som förvärvats via arbete benämns i materialet som ”tyst 

kunskap” och förtrogenhetskunskap. Den generella karaktär Ohlsson betonar att 

bibliotekarier har, att de kan agera och hantera oväntade situationer, kommer till 

uttryck i citaten nedan gällande den tysta kunskapen.117  

[…] de flesta bibliotekarier har före sin bibliotekarieutbildning skaffat sig gedigna akade-
miska kunskaper och bör ha lärt sig att analysera och lösa problem. (69). 

                                                 
113 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: bibliotekarie (2017-04-13). 
114 Hicks (2014), s. 264. 
115 Kåring Wagman (2008), s. 29. 
116 Prins och Gier (1995), s. 22; Mikaelsson (2014), s. 7; Mikaelsson (2014), s. 21; Ohlsson (2013), s. 50; 

Silvermyr, (2003), s. 52.  
117 Ohlsson (2013), s. 38f.  
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En skicklig bibliotekarie äger en ”omdömeskunskap”, en ”förtrogenhetskunskap”. Denna 
kunskap är inte generaliserbar utan hänger samman dels med en förmåga att möta det unika 
fallet, dels förtrogenhet med verksamheten. (93). 

– Det är faktakunskapen, som förvärvas bl a i utbildningen. Det är den ’tysta’ kunskapen, för-
trogenhetskunskapen, den kunskap jag förvärvat genom att jag har arbetat. Problemet med 
den tysta kunskapen är just att den är tyst och därför svår att beskriva. Om jag ska beskriva 
varför bibliotekarier behövs kan jag inte beskriva den tysta kunskapen annat än genom exem-
pel och då blir beskrivningen lätt banal. (95). 

I materialet framträder en föreställning om att en kunskap om böcker och litteratur 

är något som utgör en del av bibliotekarieyrket. I en text uttrycks det att böcker är 

det bibliotekarier verkligen kan (20). Kunskapen om böcker och litteratur beskrivs 

genom att benämnas som bokkunskap (27; 31; 51), kunskap om böcker (35), kun-

skap om den äldre litteraturen (70), kunskap om bokmarknaden (2), kunskap om 

barnlitteratur (4) och kännedom i litteratur- och ämneskunskap (58; 61). Det besk-

rivs i en text att bokkunskap är en viktig kunskap i bibliotekariers yttre tjänst och 

att det är något som tar lång tid att förvärva (13). En text, se nedan, uttrycker att 

bokkunskapen är en förväntad yrkeskunskap, då det inte ingår lästid i arbetet: 

För ingen kan väl påstå att vi hinner läsa alla de böcker i tjänsten, som vi på ett eller annat 
sätt tvingas använda i vårt arbete. Vi är förväntade en yrkeskunskap.  

Vad vi måste reda ut är hur mycket vi skall ersättas för vår bokkunskap. Vi måste 
börja ställa krav. (31). 

Kunskapen om böcker och litteratur beskrivs innebära bland annat att vara insatt i 

materialet som vidarebefordras och att hålla sig uppdaterad med materialet (58). 

Den beskrivs även som att ha en kunskap i utgivning, genrer och kvalitet (64).  

En bibliotekarie har bred kunskap om böcker och andra medier, kunskap om förlagsmark-
naden och bokutgivningen, kunskap om metoder för litteratursökning, en administrativ kom-
petens och servicekänsla. (66).  

I en text framkommer det även att bibliotekarier har en kunskap i katalogisering. I 

citatet uttrycks det vara en specialkunskap som med tiden kommer att försvinna.  

Katalogisering är en specialkunskap som just bibliotekarier har. Denna specialitet håller 
emellertid på att försvinna hos bibliotekarierna på BUMS-biblioteken (ett ADB-system, min 
anm) till förmån för ett litet antal katalogisatörer på Btj och ett fåtal BUMS-bibliotek. (69). 

I materialet framställs det att bibliotekarier har en kunskap och kompetens i in-

formation. Det beskrivs att bibliotekarier har kunskaper i att söka och ta fram in-

formation till användarna. I samband med denna kunskap och kompetens beskrivs 

bibliotekarier till exempel som informations/referensbibliotekarie (54) och exper-

ter på informationskällor (40) 

En röd tråd finns och det är goda ämneskunskaper, en väl inövad metod att söka information 
och föra ut den till bibliotekets nyttjare.  
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[---] Goda ämneskunskaper är för en bibliotekarie nödvändiga för att bibliotekarien ska 
kunna fungera väl […] som informations/referensbibliotekarie. (54). 

När jag sitter i informationen och känner att jag har en kunskap, som gör att jag kan leta fram 
just den information som kunden vill ha […]. (96).  

Kåring Wagman påpekar i sin forskningsöversikt att bibliotekarier har en social 

kompetens, något som även kommer till uttryck i materialet.
118

 Kompetensen be-

skrivs bland annat innebära att ha serviceanda (27) eller servicekänsla (66). I cita-

ten nedan framkommer det att bibliotekarier behöver kompetensen i mötet med 

användarna, dels för att användarna ska få en bra service och dels för att bibliote-

karierna ska kunna svara på frågor/lämna svar. 

Ansvar har vi gentemot våra låntagare att lämna korrekta och opartiska svar d v s att inte låta 
personliga åsikter återspeglas i den information vi vidarebefordrar. [---] Personlighet kan man 
väl också kalla social kompetens. Ett slags fingerspitzgefühl inför oklart framställda frågor 
och att genom erfarenhet och människokännedom lämna det svar som frågaren önskar. (58).  

En bibliotekarie gör dagligen bedömningar, som baseras på professionella och etiska övervä-
ganden: det kan gälla […] hur man bemöter olika användarkategorier vid informationsdisken. 
(101). 

Användarens rätt till god biblioteksservice kan endast garanteras av den professionella biblio-
tekariens kompetens.  

Genom en väl utarbetad frågeteknik och ett öppet förhållningssätt gentemot biblioteksan-
vändaren, arbetar bibliotekarien utifrån individens särskilda behov och önskemål. (105). 

Bibliotekarieyrket har sedan ett tag tillbaka präglats av teknikutvecklingen, vilket 

framkom i forskningsgenomgången.119 Under tidsperioden 1974–1994 framträder 

en bild av att bibliotekarier har en okunskap i IT och teknik och att en kunskap 

behövs (se citat nedan). En text beskriver till exempel att bibliotekarier, till viss 

del, ska vara tekniskt orienterade personer (70). Att det finns en okunskap i ämnet 

beror troligtvis på att det tidigare inte varit relevant. 

Biblioteksfolk är i allmänhet teknisk okunniga. Många anser sig därför utlämnade åt datatek-
nikernas konstruktioner. Men det har visats liten vilja att sätta sig in i tekniken. Istället har vi 
(lite högfärdigt) framhållit vår tekniska oförmåga. (21). 

Behovet av datautbildning för bibliotekarier är stort. […] Både vad gäller biblioteksspecifika 
arbetsuppgifter som cirkulation och informationssökning och vad gäller administration kom-
mer vi att behöva kunskaper om datorer för att vi ska kunna bestämma utvecklingen och inte 
den oss. (89). 

 

                                                 
118 Kåring Wagman (2008), s. 6. 
119 Se Järv (1991) och Kåring Wagman (2008).  
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För att sammanfatta framställningen av bibliotekariers kompetenser och kunskap-

er under 1974–1994 kan följande ekvivalenskedja bildas:  

Bibliotekariers arbetsuppgifter 1974–1994  

I materialet framställs det att bibliotekarier arbetar med service. Det innebär till 

exempel att utforma en bra biblioteksservice efter de behov som finns inom den 

kommun där ens bibliotek är beläget (57). Servicearbetet beskrivs vidare som ar-

bete mot bibliotekets användare och att, som det uttrycks i en text, betjäna en bred 

allmänhet (80). Det framställs att bibliotekarier möter olika användargrupper och 

att de bör sträva efter mänsklig kontakt och efter att ge service. 

När besöksmänniskan hamnar på biblioteket av misstag eller av nyfikenhet eller har ett 
ärende bör vi sträva efter mänsklig kontakt. (16). 

För de flesta bibliotekarier är yrket ett utpräglat serviceyrke där vi, i bästa fall, gör vårt yt-
tersta för att tillfredsställa låntagarnas önskemål. En individuell service. (52).  

Servicearbetet mot användarna beskrivs ske genom arbete vid en disk ute i biblio-

teket. Det benämns bland annat som att bemanna en upplysningsdisk (28; 30), 

arbeta i en informationsdisk (96) och tjänstgöra i en informationsdisk (54). En text 

uttrycker att det under bibliotekets öppethållande alltid ska finnas en bibliotekarie 

vid informationsdisken (38). Arbetet som utförs där handlar bland annat om att 

fråga och finna vad användarna söker, vilket illustreras i citaten nedan.  

Informationsdisken ska vara bibliotekets mest livaktiga plats där bibliotekarie och frågare 
jobbar ihop för att få svar på vad man vill ha svar på. (39).  

[…] bibliotekarien arbetar mycket individcentrerat. När bibliotekarien möter kunden ska 
han/hon mycket snabbt kunna svara på frågan Vem är just du och vad vill just du? (104). 

I Prins och Giers studie framkommer mönster av att det finns en bristfällighet i 

bibliotekariers servicearbete, något som även framträder i materialet.120 Eventuellt 

kan bristen som beskrivs i citaten nedan tyda på att service inte tidigare ansetts 

viktigt. 

Vi har en respektlös hållning till service. Beror det månne på att bibliotekarier generellt är 
mer intresserade av böcker än människor? (62). 

                                                 
120 Prins och Gier (1995), s. 21f; Prins och Gier (1995), s. 43. 

Akademisk/teoretisk kunskap – ”tyst kunskap”/förtrogenhetskunskap – littera-

tur/bokkunskap – informationskunskap – servicekompetens. 
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Ändå är det just i servicefrågor vi tycks ha de största bristerna igår såväl som idag och det på-
verkar vår image i samhället. (94). 

Bibliotekariers arbete med service mot en specifik användargrupp är något som 

kommer till uttryck i materialet. Det beskrivs som service mot barn, som barnbib-

liotekarier och andra liknande befattningar arbetar med, samt service gentemot 

invandrare, som invandrar- och/eller flyktingbibliotekarier arbetar med. Dessa två 

användargrupper definieras idag som prioriterade användargrupper i biblioteksla-

gen och det är troligt att de även ansågs prioriterade innan den första svenska bib-

liotekslagen, som kom till 1996.121  

Många, främst barn- och skolbibliotekarier, ger också en mer kollektiv service som man kan 
kalla pedagogisk eller folkbildande. (52). 

– Jag talat långsamt och tydligt, gestikulerar och skriver på tavlan och upprepar mycket, säger 
Joneta. Jag går igenom det nödvändigaste med rutiner, d v s hur man lånar, hur man skaffar 
lånekort o s v.  

Därefter går jag alltid runt med gruppen på biblioteket och visar var böckerna på t ex per-
siska står, var barnböckerna står, var det finns lexikon och språkkurser och var man kan sitta 
och lyssna på språkkurserna.  

[---] Det är ett absolut MÅSTE att kunna erbjuda samma service till nyanlända som van-
liga svenska medborgare […]. (73). 

I citatet ovan med kod 52 framträder en pedagogisk uppgift, något som bland an-

nat tas upp i Kåring Wagman forskningsöversikt att bibliotekarier ska ha en kom-

petens i.122 En text uttrycker att det ska ligga i bibliotekariers yrkesidentitet att 

vara något av pedagoger (95). Den pedagogiska uppgiften beskrivs dels som ar-

bete kopplat till service och vägledning samt litteratur och information. Nedan 

följer exempel på uttryck om bibliotekariers pedagogiska uppgifter: 

[…] DIK delar utredningens uppfattning att större tonvikt bör läggas på bibliotekariens peda-
gogiska uppgift ’att lära biblioteksanvändarna att själva söka kunskap och finna sin egen väg 
till kulturella upplevelser’ […]. (54).  

Tittar vi på det viktiga inre pedagogiska arbetet ingår bl a bevakning av litteraturutgivningen, 
litteraturanalys. Till det arbetet måste alla bibliotekarier få mycket mer arbetstid för att kunna 
ge låntagarna en fin och bred service. (78).  

Detta (den pedagogiska rollen, min anm) sammanfattar bibliotekariens uppgift att lära ut in-
formationssökning och levandegöra kunskap/information; några exempel är […] bokpresen-
tationer av skön- och facklitteratur inför olika målgrupper. (105). 

Beskrivningar av arbete med litteratur och böcker är förekommande i materialet. 

Arbetet beskrivs, som nämnts i ett citat ovan, bevakning av litteraturutgivning och 

litteraturanalys. Det beskrivs även som bokurval (2), bokutlåning (18), litteratu-

rurvalsarbete (22), orientering i bokutgivningen (25), kolla boksändningar (29), 

                                                 
121 Bibliotekslag (2013:801), paragraf: 5; 8. 
122 Kåring Wagman (2008), s. 6.  
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bokinköp (64; 73), katalogisering (22; 73; 96), samt bokutställningar och bokturer 

på olika avdelningar (36). 

I begreppet ”Arbete med medierna” i ett bibliotek ingår mycket. Hit hör ”urval och inköp”, 
”översyn”, ”gallring” men också ”informations- och referensarbete” samt ”visningar”.  

[…] Det mesta som nämns ovan är primärt bibliotekariearbete. 
[…] Gallring är en viktig och grannlaga uppgift. Det handlar i första hand om att gå ige-

nom ett bokbestånd så att ett allsidigt sammansatt bestånd blir kvar. (51). 

– Uppbyggnad, vidmakthållande och vård av bibliotekets samlingar,  
– Katalogisering, klassificering och indexering, […]. (105). 

I materialet framställs det att bibliotekariers arbetsuppgifter gällande bokinköp har 

kritiserats. Detta trots att det tidigare i analysen har framställts vara något som 

tillhör bibliotekariers kompetenser. Kritiken kan betraktas som en nedvärdering av 

bibliotekariers yrkeskunskap.  

Bokurvalsdebatten blossar upp regelbundet. [---] Yrkeskunskapens relevans bortser man ofta 
helt ifrån. D v s vilken annan befolkningsgrupp har den kunskap om bokmarknaden som bib-
liotekarierna har? (2).  

I materialet beskrivs det att arbetsuppgifter som har med bokutlåning och annat 

liknande att göra är arbetsuppgifter som med tiden, i och med teknikutvecklingen, 

blir mindre förekommande. Att datorisering är något som kan avlasta och förenkla 

rutiner uttrycks i materialet som något positivt. 

Poängen med ADB (automatisk databehandling, min anm), – eller en av dem – är ju att öka 
bibliotekariernas möjlighet att ge låntagarna bättre handledning och att ge bibliotekarierna 
större möjlighet att orientera sig i bokutgivningen, dvs våra egentliga uppgifter. (25). 

I pionjärbiblioteket på Morö Backe har man bara positiva omdömen om datoriseringen. För-
enklade rutiner för krav, statistik, utskrifter, ett överlägset katalogsystem on line  – allt får 
lovord. (87). 

Arbetet med information är något som i materialet beskrivs ingå i bibliotekariers 

arbete. En text beskriver till exempel att bibliotekarier är utbildade i att ta fram 

information ur material (53). I citaten nedan beskrivs arbetet innebära att hitta, 

granska, värdera, organisera och tillhandahålla information. 

Det finns ingen annan yrkesgrupp, som kan organisera kunskap och återvinna information på 
det sätt vi kan […] (104). 

– Tillhandahålla relevant information,  
– Ha kunskap om tillgängliga informationskällor och hur de används, 
– Tillgodose användarnas behov av information och litte-   ratur, 
– Värdera och sovra återfunnen information utifrån användarens krav.  
[---] Bibliotekarier organiserar och systematiserar kunskap och information […]. 
– Uppbyggnad, vidmakthållande och vård av bibliotekets samlingar,  
– Katalogisering, klassificering och indexering, […]. (105). 
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Ett förekommande ord i samband med beskrivningar av bibliotekariers arbetsupp-

gifter 1974–1994 är förmedling. Beskrivningarna av arbetet med förmedling 

framkommer i två sammanhang, förmedling av litteratur samt förmedling av in-

formation. I sammanhang där förmedlande diskuteras beskrivs bibliotekarier 

bland annat som professionella förmedlare (56). Det beskrivs även i en text att 

bibliotekarier är förmedlare när de bokpratar och att de har en uppgift som för-

medlare mellan boken och läsaren (95). Nedan följer exempel på uttryck om för-

medling av litteratur, i citat med kod 95 uttrycks det att förmedling är något som 

borde integreras ytterligare i bibliotekariers uppgifter.  

Vi skall arbeta för att alla skall få ta del av den kunskap och det berikande av en människas 
fantasi och sinne som goda böcker ger. (41). 

Genom att simulera barns läsvanor hjälper vi dem att utveckla deras språk och därigenom att 
klara sig bättre när de kommer ut i samhället. (85). 

Det måste bli slut på att vissa bibliotekarier arbetar med att förmedla medan andra sitter som 
outgrundliga sfinxer bakom sina informationsdiskar. Det är dags att förmedlingen integreras i 
den dagliga verksamheten […]. (95). 

Det framställs att litteratur förmedlas via sagostunder (20; 22), sagostunder på 

andra språk (73), författarbesök (73), bokpresentationer av skön- och facklitteratur 

(105) och bokprat (20; 36; 44; 50; 95), till exempel bokprat till föräldrar och lä-

rare (20). Litteraturförmedling beskrivs även ske i form av olika programverk-

samheter, nedan följer exempel: 

Man ordnade program om kända författare, t ex Moa Martinsson och Vilhelm Moberg, lik-
som på teman som sagor, musik m m. (72). 

Vi bedriver kampanjer och projekt i läsfrämjande syfte, med uppsökande och offensiva akti-
viteter. (80). 

Ovan beskrivs det att bokprat och sagostunder ingår i bibliotekariers arbetsuppgif-

ter, och för en sådan uppgift krävs det läsning. Läsning framställs dock vara något 

som inte ingår i bibliotekariers arbetsuppgifter, utan något de får göra på fritiden. 

Denna framställning kan uppfattas som en nedvärdering av yrket och av dess ar-

betsuppgifter.  

Inom vårt yrke har läsning på fritid alltför länge ansetts som en nödvändig gratis arbetsinsats 
till bibliotekens fromma men också arbetsgivarens.  

Vi anser att detta gratisarbete måste få ett slut! (31). 

Det måste bli klart bekräftat, att inom vissa yrken är läsning arbete.  
[…] Ändå finns det bibliotekarier som får ett orationellt ”dåligt samvete”, när de på arbets-

tid t ex går igenom dagens tidskrifter. De vill helst inte att någon skall se dem i detta arbete, 
för då skulle det kunna heta, att ”bibliotekarien läser veckotidningar”. 

Mediabevakning och läsning är grunden i bibliotekariens arbete. Det är kunniga och be-
lästa bibliotekarier som allmänheten vill träffa i bibliotekens informationsdiskar. (44). 
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Det beskrivs i materialet att bibliotekarier arbetar med förmedlande av informat-

ion. Det arbetet beskrivs bland annat innebära att bibliotekarier har som uppgift 

att informera användarna om samhällsinformation (18; 56) och att de ska för-

medla den information och kunskap som bibliotek kan ge (87). Bibliotekarier be-

skrivs i detta sammanhang som informationsförmedlare (43; 79; 105) och nyckel-

personer i informationssamhället (88). Nedan följer ytterligare exempel:  

Det viktiga är att ni (bibliotekarier, min anm) skaffar er ett förhållningssätt till människors in-
formationsbehov och har en personlig relation till den omgivning ni arbetar i. (47). 

[…] biblioteken och därmed bibliotekarierna bör ta hand om jobbet att informera allmänhet-
en. (55).   

På biblioteken ställs en massa frågor. Våra kunder vill ha hjälp och svar – information – inom 
en mängd olika områden och vi förmedlar den informationen, dvs svarar på kundernas frågor 
[…]. (56). 

I materialet beskrivs det även att bibliotekariers uppgift är att föra ut boken till 

människan (32). Detta arbete beskrivs ske via uppsökande verksamhet, vilket in-

nebär social verksamhet, boken kommer verksamhet samt utlåning till olika in-

stitutioner såsom fängelser, sjukhus, ålderdomshem, förskola och skola samt ar-

betsplatser/arbetsplatsutlåning (23; 40; 46). Genom den uppsökande verksamheten 

kan eftersatta grupper nås, vilket i en text beskrivs som bibliotekariers yrkesupp-

gift (92). Det kan till exempel handla om att hjälpa sjuka och handikappade till 

läsupplevelse (12). 

De kulturpolitiska målen manar oss att särskilt arbeta för spridandet av litteratur och kultur 
till eftersatta grupper. Den uppsökande verksamheten har i åratal tagit fasta på detta. (92). 

I materialet ges även beskrivningar av att bibliotekarier ska ta med sitt arbete ut-

anför bibliotekets väggar, att de ska visa sig utåt och lyfta boken. Det kommer till 

uttryck på olika vis:  

Prata böcker i föreningar och göra reklam för biblioteket i olika sammanhang, samt bjuda in 
föreningar till biblioteket. (32).  

– Men jag skulle vilja gå ut från biblioteket lite oftare! Prata med barn, föräldrar, föreningar. 
(87). 

Jag tror vi behöver en kurs i bokgerillaverksamhet där man lär sig att prångla ut goda böcker, 
fack som skön, överallt. På bussen, på tåget, i kön, i sammanträdet, på arbetsförmedlingen, på 
socialkontoret, i väntrummet, på torget… och på biblioteket!! (36). 

I materialet beskrivs det även att bibliotekarier bör ha kontakter och samarbeten 

med andra institutioner, till exempel samarbeten med vårdbiträden och lärare (70), 
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mellan biblioteket och skolan (22) eller samarbeten med studieförbund och före-

ningsliv (41). Nedan följer ytterligare exempel på behovet av samarbeten. 

[…] aktivt söka upp och samarbeta med de institutioner, organisationer och enskilda som di-
rekt och indirekt arbetar med barn, och sprida information om böcker, läsning och bibliotek. 
(42).  

Ett målinriktat uppsökande arbete ställer stora krav på kunniga bibliotekarier, noggrann pla-
nering, ett stort kontaktnät och många aktiva kontaktpersoner. (49). 

För att sammanfatta framställningen av bibliotekariers arbetsuppgifter under 

1974–1994 kan följande ekvivalenskedja bildas: 

Bibliotekariers karakteristiska drag 1974–1994 

I materialet ges det uttryck för att bibliotekarier har en hög medelålder (88; 97), 

något även Silvermyr konstaterade.123 I forskningsöversikten konstaterades det 

även att det finns en kvinnodominans i bibliotekarieyrket, vilket kommer till ut-

tryck i mitt material.124 En text uttrycker till exempel att 80 procent av biblioteka-

rieyrket utövas av kvinnor (15). Yrket framställs även vara till främst för kvinnor: 

Sammanställningen visar emellertid att såväl bibliotekarier som allmänhet gav fler seriösa 
svar till flickorna, vilket väl visar att yrket anses vara mer lämpligt för flickor än pojkar. (40). 

I de beskrivningar som ges av bibliotekariers utseende är bunhead stereotypen den 

framträdande, utifrån Smiths stereotyper. Även den stereotypa föreställning av 

bibliotekarier Ohlsson presenterar framträder i beskrivningarna. Det gör den ge-

nom att attributen knut i nacken och glasögon förekommer.125 

Bilden av den tystlåtne bibliotekarien med knuten i nacken […]. (79). 

Deras bild av bibliotekarien var klok gammal man eller kvinna som är ordningsmänniska och 
sur och sträng med glasögon på näsan. (95). 

Det framträder både positiva och negativa beskrivningar av bibliotekariers person-

liga egenskaper i materialet. Nedan följer exempel på negativa uttryck om biblio-

tekarier. I dessa beskrivningar återkommer beskrivningen av att bibliotekarier har 

en hög medelålder samt att de främst är kvinnor (se citat med kod 62 där bibliote-

karien beskrivs som en kärring). Men som citatet nedan med kod 40 visar beskrivs 

                                                 
123 Silvermyr (2003), s. 52.  
124 Se Prins och Gier (1995), Thomas (1991), Ohlsson (2013), Silvermyr (2003) och Mikaelsson (2014). 
125 Smith (2012), s. 36. 

Service – pedagogik– böcker och litteratur – information – förmedling – uppsökande verk-

samhet. 



 44 

bibliotekarier i vissa fall även som män, det är dock inte den dominerande be-

skrivningen. I uttrycken framträder en del av de exempel som enligt Ohlsson be-

skriver bibliotekarier, till exempel att de är introverta, ordningsamma och trå-

kiga.126   

[…] den gängse föreställningen om bibliotekarien: petig, ängslig, folkskygg och rädd för ny-
modigheter. (20). 

I massmedialitteraturen framstår bibliotekarier som stereotyper. Den visar en genom åren 
oförändrad bild av bibliotekarien som kylig, pedantisk och livsfientlig. 

[---] hon såg bibliotekarier som sura farbröder eller arga tanter, som satt bakom diskarna 
och fräste åt en. Och många tror att typiska bibliotekarier är så än idag. (40). 

– När man beskriver bibliotekarien i allmänhet får man bilden av en bitsk, arg och tråkig kä-
ring. (62). 

Gällande positiva beskrivningarna beskrivs personalen på bibliotek som ”[…] 

kunnig, entusiastisk, tålig och lojal […]” (59). Ytterligare exempel på positiva 

beskrivningar av bibliotekarier är bland annat att de är hjälpsamma (95), kunniga 

(52), välutbildade och hårt arbetande (67). Nedan följer ytterligare exempel på 

positiva uttryck om bibliotekarier:  

[…] kåren består av massor med engagerade, hårtarbetande, entusiastiska och positiva männi-
skor. 

[---] den allmänna uppfattningen om bibliotekarier som en kunnig, engagerad, framsynt, 
positiv, humoristisk och viktig yrkeskår [...]. (68). 

[…] en välutbildad, kunnig, kreativ, serviceinriktad och välinformerad person […]. (74). 

I materialet framträder en nidbild av bibliotekarier där negativa egenskaper som 

tidigare nämnt ingår. I många texter ifrågasätts denna nidbild, till exempel: 

”Bibliotek är väl inte en samling tråkiga tanter?” (65). I materialet framställs en 

bild av att nidbilden ska ifrågasättas och försummas. 

– Alltför många associerar till negativa saker när bibliotek och bibliotekarier nämns. Bilden 
av den tystlåtne bibliotekarien med knuten i nacken är oacceptabel och måste bort. (79). 

Så man kanske inte skall låta sig nedslås av den universella nidbilden av bibliotekarien som 
snipig tant eller som kunskapsöversittare, utan istället se alla dessa bibliotekariebilder som ett 
exempel på att kärt barn har många namn. (93). 

Materialet visar även en föreställning om att bibliotekarier saknar yrkesmedveten-

het och att de har ett dåligt självförtroende (10; 66). Det uttrycks att bibliotekarier 

och yrket borde marknadsföras (17; 79) och att bibliotekarier borde visa utåt att de 

                                                 
126 Ohlsson (2013), s. 56. 
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är duktiga (99). I citaten nedan går det att uppfatta en bild av att bibliotekarier inte 

är nöjda med hur det är, något som även Årebrink konstaterade i sin uppsats.127  

Varför är vi så förbannat aningslösa, saknar vi totalt självförtroende och yrkesmedvetenhet 
[…]. (10). 

Bibliotekarier har stor anledning att känna stolthet över sitt yrke med lång historisk bakgrund. 
(94). 

Att bibliotekarierna är tämligen osynliga skrev de flesta i panelen under på. Och att det är ett 
problem ansåg man också.  

[…] – Vi blir synliga genom att hävda våra kunskaper, stå för det vi kan […]. (104). 

Det förekommer även beskrivningar av att yrket är något att vara stolt över (98) 

och att bibliotekarier borde visa yrkesstolthet (32). Det förekommer även uttryck 

från bibliotekarier som är stolta över sitt yrke (64) och inte ångrar sitt yrkesval 

(96). 

Katarina har aldrig ångrat sitt yrkesval. Hon tycker att det är en förmån att få arbeta med 
böcker, men det är inte det viktigaste.  

– Det roligaste är människokontakten och informationsarbetet. (99). 

I citatet ovan med kod 99 beskriver en bibliotekarie vad hon anser är roligt med 

yrket, vilket är människokontakten och informationsarbetet. Att få arbeta med 

böcker lyfts även som en förmån i en text. I texten beskrivs det att anledningen till 

varför bibliotekarien sökte till BHS bottnade i ett bokintresse (99).   

För att sammanfatta framställningen av bibliotekariers karakteristiska drag 

under 1974–1994 kan följande ekvivalenskedja bildas:  

Bibliotekarieyrket 1974–1994  

Bibliotekarieyrket beskrivs i materialet som ett yrke med låg lön och låg status 

(61), något som även framkom i forskningsgenomgången.128 Uppfattningen av att 

yrket har en låg status är något som framställs finnas hos både allmänheten och 

bibliotekarierna själva:  

Hur ser man då på yrkets status? Ja, uppfattningen är inte speciellt hög hos bibliotekarierna. 
De placerade sig själva på 12:e plats bland 19 yrken.  

[…] Allmänheten placerade bibliotekarieyrket först på 13:e plats. (40). 

                                                 
127 Årebrink (2009), s. 50. 
128 Se Kåring Wagman (2008), Mikaelsson (2014), Prins och Gier (1995), Silvermyr (2003) och Thomas 

(1991). 

Kvinnor – hög medelålder – stereotyp/nidbild – hårt arbetande – kunnig – dåligt självför-

troende – yrkesstolthet. 
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Det är bara att konstatera: bibliotekarieyrket är idag inte bara ett låglöneyrke utan också ett 
lågstatusyrke. (88). 

I diskussionen kring bibliotekariers lön beskrivs det att de har låg lön (81), är lå-

gavlönade (80) och felavlönade (83; 100). Silvermyr betonade i sin uppsats att det 

krävs en lång utbildning för att bli bibliotekarie.129 I materialet uttrycks den låga 

lönen i förhållande till den långa utbildning bibliotekarier beskrivs ha. Det besk-

rivs att bibliotekarieyrket ha den lägsta lönen av alla yrken med lång utbildning 

(80). Likt resultaten i Mikaelssons rapport, som visat att det är en dålig investe-

ring att utbilda sig till bibliotekarie, framställs utbildningen i materialet som en 

dålig investering.130 Vilket gör det, som även Mikaelsson påpekar, relevant att 

ifrågasätta universitetsutbildningens vikt och inverkan på lönenivån.131 

Måste vi bibliotekarier verkligen finna oss i att en lång utbildning blir mer eller mindre bort-
kastad, att självkänslan oförtjänt får sig en knäck och att det mest synbara resultatet blir en 
massa studieskulder? – Det blir i så fall en dyr utbildning även för samhället. (11). 

Alltså räcker det inte att hålla vackra tal om kunskapens och kulturens nyckelgrupper. De 
kommunala myndigheterna måste betala en rimlig lön till oss som skall göra jobbet. Med nu-
varande löner är bibliotekarieutbildningen en dålig investering, ja en ren förlustaffär. (83). 

Vi har fått erfara, hur våra barn, när de kommer ut i arbetslivet direkt efter skolan snabbt får 
en betydligt högre lön än vad vi själva lyckats skaffa oss efter 20 – 30-års yrkeserfarenhet. 
(88). 

Bibliotekariejobbet är ett kvinnligt lågavlönat arbete som kräver lång utbildning. Både utbild-
ningen och arbetet är undervärderat om man se det ur löneperspektiv. (103). 

I tidigare avsnitt framkom det att bibliotekarier framställs vara kvinnor. Att biblio-

tekarieyrket är ett kvinnoyrke anses i en text leda till att yrket blir lågavlönat (15). 

I Mikaelsson rapport tas kvinnodominansen upp som en förklaringsfaktor till bib-

liotekariers låga löner, vilket alltså även framkommer i materialet 1974–1994.132   

I Thomas artikel tas det upp att det inte finns någon konkurrens om arbets-

kraften.133 I materialet framställs en anledning till de låga lönerna vara detta, att 

det under 1974–1994 inte fanns någon alternativ arbetsmarknad för bibliotekarier.  

Vår arbetsmarknad är kommunal, och nästan uteslutande kommunal. Den privata arbetsmark-
naden har aldrig haft något behov av bibliotekarier och därför aldrig utgjort någon konkurrent 
till kommunerna om våra tjänster. Den kommunala arbetsgivaren har aldrig tvingats anpassa 
vårt löneläge till det privata näringslivets. (15). 

                                                 
129 Silvermyr (2003), s. 52. 
130 Mikaelsson (2014), s. 8. 
131 Mikaelsson (2014), s. 19. 
132 Mikaelsson (2014), s. 7; Mikaelsson (2014), s. 21. 
133 Thomas (1991), s. 143.  
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Det avgörande skälet till att folkbibliotekarierna […] har en så dålig lön är att man inte har 
någon alternativ arbetsgivare att gå till. Denna monopolställning utnyttjas ibland av arbetsgi-
varen på ett osympatiskt sätt för att hålla lönerna nere. (81). 

De flesta bibliotekarier i Mikaelssons studie hade ett brett missnöje med löneni-

vån.134 Det visade sig även att bibliotekarierna inte pratar om lönen, på grund av 

att det skulle bli för negativ stämning och missnöje om lönesituationen diskutera-

des.135 Detta missnöje framkommer också i materialet. Bibliotekarier uttrycker sig 

trots det, vilket kan ses i citaten nedan, vara nöjda med sitt yrke. 

Mitt intryck är att en överväldigande majoritet trivs bra med sina arbetsuppgifter och känner 
sig uppskattade av dem de arbetar för – låntagarna. Däremot finns det ett mycket brett miss-
nöje med löner och sysselsättningsgrad. (77). 

En utbildning till bibliotekarie leder inte till någon ekonomisk guldkant på tillvaron. Höga 
studieskulder och låg lön borgar för en relativt hårt ansträngd ekonomi. Det bekymrar dock 
inte Pernilla särskilt mycket. (96). 

I en text från 1990 förekommer ett uttryck på vad bibliotekarier kan göra för att få 

upp sina löner. Uttrycket råder bibliotekarier att söka sig till nya arbetsplatser, se 

citat nedan. Genom citatet kan man dra slutsatsen att bibliotekariers löneläge 

framställs som mycket svårt under 1974–1994.  

Från centralt fackligt håll råder man oss att byta jobb! Genom täta byten av arbetsplats kan vi 
så pressa upp lönerna. (85). 

Något ytterligare som framställs är att arbetsmarknaden för bibliotekarier är svår 

1974–1994. Svårigheterna som diskuteras är kring arbetslöshet (14; 23), problem 

att få jobb (34) och att det finns ett överskott av personal (18).  

[…] enl. uppgifter från personalavdelningen finns det inte några som helst garantier för oss att 
få tjänster eller ens vikariat eftersom det inte blir så många sådana lediga inom överskådlig 
tid. (11). 

Är det något jag oroar mig för är det att jag inte ska få något jobb. Arbetsmarknaden för bib-
liotekarier är just nu kärv. Några nya tjänster inrättas i stort sett inte. (96). 

Samtidigt som det under tidsperioden diskuteras kring en hård arbetsmarknad 

framställs det i en text vara mycket svårt att anställa bibliotekarier till deltidstjäns-

ter, vikariat och projektanställningar (84). Som nämnt menar Thomas att bibliote-

karieyrket är ett deltidsyrke, vilket stärks bland annat av att det framtill början av 

1980-talet fanns en särskild utbildning för deltidsbibliotekarier.136 I materialet från 

1974–1994 förs det en diskussion om deltidstjänster. Deltidstjänsterna kritiseras 

och det uttrycks att det finns ovanligt många deltidstjänster i förhållande till hel-

                                                 
134 Mikaelsson (2014), s. 29.  
135 Mikaelsson (2014), s. 34.  
136 Thomas (1991), s. 141. 
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tidstjänster (71). I en text från 1980-talet uttrycks det att: ”Över 60% av alla utan-

nonserade tjänster lär vara deltidstjänster.” (75). 

Lite yrvaket förvånar man sig över att det inte går att rekrytera en bibliotekarie till en halv-
tidstjänst med en lön som är så oförskämt låg att den inte går att leva på ens för som arbetar 
på heltid. (84). 

Det är inte förvånande att det är svårt att rekrytera bibliotekarier när de flesta tjänster som er-
bjuds är deltidstjänster. Arbetsgivarna måste sluta med denna diskriminerande särbehandling 
av yrket.  

[---] En nyutexaminerad bibliotekarie kan därför i praktiken endast välja mellan olika del-
tidstjänster. (86).  

Diskussionen framhäver att deltidstjänsterna och den låga lönen är nedvärderingar 

av yrket. Det uttrycks att heltidstjänsterna och lönerna bör öka. En text beskriver 

att lönen dels handlar om möjligheten att försörja sig, men även som ett mått på 

hur viktigt det man gör är (103). Det finns en teori, som bland annat Mikaelsson 

nämner, om att trivseln och därmed produktiviteten kan öka om arbetstagarna 

upplever sin lön rättvis, något som framkommer i citaten nedan.137 

Jag undrar ibland vad man tänker, när man inrättar sådana deltidstjänster, då redan heltidsar-
betet lönemässigt kan ligga under socialbidragsnormen. Hur tror man, att man skall kunna få 
kvalificerade sökande till jobb, som det är omöjligt för någon annan än en fakir att livnära sig 
på? Det är en nedvärdering av yrket att hålla fast vid alla dessa deltidstjänster […]. Om man 
tycker, att biblioteksarbete är viktigt och vill ha kvalificerade och engagerade medarbetare, 
borde heltidstjänster vara självklara. (76). 

Helt klart är att det största problemet är att det finns för få heltidstjänster på våra bibliotek.  
[---] Nedvärderingen av bibliotekariearbetet måste arbetas bort, självklart måste vi ha hel-

tidstjänster. 
[---] Får vi våra arbetsgivare att inse att det är viktigt med heltidstjänster, får vi även kvali-

ficerad och stark engagerad personal som stannar kvar och trivs på sina arbetsplatser. (78). 

Dålig betalning ger en känsla av att inte vara uppskattad och det bidrar till att urholka yrkesi-
dentiteten. Det är inte bra för självkänslan att ständigt vara tvungen att hävda sig utåt och för-
klara hur nyttig man är. (94). 

Ytterligare problem som framkommer i materialet är rekryteringsproblem gäl-

lande att få sökande till befordringstjänster i mindre städer (14). Det uttrycks även 

att bibliotekarier börja bli en bristvara utanför universitetsstäder och residensstä-

der (81). 

Tidigare i analysen framställdes det att bibliotekarier har en hög medelålder, 

något som kan skapa framtida problem genom pensionsavgångar. Det beskrivs att 

generationsavgångarna kommer att slå till på biblioteken, medföra rekryterings-

problem och leda till bibliotekariebrist. 

                                                 
137 Mikaelsson (2014), s. 34. 
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Eftersom medelåldern bland Sveriges bibliotekarier är hög och 2/3 av kåren går i pension för 
år 2010, borde detta stämma arbetsgivarna till eftertanke. I framtiden kommer det att bli 
mycket svårt att rekrytera bibliotekarier, om man inte kraftigt uppvärderar yrket. Redan idag 
råder det för övrig bibliotekariebrist i landet. (88). 

Det först också diskussioner om att behovet av personal är stort och att personalsi-

tuationen är ett stort problemen för biblioteken (23). Det beskrivs att biblioteken 

har bristande personalresurser (6) och att förstärkning behövs, framförallt fackut-

bildad sådan (1; 53). Något som kan anses ha påverkat detta är besparingskrav och 

nedskärningar.  

[…] tror på bibliotekens och bibliotekarieyrkets framtid, trots de ständiga rapporterna […] om 
hårda besparingskrav och mer eller mindre drastiska nedskärningar. (90).  

Det finns ca sex kommuner som saknar fackutbildad bibliotekarie. Och 50-tal kommuner med 
bara en fackutbildad bibliotekarie, som är biblioteks/kulturchef. I allt för många av dessa 
kommuner lämnas disken obemannad under större delen av öppethållande […]. (53). 

Var tredje anställd på bibliotek och kulturförvaltningen måste sluta de närmaste tre åren. 10 
bibliotekarietjänster ska dras in […]. Med tanke på de många deltiderna handlar det sannolikt 
om 16 personer. (97).  

Som följd av personalbrist och nedskärningar på bibliotek beskrivs det att arbets-

uppgifter får anstå och att servicenivån blir lägre (1; 84). Ett exempel är genom att 

informationsdisken lämnas obemannad (53). Det kan även leda till nedskärningar 

av bibliotekets bestånd och öppettider eller att entusiasmen till jobbet sänks, vilket 

citaten nedan uttrycker.  

Det drabbar verksamheten hårt genom lägre servicenivå, minskade öppettider, aktiviteter som 
politikerna beslutat om men som inte kan genomföras, utvecklingsprojekt som inte blir av. 
(84). 

Det är svårt att planera. När man vet att man förmodligen inte blir kvar går man heller inte in 
i arbete med någon större entusiasm. (97). 

Prins och Gier menar att bibliotekarieyrket inte är en profession, vilket bidrar till 

att vem som helst kan kalla sig för bibliotekarie.138 Det kan även leda till att vem 

som helst kan utföra bibliotekariers arbetsuppgifter. En beskrivning av vad som 

kan påverkas av begränsningar gällande nytt tillskott av personal är att andra, som 

inte är utbildade bibliotekarier, kan utföra bibliotekariers uppgifter för en mindre 

ersättning. Eller att bibliotekarier för en mindre ersättning anställs som kontoris-

ter.139 

Dessa praktikanter får utföra kontorist- och bibliotekarieuppgifter, men mot en mindre ersätt-
ning än de skulle haft om de anställts som kontorist eller bibliotekarie.  

                                                 
138 Prins och Gier (1995), s. 22. 
139 En tidigare benämning av biblioteksassistenter.  
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[---] Personalbristen på bibliotek ska inte avhjälpas med praktikanter som för en svältlön 
förväntas fullgöra arbetsuppgifter som enligt avtal har en annan lönesättning. (3). 

[…] att man genom att anställa en kontorist kan få en bibliotekarie för betydligt lägre lön.  
[---] Personligen anser jag, att det ur facklig synpunkt är oacceptabelt, att bibliotekarier ar-

betar som bibliotekskontorister, men jag har samtidigt full förståelse för de arbetslösa biblio-
tekarier, som tar denna chans att få in en lilltå. (19). 

Problemen gällande bibliotekariers arbetssituation framställs i en text vara osann 

(se citat nedan). Denna framställning är dock inte den dominerande men kan be-

traktas som ett exempel på den pendel som Thomas menar svänger mellan ytter-

ligheterna brist/överskott på personal.140  

Att biblioteken idag skulle lida av underbemanning är fullständigt osant. Utan att det skulle 
ha någon avgörande betydelse skulle man kunna plocka undan 20 procent av alla biblioteks 
arbetsuppgifter. (62). 

För att sammanfatta framställningen av bibliotekarieyrket under 1974–1994 kan 

följande ekvivalenskedja bildas:  

Framställningen av bibliotekarier 1994–2014  

Bibliotekariers kunskaper och kompetenser 1994–2014 

Den akademiska kunskapen som kom till uttryck under 1974–1994 kommer även 

till uttryck i materialet under 1994–2014. Den ”tysta kunskapen” nämns dock inte. 

Däremot beskrivs en ackumulerad kunskap och ett ”hantverk” som inte införskaf-

fas via utbildning utan via yrke. 

[…] bör som bas ha rätt så djupa akademiska kunskaper inom åtminstone ett ämne. […].  
[---] Det egentliga ”hantverket” får man lära sig på respektive arbetsplats. Det viktiga är att 

man har de teoretiska kunskaperna med sig när man börjar. (112). 

Och man ska veta att det finns en hel del ackumulerad kunskap hos de yrkesverksamma, som 
man inte lär sig på högskolan. (127). 

Utbildningarna ger grundläggande kompetens i biblioteks- och, eller informationsvetenskap 
och en viss (valbar) specialisering inför yrkeslivet. Resten lär man sig på plats efter de lokala 
förutsättningarna vid varje arbetsplats. (154). 

                                                 
140 Thomas (1991), s. 137f.  

Låg lön – låg status – dålig investering – kvinnodominans – arbetslöshet – deltidstjänster – 

nedvärdering – nedskärningar – bristande personalresurser. 
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Under 1994–2014 beskrivs det, likt under 1974–1994, att en kunskap och kompe-

tens om böcker och litteratur är något som ingår i yrket. Bibliotekarier beskrivs i 

detta sammanhang exempelvis som kompetenta litteraturkännare (164).  

De ser inte vilken kompetens bibliotekarien faktiskt har och vilket arbete som ligger bakom t 
ex litteratursökning. (111). 

Att bibliotekarier har en förmåga i att förmedla litteratur och information är något 

som även beskrivs under 1994–2014. En text beskriver att bibliotekarier har en 

unik kompetens i att förmedla läslust och kunskap om information (142). 

Information beskrivs även här, likt under 1974–1994, som en utmärkandet 

kunskap och kompetens hos bibliotekarier. Under tidsperioden talas det om in-

formationssökning, vilket beskrivs som något bibliotekarier både kan utbilda och 

handleda i (114). Något som även framkommer i beskrivningen av folkbiblioteka-

rier på DIK:s webbsida.141 Det talas även om att bibliotekarier bör vara förtrogna 

med olika former av informationsförmedling (112) och de beskrivs som ”[…] 

informationsförmedlare och vägvisare i informationsdjungeln.” (139). Utifrån 

dessa exempel, och citaten nedan, framställs information bli allt viktigare med 

tiden, bland annat genom hanteringen av information. 

Förr i tiden tog bibliotekarierna fram den information och kunskap som efterfrågades och den 
skulle vara objektiv och ofiltrerad. Idag är det tvärt om. Nu vill kunderna ha informationen 
sorterad och paketerad, bearbetningen är viktig och det är nytt i bibliotekarierollen. (120). 

Enligt henne är informationskompetens (information literacy), nyckeln till dagens och mor-
gondagens samhälle. En informations-kompetent person förstår hur ny kunskap och informat-
ion organiseras, har kännedom om informationsprocesserna i samhället och de verktyg och 
resurser som finns tillgängliga för att söka information. (130). 

I materialet framkommer det, som nämnt, att bibliotekariers kunskap och kompe-

tens gällande information blir allt viktigare med tiden. Det märks bland annat när 

en ny utbildning nämns, som beskrivs medföra en grundläggande kompetens i 

både biblioteks- och informationsvetenskap (154). Det beskrivs även i en text att 

denna kompetens kan användas i fler funktioner än de traditionella bibliotekarie-

funktionerna (139).  

De nyutbildade bibliotekarierna är nämligen inte bara bibliotekarier – de har en biblioteks- 
och informationsvetenskaplig kompetens. Det betyder att de har en mycket bredare kompe-
tens än vad gemene man vanligtvis förknippar med yrket ”bibliotekarie”. (127). 

Två aspekter som enligt Kåring Wagman är framträdande i yrket är informations-

kompetens och kunskapsorganisation.
142

 Ovan framträder informationskompeten-

                                                 
141 DIK:s webbsida > yrke och karriär > yrken i DIK > bibliotek, arkiv och dokumentation > bibliotekarie. 
142 Kåring Wagman (2008), s. 6. 
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sen, och det ganska tydligt. Kunskapsorganisation är dock inte lika framträdande i 

materialet, men förekommer: 

Kärnområdena i bibliotekariekompetensen […] är kunskapsförmedling, kunskapsorganisation 
och systemkompetens, dvs. administration, kunskaper om omvärlden, kunskaper om organi-
sationen, etcetera. (139). 

Enligt Kåring Wagman ska bibliotekarier ha en förmåga i att erbjuda service, vil-

ket även framträder i materialet.
143

 Det förekommer uttryck om att bibliotekarier 

har en kompetens i mötet med människor, precis som under 1974–1994. Kompe-

tensen beskrivs innebära en servicekänsla samt en förmåga i att locka fram det 

användaren söker. 

Man måste komma ihåg att bibliotekarierna jobbar med låntagare/kunder varje dag, de har 
ständigt många bollar i luften, de måste ha servicekänsla, vara strateger och planera sina jobb. 
(113). 

[…] en bibliotekarie måste lära sig att tänka på ett visst sätt. Ofta kan det handla om att för-
söka avlocka kunden vad den egentligen vill ha och så veta hur man ska få fram det. (120). 

I materialet från 1994–2014 är teknikutvecklingen tydligt märkbar. I citat nedan 

med kod 128 framkommer kopplingen mellan ”tanterna” och ”datakillen” som 

Leino och Lundmark resonerade kring.144 I koppling till detta kan bibliotekarien i 

citat med kod 128 uppfattas stå för de gamla, medan data står för det nya och mo-

derna. På så vis framställs bibliotekarien som svag i teknikutvecklingen. Även i 

citatet nedan med kod 107 framställs bibliotekarien som svag, eftersom det ut-

trycks att det finns otillräckliga kunskaper. 

Ett annat är att kompetensen att utnyttja den (nya teknologin, min anm) fattas på många håll, 
eftersom bibliotekarierna tidigare fått otillräckliga kunskaper i sin grundutbildning och inte 
fått den kompetensutveckling som krävs. Det behövs därför en kraftfull satsning på fort-
bildning för bibliotekarier i ny teknologi. (107). 

Som gråhårig tant blir man också extra glad när man kan visa ”datakillarna” tillrätta. (128). 

I samma text som citatet ovan med kod 107 är taget från, beskrivs det att bibliote-

kariers kompetens på det informationsteknologiska området ökar avsevärt (107). 

En annan text beskriver att det är något bibliotekarier bör vara förtrogna med 

(112). Den dominerande bilden under 1994–2014 uppfattas vara att bibliotekarier 

innehar kunskap och kompetens gällande datorer, IT och teknik. Bibliotekarier 

framställs ligga i framkanten och till och med vara omedvetna om vilken kunskap 

de besitter (se citat med kod 108). 

                                                 
143 Kåring Wagman (2008), s. 6. 
144 Leino och Lundmark (2006), s.65ff. 
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När de gått ut högskolan i Borås är bibliotekarierna något av dataexperter, utan att egentligen 
vara medvetna om det.   

[---] jag insåg att vi bibliotekarier faktiskt bär på en stor datakunskap […]. (108). 

[…] men vi har inte i vår undersökning kunnat upptäcka några större farhågor hos personalen, 
utan de har tvärt om visat sig både positiva och nyfikna på den nya tekniken. (121).  
 
– Bibliotekarieyrket rymmer så mycket. Idag talar alla om IT och bibliotekariernas stora 
kompetens på det området. (123).  
 
Det är intressant hur olika yrkesgrupper stället sig till teknikutvecklingen. Bibliotekarier 
ligger oftast i framkant i kunskap i medieutveckling. […] De är snabba och kunniga i sociala 
medier och arbetar gemensamt i nättjänster som ”Bibblan svarar”. (161).  

I materialet framträder även en bild av vad som krävs i området av den framtida 

bibliotekarien. Digitalisering lyfts som en framtida och viktig kunskap (163).  

Bibliotekarien blir i framtiden kanske mer av en referensbibliotekarie eller en person som 
både kan hitta och strukturera så att den digitala informationen blir sökbar. Det kommer också 
att behövas bibliotekarier som förstår tekniken, kan vara bra beställare av tekniska lösningar, 
känner till olika metadatalösningar, och vet vilken som passar till ett visst digitaliserat materi-
al. (158).  

För att sammanfatta framställningen av bibliotekariers kompetenser och kunskap-

er under 1994–2014 kan följande ekvivalenskedja bildas: 

Bibliotekariers arbetsuppgifter 1994–2014 

I materialet framställs det att arbete med service är en viktig del i bibliotekariers 

arbete. En text beskriver till och med att servicen till låntagarna är kärnan i folk-

bibliotekariers arbete (128). Servicearbete beskrivs bland annat, precis som under 

1974–1994, att arbeta i en informationsdisk. Det benämns här som att ha pass i 

informationsdisken (150; 151). Servicearbetet beskrivs även handla om att möta 

människor (119) och att finnas till för besökarnas skull (138).  

Man måste komma ihåg att bibliotekarierna jobbar med låntagare/kunder varje dag, de har 
ständigt många bollar i luften, de måste ha servicekänsla, vara strateger och planera sina jobb. 
(113).  

I texterna framåt sent 1990-tal märks det att vikten av servicearbete för biblioteka-

rier ökar och det uttrycks att yrket fått en ökad inriktning mot service (123). Möj-

ligheten att ge service anses även öka i samband med teknikutvecklingen och da-

toriseringen (138). Ett exempel på utvecklingen av servicen som ges är hjälp med 

att skapa e-postkonton (150). I materialet framkommer det att tekniken ger möj-

ligheter till att utveckla nya servicetjänster. Ett exempel är Bibblan svarar där 

användarna via nätet kan ställa frågor till de bibliotekarier som gemensamt arbetar 

Akademiska kunskapen – ackumulerad kunskap – litteratur/bokkunskap – informations-

kunskap – bibliotek- och informationsvetenskap – servicekompetens – IT-kompetens. 
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med tjänsten. Ett annat exempel är katalogsystemet Libris som enligt en text ut-

vecklades och bidrog till att ge fri tillgång till kunskap (161). Ytterligare exempel 

på uttryck som tyder på ett ökat servicearbete genom teknikutvecklingen: 

Ett annat sätt att möta folks behov är tjänsten ”Fråga biblioteket” – ett samarbete mellan 14 
folkbibliotek i landet.  

– Det är betydligt svårare att svara på en e-brevsfråga eftersom vi inte kan ställa motfrågor. 
Vem är det som frågar? Vad är hon ute efter? (125). 

– Nu ska jag starta en it-verkstad här på biblioteket, en helpdesk som besökarna kan komma 
till för att få hjälp med exempelvis sina läs- och surfplattor. (169). 

Det pedagogiska arbetet kommer även till uttryck under 1994–2014. I Almeruds 

rapport lyfts pedagogik som en framtida och viktig kunskap.145 Denna bild fram-

ställs även i materialet. Bland annat i en text som uttrycker att rollen som pedagog 

tydligt måste ingå i arbetet och lyfter vikten av att framtidens bibliotekarie funge-

rar som en pedagogisk handledare (130).  

Det enorma utbudet av information gör att många är i behov av vägledning. Bibliotekariens 
pedagogiska uppgift blir allt viktigare. (115). 

Därför har bibliotekarien en viktig funktion att fylla i rollen som pedagogisk vägledare […]. 
Hon jämnstället bibliotekarier och lärare, som hon anser är mycket viktiga yrkesgrupper för 
att användare och elever ska kunna uppnå informationskompetens. (130). 

Precis som under 1974–1994 är böcker och litteratur förekommande i beskriv-

ningarna av bibliotekariers arbete. Arbetsuppgifterna beskrivs på ett liknande vis 

som i den första tidsperioden. Enligt en text beskrivs arbetet innebära urval, läs-

främjande och litteratur (165). Nedan följer uttryck om bibliotekariers arbete med 

böcker och litteratur, vilket framställs innebära till exempel bokhantering, rutin-

jobb och läsning:  

Det finns bibliotekarier, som har katalogisering som sin huvuduppgift, och det finns de som 
säger: ”Katalogisering, det har jag inte gjort sedan jag gick ut BHS för tjugo år sedan”. (112). 

[…] läsning av skönlitteratur och inköpslistor och förberedelser av bokpresentationer [...]. 
(124).  

Även om rutinjobben som fjärrlånehanteringen, katalogisering, inköp och så vidare också 
måste skötas. (128). 

Dom köper böcker, ställer böcker i hyllor och håller ordning på dom. Och så stämplar dom 
böckerna, lånar ut och kräver in […]. (131). 

                                                 
145 Almerud (2000), s. 9.  
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I citatet ovan med kod 124 beskrivs det att bibliotekarier läser och förbereder 

bokpresentationer. Diskussionen om lästid för bibliotekarier, som diskuterades 

under 1974–1994, förekommer även under 1994–2014. Det uttrycks bland annat 

att bibliotekarier ska kräva lästid och att de själva behöver inspireras för att inspi-

rera andra (164). Ytterligare exempel: 

Inte läser vi barn- och ungdomsböcker på vår fritid för att det är vår favoritlektyr, vi gör det 
för att kunna göra ett bra jobb! (142). 

Det ingår inte lästid i tjänsten för att arrangera träffarna, men bibliotekarierna får kompledigt 
när förberedelserna inkräktat för mycket på fritiden. (152).  

Arbetsuppgifter som har med bokutlåning och liknande att göra är sådana arbets-

uppgifter som med tiden beskrivs mindre förekommande, i och med teknikut-

vecklingen. Att datoriseringen och självbetjäningen kan avlasta och förenkla ruti-

ner uttrycks nedan som något positivt: 

Hon menar att självbetjäningen kan avlasta bibliotekarierna i deras in- och utlåningsjobb. Nå-
got som möjliggör satsningar på utåtriktad verksamhet och utveckling av nätbaserade biblio-
tekstjänster. 

[---] Jag hoppas att det här kommer att frigöra tid så att vi kan utveckla samarbete med fri-
tidsgårdar. Samt att planera sagostunder och bokprat, säger hon. (156). 

En förändring som teknikutvecklingen även medför, och som Järv nämner i sin 

artikel, är en förändring gällande medietyper.146 Arbetet med litteratur utvecklades 

till att handla om mer än endast arbete med fysiska böcker. På senare tid består 

bibliotekets bestånd även av bland annat mp3 (150) och e-böcker (161). I en text 

framställs det att litteraturen kommer likställas med andra medietyper och sociala 

medier:  

[…] allt oftare hörs röster som förutspår att läsning och litteratur inte kommer att vara biblio-
tekens huvuduppgift i framtiden. Istället likställer man litteraturen med bland annat film, bil-
der, teve-serier och sociala medier. (167). 

I och med det ökade informationsflödet och teknikutvecklingen märks det att ar-

betet med informationshantering ökar och blir allt viktigare. Här går Hicks 

“Change repertoire” att utläsa, där de förändringar som skedde genom teknologin 

och användarnas förväntningar framträder.147 Repertoaren framträder genom att 

det i citaten nedan beskrivs att tekniken medförde nya verktyg och ett nytt sätt att 

arbeta på. Det beskrivs även, se till exempel citat med kod 119, att det inte längre 

går att räcka över material till användarna, utan att det istället krävs att biblioteka-

rier hittar och värderar information samt och agerar vägvisare. I en text beskrivs 

                                                 
146 Järv (1991), s. 32.  
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bibliotekarien som länken mellan användarnas frågor och svar (125). Och i en 

annan att de arbetar med att hjälpa ”[…] låntagare som har kluriga frågor eller 

svårt att hitta det de söker. (151).  

Likt informationen från DIK:s webbsida framställs bibliotekariers arbetsupp-

gifter rörande information innefatta att utbilda och handleda människor i informat-

ionssökning, samt tillgängliggöra information.148 En text uttrycker att detta, in-

formationsförsörjning, är en uppgift som blivit allt mer framträdande med tiden, 

eftersom att användarnas informationsbehov ökar (128). 

Genom tekniken har bibliotekarien fått nya verktyg att arbeta med men det gäller inte bara att 
hitta relevant information man måste också kunna värdera den […] (114). 

Det enorma utbudet av information gör att många är i behov av vägledning. […] En annan 
stor uppgift är att kritiskt granska och sålla all den information som erbjuds. Viss information 
är mer tillförlitlig än annan och man måste göra en bedömning av vilken nivå informationen 
ligger på. (115). 

Det är snabba förändringar som kräver ett nytt sätt att arbeta och tänka på. Jag kan inte längre 
räcka över en bok med lappen ”Sökt arbete finns här” utan måste nu mer agera som vägvisare 
i en djungel av information. (119) 

Även under 1994–2014 förkommer ordet förmedling i samband med beskrivning-

ar av bibliotekariers arbetsuppgifter och det nämns även här i två sammanhang, 

förmedling av litteratur och böcker samt förmedling av information. Arbetet med 

förmedling av böcker och litteratur beskrivs som läsfrämjandearbete (169) och 

förmedling av läslust (119; 152). 

[…].  – Att jobba med bibliotek är för mig att jobba med berättande och med olika former för 
att förmedla berättelser. 

[---] – Jag anser att bibliotekets och bibliotekariens roll är att väcka läslust. (138). 

Förmedling av litteratur beskrivs ske, likt under 1974–1994, via sagostunder (156) 

och bokprat (137; 141; 142; 152; 156; 164), till exempel för pensionärer (152). 

Litteraturförmedling sker även i form av olika programverksamheter, till exempel 

skrivarkurser för ungdomar (112). 

Förmedling av information beskrivs innebära att informera om bibliotekets 

verksamhet och att tipsa om litteratur (vilket även togs upp ovan) (152). Det hand-

lar även om att förmedla samhällsinformation: 

För att demokratin ska fungera måste medborgarna vara väl informerade. Det är bibliotekari-
ens uppgift att arbeta för detta! (115). 

                                                 
148 DIK:s webbsida > yrke och karriär > yrken i DIK > bibliotek, arkiv och dokumentation > bibliotekarie. 



 57 

I Hedemarks avhandling framträder Allaktivitetsdiskursen, där uppsökande verk-

samhet ingår, endast under 1970-talet.149 I mitt material framträder samma bild. 

Uppsökande verksamhet framkom i den första tidsperioden men beskrivs inte yt-

terligare under den andra, utan nämns istället här som en verksamhet biblioteken 

började arbeta med 1970-talet ”[…] för att nå de människor, som av olika skäl 

inte kom till biblioteket.” (112). Att bibliotekarier ska ta med sig sitt arbete ut 

utanför bibliotekets väggar är dock något som nämns.  

En person som kan erbjuda sig att lämna bibliotekslokalen och leda bokcirkel på arbetsplat-
sen. Vi hade litteraturquiz och litteraturklubb på krogen och kallade det skämtsamt uppsö-
kande verksamhet. (164). 

I Almeruds rapport framkom det att bibliotekarierna som deltog ansåg att det 

fanns behov av nätverk.150 Detta behov framställs som något viktigt i en text ur 

materialet. Där lyfts vikten av att bygga upp och utveckla nätverk yrkesverk-

samma emellan, studenter emellan och mellan yrkesverksamma och studenter 

(123). 

För att sammanfatta framställningen av bibliotekariers arbetsuppgifter under 

1994–2014 kan följande ekvivalenskedja bildas: 

 

Bibliotekariers karakteristiska drag 1994–2014 

Även under 1994–2014 framställs det att bibliotekarier har en hög medelålder 

(111). I en av texterna redovisas en enkäts ålderskurva som visar att ”[…] 4 av 5 

bibliotekarier är över 40 år.” och att arbetsmarknaden tidigt 00-tal består av fyrtio-

talister (132). I ytterligare exempel beskrivs varannan bibliotekarie vara 50 år eller 

äldre (155)/60 procent av bibliotekarierna vara 50 år eller äldre (120). Yrket besk-

rivs även under denna tidsperiod som kvinnodominerat. Det framkommer i en text 

att andelen män bland de nyexaminerade bibliotekarierna fortfarande är låg (139). 

I en text framställs det att detta är ett förhållande som tycks bestå (127). 

[…] vilken kille vill utbilda sig till tant med knut i nacken […]. (120). 

Han är en av Stockholms ytterst få manliga barnbibliotekarier […]. (137).  

Beskrivningar av bibliotekariers utseende kopplas ofta till könet och den höga 

medelåldern. I en text beskrivs bibliotekarien till exempel som en gråhårig tant 

(128) och i en annan som en tant med knut i nacken (120). I ytterligare beskriv-

ningar av bibliotekariers utseende uttrycks det att bibliotekarier har en nedtonad 

                                                 
149 Hedemark (2009), s. 151.  
150 Almerud (2000), s. 42.  
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klädstil (157) och att de har ”[…] bruna eller gråa koftor, uppsatt hår och glasö-

gon.” (144). Genom dessa uttryck framträder, även under denna tidsperiod, den 

stereotypa bilden av bibliotekarier som Smith och Ohlsson nämner.151 

Gällande personliga egenskaper framträder det både positiva och negativa be-

skrivningar även under denna tidsperiod. En negativ aspekt som kommer till ut-

tryck här, men som inte nämndes under den första tidsperioden, är stress. Det ut-

trycks i en text att bibliotekarier är stressade (111; 124), något också Silvermyr 

kom konstaterade i sin uppsats.152 Nedan följer exempel på negativa beskrivningar 

av bibliotekarier:  

Många av dem upplevde bibliotekarierna som bland annat otrevliga, dystra och stressade. En 
sextonårig tjej tyckte att de var ”riktiga surkärringar”. (130). 

Skräckexemplet är tv-serien ”Sally”, där bibliotekarien med lyteskomikens hjälp skildras som 
ett töntigt, trögtänkt och socialt inkompetent mobbningsoffer. (144). 

[…] pappa brukade reta den bokslukande tonåriga Jenny med förmaningen ”passa dig så att 
du inte blir bibliotekarie!”  

– Yrket hade en negativ stämpel. Något för gamla tanter, tyckte pappa. (164). 

I de positiva beskrivningarna som kommer till uttryck beskrivs bibliotekarier som 

trevliga (131), urtrevliga (164) och ”[…] vänliga, hjälpsamma och kunniga.” 

(111). Citatet nedan är ett exempel på en positiv framställning av bibliotekarier. 

Barnen flockas runt bibliotekarierna som med öppen famn och öppet sinne erbjuder dem en 
trygg och kreativ miljö. (170).  

Nidbilden av bibliotekarier, som togs upp under 1974–1994, framkommer även 

under 1994–2014. Ohlsson menar att stereotyper ofta är negativa, förenklade och 

missvisande bilder av en grupp. Han påpekar att bilderna sällan är rättvisa.153 I 

materialet är det många, precis som under 1974–1994, som ifrågasätter nidbilden 

och anser att det inte är en rättvis bild av bibliotekarier.  

– Ur det här perspektivet – hur vi fungerar och vad vi är – stämmer inte alls den traditionella 
bild av stränghet och slutenhet som ibland förknippas med bibliotek och bibliotekarien. Den 
bilden är en myt, som bara finns i skämtteckningarna och nidbilderna. (138). 

– Men bibliotekariernas självbild är ofta svag och det är inte minst bibliotekarierna själva som 
lyfter nidbilden, skämtbilden av bibliotekarien, och påstår att den är ett hinder både för att 
höja vår status och för att få en starkare förankring av verksamheten hos till exempel politi-
ker, företagsledning eller skolledning men också hos allmänheten.  

– Genom att bibliotekarierna själva ständigt pekar på nidbilden av bibliotekarien konserve-
rar de också den traditionella bilden av bibliotekarien. Det är hög tid att vi slutar prata om den 

                                                 
151 Ohlsson (2013), s. 11; Ohlsson (2013), s. 43; Smith (2012), s. 36. 
152 Silvermyr (2003), s. 52. 
153 Ohlsson (2013), s. 45f.  
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bilden. Vi måste lägga den åt sidan. Så länge vi själva pratar om den kommer den att finnas 
där. (140).  

Glöm knuten i nacken och glasögonen på näsan – se stället bibliotekarien symboliskt som en 
kraftfull och stridslysten kvinna à la Delacorix´ […]. (141). 

Det ges också uttryck för att nidbilden har försvunnit eller är på väg att försvinna, 

till exempel uttrycker en text att bibliotekarier nästan lyckats bli av med sin trå-

kighetsstämpel (119). Nedan följer ytterligare uttryck som typer på att nidbilden 

har försvunnit/håller på att försvinna, gällande både utseende och personliga 

egenskaper.   

Det är ett rent nöje att höra hur stereotypa vanföreställningar om […] tassande bibliotekarier 
går i kras. […]. Plötsligt börjar omvärlden inse vilken kunskapsresurs och vilket värde dessa 
högutbildade specialister på information och kommunikation har. (129). 

Hon berättade om den lilla notisen i senaste numret av Femina, där bibliotekarielooken sägs 
vara på modet. Följaktligen ska man likt bibliotekarien, vara klädd i svart och vara ”allvarlig, 
akademisk och fruset sexig”. (130). 

– Jag har stött på många som tycker att de på biblioteken möts av stränga regelmänniskor, att 
det inte finns en tillräckligt medmänsklig attityd.  

– Men jag har träffat minst lika många som tycker att de får väldigt bra hjälp av biblioteks 
personal och att allt finns där. (138). 

I beskrivningar av bibliotekarier under 1994–2014 framkommer en kopplingen 

mellan bibliotekarier böcker, litteratur och läsning starkt. Den framträder genom, 

vilket citaten nedan illustrerar, att bibliotekarier älskar böcker och att de har läst 

litteraturvetenskap. 

[…] som liksom de flesta bibliotekarier, läst litteraturvetenskap, och hon har alltid själv varit 
en läsande människa. (128). 

Snarare tror jag att många bibliotekarier är hängivna, de älskar böcker. Bibliotekarie är inte 
ett yrke man väljer för pengar – utbildningen tar lång tid och lönen är inte så fet – utan av kär-
lek till böcker. (157). 

I stället läste hon litteraturvetenskap och kunde svälja Kafkas Slott på en dag […]. 
[---] – Att jobba anspråkslöst med att förmedla litteratur kändes himla trevligt. (164). 

Han tog först en fil.kand. i litteraturvetenskap och sedan en master i informations- och biblio-
teksvetenskap. (169). 

Även i beskrivningarna om varför bibliotekarier vill bli bibliotekarier framkom-

mer intresset för litteratur som en orsak. Att yrket innebär kontakt och möten med 

människor kommer också till uttryck gällande varför yrket har valts (111). 

I första hand var det intresset för litteratur och intresset för att ha kontakt med andra männi-
skor, som fick sitt utlopp. Just möten med andra människor och möjligheterna att förse varje 
enskild människa med den litteratur och den information som hon vill ha, är det fina med yr-
ket […]. (128). 
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För nio år sedan blev längtan till litteraturen så stark att han sadlade om efter många år som 
systemtekniker. 

[---] – Jobbet är fantastiskt. Bäst är mötet med människor och så it-biten förstås. (169). 

I materialet uppfattas det som att bibliotekarier överlag har en positiv attityd till 

sitt yrke, tycker att det är kul och trivs med det. En text uttrycker att en sak de 

flesta bibliotekarier har gemensamt är entusiasm och att de trivs med sina arbeten. 

Detta trots aspekter som låg lön och oklara yrkesroller (112). Ytterligare exempel:     

Det hon i första hand skulle säga, det är: – Bli bibliotekarie för att det är så kul.  
Det är ett roligt, omväxlande och spännande yrke där man kan ägna sig åt många olika 

verksamheter och områden. (123). 

– Jag skulle för övrigt välja att göra precis samma ”karriär” en gång till om jag ställdes inför 
valet. (138). 

En stor del av de bibliotekarier som deltog i Almeruds rapport upplevde en känsla 

av osynlighet i sitt yrke.154 Det framkom i rapporten att bibliotekarierna ansåg att 

bibliotekarieyrket borde synliggöras, eftersom en osynlighet kan leda till att yrket 

undervärderas och att kompetensen som finns inte tas till vara på.155 I materialet 

framställs det att yrket är osynligt och att bibliotekarier borde ta mer plats (152) 

samt marknadsföra sig själva och sin kompetens (130). Det anses, i citaten nedan, 

att bibliotekarier har varit för dåliga på att visa vad de gör och att de borde synlig-

göra detta. Det framställs även att bibliotekarier har ett dåligt självförtroende 

(123; 164).  

Jag tror att vi som företräder bibliotekarierna helt enkelt har varit för dåliga på att visa vad vi 
gör. (110).  

Det är svårt att få förståelse för vad bibliotekarier gör och kan. Men bibliotekarierna borde 
själva höja sina röster […]. (133). 

Bibliotekarierna är anonyma som yrkeskår. Ingen vet egentligen vad vi kan och gör […]. 
(150). 

För att sammanfatta framställningen av bibliotekariers karakteristiska drag under 

1994–2014 kan följande ekvivalenskedja bildas: 
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Kvinnor – hög medelålder – stereotyp/nidbild– stressade – otrevliga – trevliga – kunniga – 

kärlek till böcker – människokontakt – yrkesstolthet – osynliga. 
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Bibliotekarieyrket 1994–2014 

Bibliotekarieyrkets låga status och låga lön är något som även framkommer under 

1994–2014. I citatet nedan framställs det att bibliotekarier borde värderas högre. 

Men hur är det med yrkets status? Enligt en färsk undersökning från Göteborgs universitet 
rankas bibliotekarien till 64:e plats […].  

[…] Undersökningen konstaterar också att bibliotekarien är felplacerad och borde ha 
mycket högre värde. (141). 

Det beskrivs också under denna tidsperiod att yrket är kvinnodominerat. Mikaels-

son skriver att en förklaringsfaktor till bibliotekariers dåliga löneutveckling kan 

bero på att kvinnodominansen i yrket.156 Förklaringsfaktorn framträder även i 

materialet (139) och illustreras i citatet nedan: 

Fler än fyra av fem bibliotekarier är kvinnor och det förhållandet tycks bestå. Det är inte bra. 
Inte för att det är något fel på kvinnliga bibliotekarier, men starkt kvinnodominerade yrken 
tenderar också att vara relativt låglöneyrken. (127). 

Likt framställningen under 1974–1994 beskrivs bibliotekarieyrket här som en 

dålig investering, detta på grund av att yrket har ”[…] låg lön, höga studieskulder 

och hög arbetslöshet.” (154).  

[…] flera akademikergrupper har livslöner som är lägre än för de enbart gymnasieutbildade. 
Det gäller till exempel […] bibliotekarier […].  

[---]Nettolovslönen för en […] bibliotekarie motsvarar inte ens 90 procent av vad en enbart 
gymnasieutbildad samhällsvetare tjänar netto under livet […]. (143). 

Enligt SACOs livslönestudier måste en nyexaminerad biblioteks- och informationsvetare ar-
beta fram till 70-årsåldern innan investeringen i studier, det vill säga studielånet plus studieti-
dens uteblivna inkomst, tjänats in. (147). 

Lön kan användas av arbetsgivare för att visa medarbetarna uppskattning. Det kan 

också fungera som en motivations- och prestationshöjare, något bland annat Mi-

kaelssons redogör för i sin rapport.157 Framställningen i materialet är att den låga 

lönen inte bidrar till en försämrad arbetsprestation och att bibliotekarier inte kän-

ner sig uppskattade, utan snarare nedvärderade. 

Genom att gå in på en för låg ingångslön bränner du dina möjligheter att uppnå en anständig 
lönenivå på arbetsplatsen. Du nedvärderar din egen kompetens och sänder fel signaler om vad 
dina arbetsinsatser och ditt kunnande är värt. (148). 

[…] att bibliotekarier inte på något sätt får en lön som gör deras långa högskoleutbildning 
rättvis. De möter inte heller en förväntan från sin kommun och politiker på att göra ett arbete 
som motsvarar deras kompetens. (168). 
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 62 

Att bibliotekarier själva har en liten möjlighet att påverka sin lön är något Mi-

kaelsson tar upp.158 Bibliotekariers små möjligheter att påverka lönen kommer till 

uttryck i en text (147). Citaten nedan med kod 168 beskriver att det som hjälper 

bibliotekarier att få högre lön är att bli äldre. En annan aspekt som beskrivs kunna 

bidra till högre löner, och som inte nämndes under den tidigare tidsperioden, är 

lönesamtal och individuell lönesättning.  

[…] där medarbetaren har tillfälle att motivera sina löneanspråk och chefen att förklara varför 
han/hon vill sätta just den föreslagna lönen. Bland annat tas också i samtalet upp vad medar-
betaren själv kan göra för att påverka lönen. Enligt förbundets erfarenheter är löneutveckling-
en bättre där riktiga lönesamtal äger rum. (141). 

– Det har visat sig att den individuella lönesättningen har givit en bättre utdelning. Det är på 
det lokala planet, i en dialog öga mot öga, som man kan övertyga arbetsgivaren. (147).  

Lönebilden är alltså extremt sammanpressad och på en låg nivå för en yrkesgrupp som i snitt 
har en fyraårig högskoleutbildning. Statistiken visar att det enda som påverkar lönerna är att 
bli äldre. Varken längre utbildning eller mer erfarenhet har någon som helst effekt på lönen. 
Den enskilda bibliotekarien har, trots modell med individuell lönesättning, ingen möjlighet att 
påverka sin lön. (168).  

I en artikel från 2014 står det att ”DIK har studerat kommunalt anställda bibliote-

karier och deras löne- och arbetssituation. Slutsatserna är skrämmande.” (168). 

Bibliotekariernas arbetsmarknad framställs alltså även under 1994–2014 som 

svår. Delvis handlar det om nedskärningar och att arbetsmarknaden är stängd. 

Konsekvenser som följer av nedskärningarna kommer även till uttryck, se citat 

med kod 110. 

Idag är arbetsmarknaden stängd. Flera stora folkbibliotek har endast internrekryterat bibliote-
karier under många år. Uppsägning och vakanser har blivit en del av bibliotekens vardag. Nya 
tjänster inrättas inte längre. Resultatet är en så gott som obefintlig personalomsättning. Och 
de nyexaminerades chanser att över huvud taget få arbete på folkbiblioteken är små. (106). 

Men färre bibliotekarier minskar bibliotekens möjlighet att tillgodose folks behov av inform-
ation drastiskt. […]. Tänkt om de visste att information och kunskapsförmedling till alla på 
vars och ens villkor är den folkbiblioteksuppgift som ökar mest. Skulle de då skära i en verk-
samhet som är så relativt billig som vår? (110). 

Bibliotekarierna har sett stängningar av filialer, de har sett medieanslag som inte räknas upp 
och upplevt personalnedskärningar etc. (121). 

Genom uttryck som ”Arbetslösheten har minskat drastiskt.” (127) och ”[…] det 

finns fler anställda […].” (162) framställs arbetssituationen för bibliotekarier som 

ljus i en del av materialet. I en text uttrycks det att det inte finns en oro över att 

bibliotekarier blir överflödiga i framtiden (108). Nedan följer ytterligare exempel 

på uttryck om en ljusare arbetssituation: 
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För en tid sedan kom SACOs årliga ”Välja yrke” skrift. I samband med att skriften presente-
ras är det brukligt att utifrån gjorda analyser lista de yrken som har bäst framtidsutsikter. För 
första gången någonsin finns det tre DIK-yrken med på framtidslistan: […] bibliotekarierna 
[…]. 

[---] När det gäller bibliotekarierna hänvisar man till hur informationsteknologin skapat ett 
växande behov av specialister på informationssökning och –förmedling. Man pekar även på 
den kommande generationsväxlingen. (129). 

[…] det överskott som idag råder på bibliotekarier kan antas gå mot en mer balanserad situat-
ion.  

[---] Prognosen innebär en helomvändning jämfört med fjolåret då Högskoleverket menade 
att det rådde överskott på bibliotekarier. (155). 

Under 1974–1994 fördes en debatt om deltid/heltidstjänster, vilket skapade pro-

blem på arbetsmarknaden. Under 1994–2014 är debatten inte lika kraftig, snarare 

framkommer en positiv utveckling i frågan. En text tar som exempel upp att det i 

en målsättning ska ingå att omreglera tjänster från deltid till heltid (113).    

Den andel som fått tillsvidareanställningar har också ökat kraftigt medan projekt och vikariat 
har minskat. Även den andel som får heltidstjänster har ökat markant, även om det fortfa-
rande finns en viss deltidsarbetslöshet. (139). 

Men trots att det framställs som att heltidstjänsterna har ökat kan det fortfarande 

finnas problem. Deltidstjänsterna kan ha minskat, men det eventuellt genom att 

uppdelade heltidstjänster utformats. Enligt Mikaelssons studie är det inte ovanligt 

att folkbibliotekarier har uppdelade tjänster för att kunna fylla en heltidstjänst. En 

del bibliotekarier som deltog i Mikaelssons studie lyfte att en uppdelad tjänst 

bland annat kan försämra möjligheter till utveckling av sig själv och verksamhet-

en.159 

Framställningen av rekryteringsproblem i småstadskommunerna, som togs 

upp under 1974–1994, diskuteras även under 1994–2014. Här beskrivs det att 

nyexaminerade lockas till storstadsregionerna och att rekryteringsproblem på så 

vis kan ha en geografisk dimension (132). Ett ytterligare exempel: 

Högre studier har en tendens att dra ungdomar från land till stad och från små städer till stor-
stad. […]. Det här innebär att landsbygdskommuner och småstadskommuner förmodligen 
kommer att möta de största rekryteringsproblemen i framtiden […]. (127). 

I tidigare avsnitt nämndes generationsavgångarna som ett framtida problem. Un-

der 1994–2014 framträder debatten om generationsavgångar tydligare. I debatten 

förs diskussioner om att generationsavgångarna kommer att slå till på biblioteken, 

föra med sig rekryteringsproblem och göra bibliotekarier till en bristvara (139).  

Folkbibliotekens generationsskifte kommer att innebära ökade problem att rekrytera kompe-
tent personal. 40-talisterna är fortfarande fullt yrkesverksamma. Trots det har man inom folk-
bibliotekssystemet redan börjat märka svårigheter i rekryteringen. (131). 

                                                 
159 Mikaelsson, s. 31.  
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Det är redan nu bekymmersamt med brist på personal och när den sista 40-talisten går i pens-
ion är krisen ett faktum. Kommunerna måste rekrytera kontinuerligt. Och de måste betala 
bättre. Vi är framtidens yrke. (137). 

[…] generationsväxlingen, dvs. det faktum att 40-taliserna till mångas lättnad och arbets-
marknadens bekymmer snart kommer att gå i pension […]. (139). 

Under 1994–2014 förs ingen diskussion om praktikanter eller bibliotekarier på 

kontoristtjänster. Däremot framkommer något liknande, vilket är en beskrivning 

av hur en kommun tillsatte en plustjänst istället för en bibliotekarie: 

Är det rätt att en person utan utbildning ska göra samma arbetsuppgifter som en utbildad bib-
liotekarie och samtidigt undergräva chanserna för någon med utbildning – jag själv – att 
kunna få en anställning? Kommunen skyler i det här fallet över behovet av personal […]. 

[---] Meningen med plusjobben var inte att ersätta befintlig personal eller att utföra ordina-
rie arbetsuppgifter. Plusjobben var tänka som en extra resurs för att utföra arbetsuppgifter 
som annars inte blir utförda. (149). 

 

För att sammanfatta framställningen av bibliotekarieyrket under 1994–2014 kan 

följande ekvivalenskedja bildas:  

Motsättningar 

I detta avsnitt kommer de motsättningar som framträtt i tidigare avsnitt att presen-

teras. Avsnittet är inspirerat av Mouffe och Laclaus begrepp antagonism, som 

uppstår när två identiteter hindrar varandra och går emot en identitet.160 Jag har 

funnit två motsättningar i materialet: litteratur och information samt bibliotekari-

ers karakteristiska drag. Båda motsättningarna förekommer mer eller mindre un-

der hela den analyserade tidsperioden. 

Litteratur och information 

I forskningsgenomgången framhävs det att både information och litteratur är vik-

tiga aspekter i bibliotekarieskapet, vilket även framkommer i materialet.161 Hede-

mark fann i sin avhandling att det fanns en kontrast mellan Den informationsför-

medlande diskursen och Den bokliga diskursen, likt det finner jag att det framträ-

                                                 
160 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 55 
161 Se Almerud (2000) och Kåring Wagman (2008). 

Låg lön – låg status – kvinnodominans – dålig investering – nedvärdering – stängd arbets-

marknad – nedskärningar – generationsavgångar. 
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der en motsättning mellan litteratur och information i mitt analyserade material.162 

Denna motsättning förekommer främst i beskrivningarna av bibliotekariers kun-

skap och kompetenser samt arbetsuppgifter, där både litteratur och information är 

två starkt kopplade ord. Båda uppgifterna anses ingå i bibliotekarieyrket och det 

finns uttryck som tyder att på att yrket är delat, där antigen litteratur (kultur) eller 

information är i fokus. Att det finns olika åsikter om vad bibliotekarieyrket främst 

ska innefatta skapar en motsättning. Även Årebrink kommer, som nämnt, fram till 

att information och kultur är två positioner i bibliotekarieyrket som står emot 

varandra.163 Nedan följer uttryck som illustrerar motsättningen: 

Hur ska framtidens bibliotekarie se ut? Ska bibliotekarierollen vara den kritiska kulturarbeta-
rens eller den marknadsinriktade informationskonsultens? (70). 

Är bibliotekarien en objektiv, neutral informationsåtervinnare eller en folkbildande magister 
som anvisar litteratur och anser sig ha kunskapsmässigt försprång framför sina kunder? (93). 

Det brukar anses att bibliotekarien har minst två yrkesidentiteter – en som kulturförmedlare 
och en som informationsspecialist. Vår utbildning har starkt dominerats av informationssö-
karrollen. Vi har fått en känsla av att det inte är meningen att vi ska arbeta som ”vanliga” 
folkbibliotekarier, utan att vi ska ut på den ”stora” arbetsmarknaden och leta fram information 
åt företag och andra organisationer. (112). 

 

Det förekommer både uttryck som antyder att litteratur är det viktigaste i arbetet 

och att information är det. Nedan följer exempel på uttryck som lyfter litteraturen: 

Hon poängterade också att framtidens bibliotekarie i första hand arbetar med kultur och i 
andra hand information.  

– Att kulturen kommer före, det kommer vi inte ifrån. 
Och där ingår naturligtvis litteraturförmedlingen som en central uppgift. (70). 

– Jag anser att bibliotekets och bibliotekariens roll är att väcka läslust. Där är jag kanske trad-
itionell i min syn och ganska långt från de senaste årens trend med informationssökning och 
liknande. Men det handlar om bibliotekets basfunktion, om biblioteket som kulturinstitution. 
(138). 

Det positiva gensvar man får från barn och ungdomar gör att vi ser bokprat som en av våra 
viktigaste arbetsuppgifter. (142). 

Nedan följer citat som lyfter informationen. Vilket framgick i tidigare avsnitt blev 

information allt viktigare med tiden och enligt citat med kod 112, från 1994, 

kommer informationen att stå starkast för den framtida bibliotekarien och är något 

som kan höja yrkets status.  

Kanske kommer framtidens bibliotekarier att finna sina yrkesroller som informationsförsör-
jare och informationskonsulter åt stora och medelstora företag. En del ser det som en spän-

                                                 
162 Hedemark (2009), s. 152f. 
163 Årebrink (2009), s. 50. 
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nande möjlighet, andra ser det som en risk att bibliotekarien förkrymps till att bli datorns för-
längda arm. (112). 

Mycket kan bibliotekarierna själva påverka yrkets status genom att framhålla kompetensen 
och att det är kunskap och information som de förmedlar – inga gulliga bokprat, alltså. (141).   

I avsnitt Bibliotekariers karakteristiska drag 1994–2014 framkom det att bibliote-

karier har en personlig koppling till böcker och litteratur, den personliga kopp-

lingen till information framkommer dock inte på samma vis. På det privata planet 

framträder därför ingen konflikt mellan litteratur och information.  

Som tidigare nämnt omfattas diskursteorin av det sociala fältet, vilket genom-

syras av konflikt och kamp, antagonism.164 Mot bakgrund av det som framgått 

ovan kan slutsatsen dras att det finns en motsättning mellan tecknen litteratur och 

information. Dessa två tecken står i en konflikt och hindrar varandra från att tala 

om vad bibliotekariers kunskap och kompetenser samt arbetsuppgifter är. Att båda 

tecknen står starkt är något som kan påverka bibliotekariers urholkade yrkesiden-

titet, då det är svårt att avgöra vilket tecken som är kärnan i yrket.  

Bibliotekariers karakteristiska drag 

En mindre motsättning som framkommer i beskrivningarna av bibliotekarier är 

kring bibliotekariers karakteristiska drag. Motsättningen framkommer i avsnitten 

om bibliotekariers karakteristiska drag. Där beskrivs de dels som sura, otrevliga, 

tråkiga, folkskygga, pedantiska och ängsliga. Och dels som positiva, engagerade, 

entusiastiska, humoristiska, framsynta, trevliga, vänliga och serviceinriktade. Bib-

liotekarier beskrivs till exempel alltså både som trevliga och som motsatsordet 

otrevliga, vilket skapar en otydlig bild av hur bibliotekarier är.   

Även gällande bibliotekariers utseende förekommer en viss motsättning, vil-

ket kan sättas i relation till Smiths motsättning av Bunhead stereotypen och Anit-

stereotypen. I tidigare avsnitt förekom beskrivningar av bibliotekarien som en tant 

med knut i nacken och glasögon. Det förekom även en beskrivning som motsätt-

ningsfullt beskriver bibliotekarien som något annat, och som kan liknas med 

Smiths beskrivning av Anti-stereotypen, bibliotekarien som sexig och stygg.165 

Hon berättade om den lilla notisen i senaste numret av Femina, där bibliotekarielooken sägs 
vara på modet. Följaktligen ska man likt bibliotekarien, vara klädd i svart och vara ”allvarlig, 
akademisk och fruset sexig”. (130). 

                                                 
164 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 55. 
165 Smith (2012), s.36; Smith (2012), s. 170.  
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Diskurser 

I detta avsnitt ska frågan om vilka diskurser som framträder i skildringarna av 

folkbibliotekarieyrket besvaras. Avsnittet kommer först att redogöra för diskur-

serna och efter det gå vidare in på hur de skildras över tid.  

Bibliotekarieyrket är, som nämnt, ett mångfacetterat element och går att upp-

fatta på olika vis. Diskurser är ”[…] ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller utsnitt av världen).”166 I materialet har jag identifierat fyra diskurser och på 

så vis fyra olika sätt att tala om och förstå elementet bibliotekarier. De fyra dis-

kurserna jag identifierat i analysen är: Litteraturdiskursen, Informationsdiskursen,  

Servicediskursen och Statusdiskursen. Mellan dess fyra diskurser förs det en dis-

kursiv kamp. Det innebär att de fyra diskurserna representerar olika sätt att tala 

om och uppfatta elementet bibliotekarie, och att de på så vis står i en kamp om att 

uppnå hegemoni.167  

 I identifierandet av diskurserna har utgångspunkten varit att de till ett flertal 

gånger ska relatera till tidigare framställningar av bibliotekarier. På så vis blir 

detta avsnitt en form av sammanfattning. Diskurserna har identifierats genom att 

olika tecken satts i relation till varandra.168 Jag har valt att kalla diskurserna efter 

det jag anser är deras nodalpunkter och det är genom dessa begrepp diskurserna 

kretsar. Andra begrepp länkas samman i diskurserna genom nodalpunkterna.169 För 

att förtydliga hur diskurserna är organiserade har jag ställt upp dem i en tabell där 

begrepp som har koppling till respektive diskurs nodalpunkter presenteras. Be-

greppen är tagna ur de ekvivalenskedjor som presenterats i tidigare avsnitt. Ord-

ningen diskurserna presenteras i syftar inte till att beskriva deras omfång eller 

frekvens. 

                                                 
166 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 7. 
167 Winther Jørgensen och Phillips, s. 12f. 
168 Laclau och Mouffe, s. 163.  
169 Winther Jørgensen och Phillips, s. 35; Winther Jørgensen och Phillips, s. 57f. 

Diskurser  
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 Tabell 3. Diskurserna. 

 Informationsdiskursen  

I materialet finner jag att information är ett välanvänt ord som ofta förekommer i 

framställningen av bibliotekarier. Att ordet information är välanvänt i framställ-

ningen av bibliotekarier framkommer dels i Figur 2, där benämningarna informat-

ions/referensbibliotekarier och biblioteks- och informationsvetare förekommer. 

Det framkommer även i ekvivalenskedjorna som relaterar information till biblio-

tekariers kunskap och kompetenser samt arbetsuppgifter. Gällande kunskap och 

kompetens beskrivs det att bibliotekarier innehar en kunskap i att söka, hitta, vär-

dera och organisera information samt en förmåga i att förmedla, handleda, väg-

leda information.  

Den kunskap och kompetens bibliotekarier har i information används i arbetet 

med information och det arbetet framställs handla om att söka, hitta, granska, han-

tera och värdera information. Bibliotekarier ska även arbeta för att tillgodose an-

vändarnas informationsbehov och med att förmedla information, samhällsinform-

ation och information om bibliotekets service. I Informationsdiskursen beskrivs 

bibliotekarier som informationsförmedlare, nyckelpersoner i informationssam-

hället och experter på informationskällor: 

Bibliotekarien har en specifik kompetens, som kan beskrivas som en trestegsraket […].  
– Det första steget är att göra urval, samla ihop, organisera och systematisera en kun-

skapsmassa. 
– Ur denna ska vi sedan kunna återfinna det material som efterfrågas av en låntagare, bru-

kare, kund, användare eller vilket ord vi nu vill använda. 
[---] – Det finns ingen annan yrkesgrupp, som kan organisera kunskap och återvinna in-

formation på det sätt vi kan […]. (104). 

– Ha kunskap om tillgängliga informationskällor och hur de används,  
[…]. – Värdera och sovra återfunnen information utifrån användarnas krav. (105). 

I Informationsdiskursen inkluderas pedagogiska uppgifter, vilket framställs handla 

om att lära ut informationssökning samt levandegöra kunskap och information. 

Det ökade informationsbehovet och informationsutbudet påverkar även bibliote-

kariers pedagogiska roll då det framställs att fler är i behov av vägledning. 

Informationsdiskursen 
Informationskunskap, service, pedagogik, information, för-

medling, bibliotek- och informationsvetenskap. 

Litteraturdiskursen 
Litteratur/bokkunskap, service, pedagogik, litteratur och böcker, 

förmedling, uppsökande verksamhet, kärlek till böcker. 

Servicediskursen Servicekompetens, service, människokontakt.  

Statusdiskursen  
Kvinnor, kvinnodominans, nidbild, låg lön, låg status, dålig inve-

stering, deltidstjänster, obehöriga på bibliotekarietjänster. 
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Därför har bibliotekarien en viktig funktion att fylla i rollen som pedagogisk vägledare […]. 
Hon jämnstället bibliotekarier och lärare, som hon anser är mycket viktiga yrkesgrupper för 
att användare och elever ska kunna uppnå informationskompetens. (130).  

Litteraturdiskursen 

I materialet framkommer en föreställning om att bibliotekarier kan böcker, arbetar 

med böcker och tycker om böcker. Böcker och/eller litteratur förekommer på 

olika vis med i ekvivalenskedjorna till avsnitten om kunskap och kompetenser, 

arbetsuppgifter och bibliotekariers karakteristiska drag. Att böcker och/eller litte-

ratur associeras till elementet bibliotekarie i tre av fyra beskrivningar av bibliote-

karieyrket tydliggör den starka kopplingen. I avsnittet Benämningar av biblioteka-

rier förekom inga specifik benämning för bibliotekarier som arbetar med litteratur 

och böcker. Det förekommer däremot benämningar av befattningar, till exempel 

barnbibliotekarie, som i beskrivningar kopplas samman med litteratur.  

Bibliotekariers kunskap om böcker och litteratur framställs innebära kunskap 

om olika typer av litteratur, bokutgivning, förlagsmarknaden, utgivning och gen-

rer. Denna kunskap och kompetens används i arbetet med förmedlandet av littera-

tur. Arbetet sker via sagostunder, bokprat och olika programverksamheter, till 

exempel program om kända författare eller skrivarkurser. Det sker även via upp-

sökande verksamhet, vilket innebär att bibliotekarier ska nå ut med böcker. I bib-

liotekariers arbete med böcker ingår även arbete med bokhantering, vilket fram-

ställs som bokutlåning, bokuppsättning, bokinköp, urval och gallring.  

I materialet framställs det även, likt i Informationsdiskursen, att det ingår ett 

pedagogiskt arbete i Litteraturdiskursen. Det innebär bland annat bokpresentat-

ioner, litteraturanalys och bevakning av litteraturutgivningen:  

Tittar vi på det viktiga inre pedagogiska arbetet ingår bl a bevakning av litteraturutgivningen, 
litteraturanalys. Till det arbetet måste alla bibliotekarier få mycket mer arbetstid för att kunna 
ge låntagarna en fin och bred service. (78).  

I beskrivningarna framställs det att bibliotekarier har en privat koppling till littera-

tur, att intresset för litteratur är viktig och att bibliotekarier har en kärlek till böck-

er. Det beskrivs även att bibliotekarier har studerat litteraturvetenskap och att in-

tresset för litteratur är en viktig aspekt i valet av att bli bibliotekarie. 

[…] som liksom de flesta bibliotekarier, läst litteraturvetenskap, och hon har alltid själv varit 
en läsande människa. (128). 

Servicediskursen 

Beskrivningar av service och arbete med människor förekommer ofta i tidigare 

avsnitt och det framställs att bibliotekarieyrket är ett serviceyrke. Service före-

kommer i ekvivalenskedjorna kopplade till kunskap och kompetens, arbetsuppgif-

ter och bibliotekariers karakteristiska drag. Gällande kompetens framställs det att 
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det i mötet med användarna är viktigt att ha en servicekompetens och en social 

kompetens. 

För de flesta bibliotekarier är yrket ett utpräglat serviceyrke där vi, i bästa fall, gör vårt yt-
tersta för att tillfredsställa låntagarnas önskemål. En individuell service. (52). 

Servicearbete och att betjäna allmänheten framställs som viktiga uppgifter för 

bibliotekarier. Det arbetet beskrivs dels innebära att bygga upp en biblioteksser-

vice och dels att arbeta med service mot användarna. Servicen mot användarna 

beskrivs bland annat innebära att bibliotekarier ska göra sitt yttersta för att till-

fredsställa användarnas behov. 

[…] uppgiften att ge service åt besökarna genom breda allmänna kunskaper och gedigna fär-
digheter i att söka i olika medier förenar yrkesrollen. (94). 

Det framställs att arbete med människor, och service, är en viktig aspekt till varför 

bibliotekarier vill bli bibliotekarier. Mötet med användarna framställs även som 

något bibliotekarier finner roligt. 

Det dagliga mötet med vetgiriga medmänniskor gör mitt arbete spännande och tvingar mej att 
ständigt hänga med i samhällsutvecklingen. (119). 

I beskrivningarna ges det uttryck för att det finns de bibliotekarier som arbetar 

med service mot en specifik användargrupp. Dessa benämns till exempel som 

barnbibliotekarier eller invandrarbibliotekarier (Figur 2).  

I materialet framkommer det att service är något centralt för bibliotek och att 

det är personalen som har kunskap och kompetens i service. Nedskärningarna och 

personalbristen på bibliotek är något som beskrivs kunna leda till en försämrad 

servicenivå. Detta framställs som något negativt vilket gör att servicen framträder 

som något viktigt i bibliotekarieyrket.  

Statusdiskursen 

I materialet framkommer en bild av att bibliotekarieyrket har en låg status, vilket 

framställs uppfattas av både allmänheten och bibliotekarier. I IFLA:s forsknings-

projekt framhålls faktorer som kan vara orsaker till bibliotekariers låga status. Där 

nämns faktorer som även jag funnit i min undersökning: de låga lönerna, den höga 

arbetslösheten, osynligheten i yrket och dess arbetsuppgifter/kunskaper, att stu-

denter framhäver en kärlek till böcker som en anledning till att de valt yrket, att 

yrket inte är en profession och att på så vis obehöriga/outbildade kan utföra bib-

liotekariers uppgifter och att yrket är kvinnodominerat.170 I mitt material har ytter-

ligare faktorer framkommit, att yrket är en dålig investering, att det nedvärderas 

                                                 
170 Prins och Gier (1995), s. 21f. 
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och att det finns en negativ nidbild av bibliotekarier. De flesta av de ovan nämnda 

faktorer förekommer i ekvivalenskedjorna tillhörande avsnitten Bibliotekarieyr-

ket.  

Att yrket är kvinnodominerat konstaterades i forskningsgenomgången forsk-

ning och det är något som även framträder i mitt material.171 Det framträder i av-

snitt Benämningar av bibliotekarier, där benämningar som hon och kärring före-

kommer (Figur 3), samt i avsnitten Bibliotekariers karakteristiska drag och Biblio-

tekarieyrket, under båda tidsperioderna. Även i de nidbilderna som kommer till 

uttryck framställs bibliotekarier som kvinnor/tanter. Både kvinnodominansen och 

nidbilden beskrivs i analysen vara aspekter som påverkat bibliotekariers låga sta-

tus. Besparingskrav och arbetsmiljön uttrycks också vara något som påverkat sta-

tusen: 

[…] hur de som arbetar på offentliga bibliotek påverkas när de utsätts för den här sortens in-
grepp, eller liknande på andra platser – vad som händer med deras förmåga till ansvarsta-
gande och kompetensutveckling, eller deras arbetsglädje och yrkesstolthet. På längre sikt le-
der försämringarna ofrånkomligen till att bibliotekarieyrkets status i Sverige sänks. (159). 

Utbildningen till bibliotekarie framställs vara en dålig investering, då det inte le-

der till en hög lön utan snarare höga studieskulder. Av det faktum att yrket har en 

lång utbildning trots en dålig lön kan man dra slutsatsen att statusen påverkas. 

I massmedia skrivs det att för många bibliotekarier utbildas och att yrket är en dålig fram-
tidsinvestering på grund av låg lön, höga studieskulder och hög arbetslöshet. (154). 

Att bibliotekarier uppfattas som osynliga är något bland annat Prins och Gier re-

dogör för. I deras studie höll 87 procent, av bibliotekarierna som deltog i studien, 

med om yrkets osynlighet och att allmänheten hade en dålig bild av yrket.172 Även 

i Almeruds rapport upplevde bibliotekarierna en osynlighet i sitt yrke.173 I ana-

lysen framträder beskrivningar av bibliotekarier som osynliga. Det kommer till 

uttryck att de borde ta mer plats samt marknadsföra sig själva och sin kompetens: 

”Stärk din yrkesroll och marknadsför din unika kompetens som bibliotekarie 

[…].” (130). 

Böcker är, som tidigare framkommit, viktigt för bibliotekarier i olika sam-

manhang. I materialet kommer en bokurvalsdebatt upp där bibliotekarier får kritik 

gällande sitt arbete med inköp. Att bibliotekarier får kritik för något som anses 

tillhöra deras kunskaper och arbete är en aspekt som kan anses sänka yrkets status.  

I citatet nedan används uttrycket ”ett kall”. Thomas menar att bibliotekarieyr-

ket har varit ett kall och att kallade yrken ofta har lägre lön. I citatet nedan ut-

                                                 
171 Prins och Gier (1995), s. 22; Mikaelsson (2014), s. 7; Mikaelsson (2014), s. 21; Ohlsson (2013), s. 50; 

Silvermyr, (2003), s. 52. 
172 Prins och Gier (1995), s. 42. 
173 Almerud (2000), s. 10.  
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trycks det att bibliotekarieyrket inte ska betraktas som ett kall, då det är något som 

kan påverka yrkets status negativt.  

För vill vi hjälpa till att förbättra bibliotekariens status, så måste vi motverka alla försök till 
ett återskapande av bibliotekarieyrket som ”ett kall”. (24).  

Diskurserna över tid 

Uppsatsens syftar bland annat till att studera diskurserna över tid, vilket ska pre-

senteras i detta avsnitt. Avsnittet kommer att redogöra för hur diskurserna skildras 

över tid samt titta på om det finns likheter och skillnader. 

Informationsdiskursen 

Informationsdiskursen förekommer under båda tidsperioderna, men framträder 

tydligare i den andra tidsperioden. Det gör den bland annat genom att biblioteka-

rieutbildningen börjar benämnas vid biblioteks- och informationsvetenskap. Den 

medför, som det beskrivs, en bredare kompetens hos bibliotekarier. Informations-

diskursen blir även tydligare i och med att informationsbehovet hos användarna 

framställs öka. Det blir med tiden viktigare att hitta, värdera och bearbeta inform-

ation i det ökade informationsflödet. Det beskrivs att bibliotekarier ska arbeta mer 

vägledande, vilket innebär att de ska hjälpa användarna att finna vad de söker och 

vara länken mellan användarnas frågor och svar. Här blir de två nya ledorden som 

Ohlsson menar att utvecklingen förde med sig, användarorientering och informat-

ionsförmedling, märkbara.174 

Förr i tiden tog bibliotekarierna fram den information och kunskap som efterfrågades och den 
skulle vara objektiv och ofiltrerad. Idag är det tvärt om. Nu vill kunderna ha informationen 
sorterad och paketerad, bearbetningen är viktig och det är nytt i bibliotekarierollen. (120). 

Informationsförsörjning har blivit en mer framträdande del av folkbibliotekariers uppgifter 
under senare år och behovet av information hos biblioteksbesökarna ökar. (128). 

Något ytterligare som bidrar till att Informationsdiskursen blir allt mer framträ-

dande med tiden är teknikutvecklingen. Sundin framhåller att teknikutvecklingen 

skapade större möjligheter för användarna att själva söka information. På senare 

tid blev det därför viktigare att värdera information och arbeta efter användarnas 

beteende och behov.175 Detta exemplifieras i citatet nedan: 

Gör den nya teknologin bibliotekarien överflödig? Tar andra grupper över hennes arbetsupp-
gifter? Nej, hennes uppgifter blir fler och fler och hon behövs mer än någonsin!  

Det enorma utbudet av information gör att många är i behov av vägledning. Bibliotekari-
ens pedagogiska uppgifter blir allt viktigare. En annan stor uppgift är att kritiskt granska och 

                                                 
174 Ohlsson (2013), s. 40f. 
175 Sundin, (2006), s. 87ff.  
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sålla all den information som erbjuds. Viss information är mer tillförlitlig än annan och man 
måste göra en bedömning av vilken nivå informationen ligger på. (115).  

Litteraturdiskursen 

Litteraturdiskursen är framträdande under större del av båda tidsperioderna, både 

när det handlar om yrket och privat, och är den diskurs som enligt min uppfattning 

har förändrats minst. Den främsta förändring som framställs ske är bibliotekariers 

arbete med hantering av böcker. Förändring beskrivs ske bland annat i samband 

med utvecklingen av självservice på bibliotek, vilket förenklade bibliotekariers 

arbetsrutiner gällande ”[…] krav, statistik, utskrifter, ett överlägset katalogsystem 

on line […]” (87). Teknikutvecklingen beskrivs även ha förändrat bibliotekariers 

arbete med orienteringen i bokutgivningen (se citat med kod 25) och skapa större 

möjlighet för bibliotekarier att visa sin kompetens (se citat med kod 140). 

Poängen med ADB (automatisk databehandling, min anm), – eller en av dem – är ju att öka 
bibliotekariernas möjlighet att ge låntagarna bättre handledning och att ge bibliotekarierna 
större möjlighet att orientera sig i bokutgivningen, dvs våra egentliga uppgifter. (25). 

Inte minst har utvecklingen av Internet och den elektroniska informationen gjort att bibliote-
karierna på ett helt annat sätt än tidigare kunnat visa fram sin kompetens. Så människor inser i 
allt större utsträckning att arbete som bibliotekarie inte är liktydigt med att stämpla böcker. 
(140). 

Det framställs att teknikutvecklingen har fört med sig nya medietyper för biblio-

tekarierna att arbeta med, till exempel e-böcker, vilket skapar en förändring i Lit-

teraturdiskursen.  

Servicediskursen  

I analysen går det att se förändringar i Servicediskursen, dels genom att det kan 

uppfattas som att servicearbetet blir tydligare och viktigare med tiden. Det fram-

ställs bland annat genom att det i den första tidsperioden uttrycks att bibliotekarier 

har en brist i sitt servicearbete, vilket inte nämns igen under den andra tidspe-

rioden.  

Det går också att uppfatta en förändring i diskursen genom bibliotekariers 

möte med användarna. Bibliotekariernas relation med användarna har enligt 

Kåring Wagman diskuterats av flera författare. Hon menar att 2000-talets biblio-

tekarie inte vill vara en ”besserwisser”, men inte heller helt passiv. Detta kan ske 

genom en dialog med ömsesidig respekt. Bibliotekarien kan i ett sådant fall vara 

säker på sin kunskap och vad den kan bidra med utan att uppleva ett behov av att 

få sina åsikter igenom.176 Detta illustreras i citatet nedan: 

– En bibliotekarie måste alltid vara öppen och positiv gentemot låntagarna, måste kunna se 
vilka behov människor har, vara lyhörd, lyssna och vara ödmjuk. (128). 

                                                 
176 Kåring Wagman (2008), s. 29f. 
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Det förekommer flera uttryck som framställer yrket som ett serviceyrke och som 

tyder på att Servicediskursen har framträtt och utvecklats.  

Framtidens bibliotekarier måste vara mer flexibla och kundanpassade än de är idag, och be-
visa att den service de ger faktiskt är den mest effektiva och har den högst kvaliteten. (118). 

En modern bibliotekarie ska vara utåtriktad, positiv, nyfiken, utvecklingsbar och allmänbil-
dad. Och faktiskt mer människo- än bokinriktad. (120). 

Teknikutvecklingen framställs förändra och utveckla Servicediskursen, precis som 

Informationsdiskursen och Litteraturdiskursen. Det beskrivs bland annat att möj-

ligheterna till service har utvecklats genom tekniken ”Genom datoriseringen har 

vi ökat våra möjligheter att ge en god service.” (138).  

Statusdiskursen 

Statusdiskursen är förekommande i beskrivningarna under hela tidsperioden, ge-

nom bland annat att den låga lönen och kvinnodominansen förekommer under 

hela tidsperioden. Mikaelsson redogör för att kvinnodominansen kan påverka lö-

nen och att lönen kan påverka statusen. 177    

Uttryck om att bibliotekarier inte syns och att de borde marknadsföra sig fö-

rekommer under hela tidsperioderna, även detta kan anses påverka yrkets status. 

Det påpekas att bibliotekariers arbetsuppgifter har förändrats, men att yrkets status 

inte har det. 

Trots att bibliotekariens roll har förändrats när det gäller arbetsuppgifter, finns det mycket 
kvar att göra för att höja yrkets status. (79). 

En förändring som kan ses i Statusdiskursen är diskussionen gällande deltidstjäns-

ter som fördes under den första tidsperioden. Problemet framkommer inte på 

samma vis under den andra tidsperioden, snarare framställs en positiv utveckling i 

frågan. En ytterligare aspekt som kan tyda på att yrkets status utvecklas positivt är 

att det under den andra tidsperioden förekommer uttryck om att nidbilden, som 

framställs sänka yrkets status, har försvunnit eller är på väg att försvinna. 

Det är ett rent nöje att höra hur stereotypa vanföreställningar om […] tassande bibliotekarier 
går i kras. […]. Plötsligt börjar omvärlden inse vilken kunskapsresurs och vilket värde dessa 
högutbildade specialister på information och kommunikation har. (129). 

Även teknikens intåg och informationens framväxt är aspekter som kan anses ha 

förändrat och ökat yrkets status. Harris resonerar kring ”maskulina” uppgifter, 

teknik, värderas högre än ”feminina” uppgifter, som arbete barnlitteratur.178 Ana-

lysen har framställt yrket som kvinnodominerat och att arbete med människor och 

                                                 
177 Mikaelsson (2014), s. 7; Mikaelsson (2014), s. 21. 
178 Harris (1992), s. 1. 
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litteratur är två viktiga uppgifter. Enligt Harris resonemang sänker dessa två upp-

gifter yrkets status och bibliotekarierna bör snarare lyfta ”manliga” uppgifter för 

att höja statusen. Citatet nedan ger uttryck för just detta, att det är information som 

ska lyftas och inte bokprat, och framhäver att information kan bidra till att biblio-

tekariers status kan höjas medan litteratur inte gör det. 

Mycket kan bibliotekarierna själva påverka yrkets status genom att framhålla kompetensen 
och att det är kunskap som information som de förmedlar – inga gulliga bokprat, alltså. (141). 

Trots att en del förändringar framställts i Statusdiskursen uppfattas det att diskur-

sen står stark under båda tidsperioderna. 
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Slutdiskussion 

Uppsatsens inledande del konstaterade att det finns en otydlighet gällande biblio-

tekarier och bibliotekarieyrket. Jag ville titta närmare på detta och bidra till att 

fördjupa diskussionen samt tillföra djupare kunskap och nya perspektiv. Det äm-

nade jag att uppnå genom att, ur ett svenskt perspektiv, diskursanalytisk studera 

texter i DIK:s facktidning. Uppsatsen syfte var att nå kunskap om de framställ-

ningar och diskurser som där förekommer av folkbibliotekarier och folkbibliote-

karieyrket. Syftet har även varit att studera detta över en tidsperiod på 40 år, 

1974–2014. Uppsatsens teoretiska och metodiska utgångspunkter var den diskurs-

analytiska inriktningen diskursteori, utvecklad av Laclau och Mouffe. Uppsatsen 

utgick från följande frågeställningar: Hur framställs folkbibliotekarier och folk-

bibliotekarieyrket i en facktidning 1974–2014? Finns det motsättningar i de fram-

ställningar som framträder? Vilka diskurser framträder i framställningarna av 

folkbibliotekarier och folkbibliotekarieyrket? Vilka förändringar framställs i dis-

kurserna över tid?  

I föregående avsnitt har det empiriska materialet redovisats och frågeställ-

ningarna har löpande besvarats. I detta avsnitt ska jag tydliggöra samt diskutera 

resultaten och avslutningsvis knyta samman uppsatsen. För att strukturera slutdis-

kussionen, samt anpassa den efter uppsatsens syfte och analysens struktur, har jag 

delat in avsnittet efter frågeställningarna. I slutdiskussionen kommer jag att rela-

tera till relevanta delar från forskningsgenomgången i uppsatsens inledande av-

snittet. 

Framställningen av folkbibliotekarier och folkbibliotekarie-

yrket 

Benämningar 

I avsnittet Benämningar av bibliotekarier konstaterades det att bibliotekarie är ett 

element, ett tecken som inom diskursteorin ständigt är utsatt för kamp och förblir 

mångtydigt. Till exempel kan bibliotekarier inneha olika befattningar som ger 

dem olika betydelser: barnbibliotekarie, invandrarbibliotekarie, 1:e bibliotekarie 

eller IT-bibliotekarie (Figur 2). Befattningarna kan stå för olika saker, till exempel 
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för vilken typ av arbete bibliotekarien i fråga utför eller vilken målgrupp den arbe-

tar mot. På DIK:s webbsida framkommer det att folkbibliotekarier tidigare be-

nämndes för folkbibliotekarier men att de idag benämns med specifika yrkestit-

lar.179 Det går emot mitt resultat som visar att bibliotekarier främst benämndes 

efter befattning under 1974–1983 och 1984–1993. En aspekt som kan haft en på-

verkan på detta resultat är att fler texter analyserades under de tidigare åren.  

Det har konstaterats att bibliotekarier ofta benämns i koppling till bibliotek, 

till exempel bibliotekspersonal, biblioteksanställd och biblioteksfolk (Figur 3). 

Det ger en framställning av att bibliotekarier är starkt kopplade till sin arbetsplats. 

Om detta är något positivt eller negativt kan ligga i betraktarens ögon. Hicks stu-

die tar upp ett positivt exempel där en bibliotekarie gärna kopplade sitt namn till 

biblioteket för att skapa glada känslor.180 En negativ aspekt är att kopplingen bi-

drar till att bibliotekarier endast betraktas som anställda på bibliotek och inte för 

vad de gör. Deras kunskaper, kompetenser och arbetsuppgifter skulle på så vis 

kunna komma i kläm.  

Det framkommer också en föreställning av att bibliotekarier är kvinnor, till 

exempel genom benämningarna hon, tant och kvinnor (Figur 3). Avsnittet visar att 

bibliotekarier under den sista tidsperioden, 2004–2014, inte benämns vid ett speci-

fik kön. Det kan bero på att facktidningen under senare år ville publicera könsne-

utrala texter. Även här kan dock aspekten av att det fanns flest material att analy-

sera under de tidigare åren ha en påverkan på resultatet.  

Beskrivningar 

I materialet framställs det under båda tidsperioderna, 1974–1994 och 1994–2014, 

att bibliotekarier skaffar sig kunskap via två vägar, utbildningen och arbetet. Kun-

skapen som förvärvats via utbildning beskrivs som en akademisk/teoretisk kun-

skap. Enligt Ohlsson har yrket en generell karaktär, vilket kan göra att det uppfatt-

tas som att det inte krävs några speciella kunskaper som förvärvats genom utbild-

ning. Den generella karaktär Ohlsson resonerar kring framträder i materialet ge-

nom att bibliotekarier framställs ha en förtrogenhetskunskap, en tyst kunskap, som 

endast kan förvärvas via arbete. Denna kunskap är individuell och svår att för-

klara. Dock tror jag den är minst lika viktig som den akademiska/teoretiska kun-

skapen då den, som Ohlsson betonar, ger kunskaper i hur bibliotekarier ska agera 

och hantera situationer. Den kan även ge bibliotekarier en exklusiv kontroll till en 

del resurser och arbetsuppgifter.181 

I Almeruds rapport uttrycks det bland annat att bibliotekarier behöver kun-

skaper i data, IT, litteratur och pedagogik, vilket är kunskaper som framträder 

                                                 
179 DIK:s webbsida > yrke och karriär > yrken i DIK > bibliotek, arkiv och dokumentation > bibliotekarie. 
180 Hicks (2014), s. 264.  
181 Ohlsson (2013), s. 38f.  
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tydligt i mitt resultat.182 Två ytterligare tydliga kunskaper och kompetenser som 

framträder är information och service. Under den andra tidsperioden framställs det 

också att bibliotekarier har en kunskap och kompetens i biblioteks- och informat-

ionsvetenskap. Den kunskapen uppmärksammas genom den nya utbildningen som 

beskrivs medföra kunskaper i både biblioteks- och informationsvetenskap och på 

så vis en bredare kunskap än tidigare. Det kan tolkas som att när utbildningen 

började benämnas vid biblioteks- och informationsvetenskap var det inte längre 

endast bibliotek bibliotekarier får kunskap kring, utan då lyftes även information-

en. 

Genom informationsteknologins framväxt medfördes en IT-kompetens. Under 

den första analyserade tidsperioden uttrycks det att bibliotekarier har en okunskap 

i ämnet men under den andra tidsperioden uttrycks det istället att bibliotekarier 

har en kunskap i ämnet. Troligtvis beror det på att en kunskap i ämnet tidigare inte 

ansågs relevant men att den blev det genom att IT snabbt växte sig allt större. I 

beskrivningarna kring framväxten av IT är min uppfattning att bibliotekarier 

framställs ligga i framkanten och förhålla sig positiva till utvecklingen.    

Övergripande visar mitt resultat att bibliotekariers arbetsuppgifter innebär 

service, pedagogik, böcker och litteratur, information, förmedling samt uppsö-

kande verksamhet. Utöver uppsökande verksamhet, som endast framställs under 

den första tidsperioden, förekommer uppgifterna under båda tidsperioderna. Tex-

terna framställer bibliotekariers arbetsuppgifter som breda och varierande. Ar-

betsuppgifterna framställs till exempel innebära att betjäna en bred allmänhet, 

arbete vid en informationsdisk, bokinköp, katalogisering, hitta och värdera in-

formation, bokprata och informera samhället. Enligt Thomas är det svårt att för-

medla en korrekt uppfattning om yrkets innehåll till allmänheten. Denna svårighet 

beror på att allmänheten inte ser mycket av det arbete bibliotekarier utför. Enligt 

Thomas består de arbetsuppgifter som sker i allmänhetens åsyn främst av rutin-

mässig karaktär, till exempel in- och utlåning.183 Mitt resultat visar att det finns 

osynliga arbetsuppgifter som allmänheten inte ser, till exempel bokinköp, urval, 

katalogisering och organisering av information. Resultatet visar även att det finns 

synliga arbetsuppgifter, till exempel utlåning, bokprat och bemanning av inform-

ationsdisken. Jag tror dock, likt konstaterandet i Prins och Giers studie, att det 

finns en osynlighet kring vilken service bibliotekarier förser användarna med. Det 

kan till exempel gälla servicen i informationsdisken eller vilka förberedelser som 

ligger bakom ett bokprat. Den osynligheten gör att de uppgifterna till en viss del 

blir osynliga. Att en del av bibliotekariers arbetsuppgifter framställs osynliga kan 

leda till en brist på respekt och förståelse, något Almerud tar upp att bibliotekari-

                                                 
182 Almerud (2000), s. 9. 
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erna i hans studie upplevde.184 Jag tror också att bristen på respekt kan leda till att 

yrket värderas lägre än vad det borde, vilket även det tas upp i Almeruds studie.185  

I framställningen av bibliotekariers karakteristiska drag återkommer osynlig-

heten. Enligt Mikaelssons studie visade det sig att bibliotekarierna upplevde att 

samhället inte hade en förståelse för deras kunskap eller hur de kan användas. En 

framställning som även framträder i mitt resultat. I resultatet framställs det att 

bibliotekarier borde marknadsföra sig själva och visa vad de gör, något även Mi-

kaelsson hävdar.186 Att bibliotekarier framställs osynliga kan ha att göra med osyn-

ligheten som framställs finnas i deras kompetenser och arbetsuppgifter. Jag tror, 

lik Årebrink, att uttrycken om att bibliotekarier borde visa sig är viktiga.187 Dock 

tror jag inte det är möjligt att synliggöra allt. Den tysta kunskapen är, som det 

även beskrivs i en text (95), svår att beskriva och arbetsuppgifterna som inte sker 

inför användarnas åsyn lär troligtvis förbli osynliga. Däremot kan bibliotekarier 

mycket väl bli tydligare i till exempel sitt arbete i informationsdisken och där visa 

upp sina kompetenser gällande informationssökning och hur information ska vär-

deras. Det hade på så vis kunnat skapa en förståelse för kompetensen och använ-

darna hade fått en djupare förståelse i hur de kan använda bibliotekarier, vilket det 

som nämnt visades i Mikaelssons studie att bibliotekarier upplevde att samhället 

inte hade.  

Gällande bibliotekariers karakteristiska drag framställs det ytterligare att det 

finns en stereotyp och nidbild av bibliotekarier. De beskrivs som kvinnor, hög 

medelålder, glasögon, knut i nacken, som kunniga och med ett dåligt självförtro-

ende. Karakteristiska drag som skiljer sig åt under de analyserade tidsperioderna 

är att de under den första tidsperioden beskrivs som hårt arbetande, något som inte 

är framträdande under den andra tidsperioden. Där framträder istället föreställ-

ningar om bibliotekarier som otrevlig, trevlig, bokälskande och att de tycker om 

människokontakt. Denna framställning visar att det förekommer både positiva och 

negativa beskrivningar av bibliotekarier. I Silvermyrs uppsats konstaterades det 

att de negativa beskrivningarna var de påfallande, något jag inte uppfattade i min 

analys.188 Kanske kan de bero på att hon studerade föreställningar av bibliotekarier 

i dagspressen och att jag har studerat föreställningar i en facktidning. Det är troligt 

att bibliotekarier själva, samt fackligt engagerade, vill framställa en positiv bild av 

bibliotekarier. 

I framställningen av bibliotekarieyrket förväntade jag mig nästan att en posi-

tiv bild av yrket skulle förmedlas, eftersom materialet kommer från det egna or-

ganet, men bilden som förmedlas av yrket är till störst del negativ. Den negativa 
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 80 

bilden framställs genom att undersökningens resultat visar att bibliotekarier har 

låg lön, låg status, att yrket är kvinnodominerat, att det är en dålig investering och 

att de får handskas med nedskärningar. Det finns en del aspekter om skiljer sig åt i 

de två analyserade tidsperioderna. Under den första tidsperioden lyfts arbetslös-

het, problem med deltidstjänster och bristande personalresurser. Under den andra 

tidsperioden lyfts en stängd arbetsmarknad och problem gällande generationsav-

gångar. 

I forskningsgenomgången är det flera som lyfter yrkets låga status, bland an-

nat Prins och Gier som menar att den existerar i hela världen.189 Även i resultatet 

framkommer en stark bild av yrkets låga status, vilket kan bero på att materialet är 

hämtat ur en facktidning som har en uppgift att föra diskussioner om yrket. Hade 

ett annat material studerats kan det hända att aspekten inte framträtt lika tydligt. I 

Prins och Giers studie blir det tydligt att bibliotekstyp påverkar statusen. I deras 

studie ansågs det att skol- och folkbibliotek var de bibliotek med lägst status.190 

Hade framställningen av högskole- och universitetsbibliotekarier studerats kan det 

därför hända att en lika stark bild av yrkets låga status inte framställts.  

En faktor som framställs påverka yrkets status och lön är kvinnodominansen. 

I forskningsgenomgången tas detta upp bland annat av Mikaelsson som menar att 

kvinnoyrken traditionellt värderas lägre och att kvinnodominansen kan vara en 

förklaringsfaktor till de låga lönerna.191 En ytterligare aspekt som Mikaelssons 

studie tar upp är att flera bibliotekarier hade ett missnöje med lönenivån i förhål-

lande till utbildningen.192 Jag lyfter, precis som flera av bibliotekarierna i Mikaels-

sons studie, universitetsutbildningen och att yrket borde värderas högre. Det är 

häpnadsväckande att ett yrke, där många idag studerar en masterutbildning för att 

få jobb, har en så låg status och lön som det i analysen framställs att de har. Trots 

den låga lönen och statusen framställs det att bibliotekarier är nöjda och trivs med 

sitt yrke. 

Motsättningar 

I uppsatsens framställning konstaterades två motsättningar. Motsättningarna iden-

tifierades genom att jag tittade på när två aspekter ställde sig emot en identitet och 

hindrade varandra. Detta steg i analysen var inspirerat av Mouffe och Laclaus 

begrepp antagonism. Den mest anmärkningsvärda motsättningen jag fann var lit-

teratur och information, en motsättning som även konstaterats av Årebrink och 
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Hedemark.193 Det blev i analysen tydligt att aspekterna hindrar bibliotekariers 

identitet då det finns de uttryck som tyder på att litteratur är det viktigaste, till 

exempel: ”Att kulturen kommer före, det kommer vi inte ifrån. Och där ingår na-

turligtvis litteraturförmedlingen som en central uppgift.” (70). Och de som tyder 

på att information är det, till exempel: ”Mycket kan bibliotekarierna själva på-

verka yrkets status genom att framhålla kompetensen och att det är kunskap och 

information som de förmedlar […].” (141).  

Att det finns två aspekter som står emot varandra kan antas påverka bibliote-

kariers urholkade yrkesidentitet då det kan skapa en osäkerhet kring vad som är 

kärnan i yrket. Information framträder allt viktigare med tiden och kanske kom-

mer det att fortsätta på det vis. Jag har dock svårt att tro att bibliotekarier helt 

kommer att tappa litteraturidentiteten, eftersom den kopplingen har en lång histo-

risk bakgrund. Därför är det troligt att denna identitet kommer att bestå och att 

varken information eller litteratur kommer att uppnå dominans.  

Den mindre motsättningen som framträdde gjorde det i framställningen av 

bibliotekariers karakteristiska drag. Motsättningen framkom genom att beskriv-

ningarna av bibliotekarier till en viss del gick emot varandra, bland annat beskrivs 

de både som trevliga och otrevliga. I motsättningen framträder även en bild av två 

aspekter som står emot varandra gällande bibliotekariers utseende. Smith skriver 

om en stereotyp föreställning av bibliotekarier, knut i nacken och glasögon, samt 

en motsättning till denna stereotyp, bibliotekarien som sexig och stygg.194 Dessa 

två stereotyper framträder i materialet (stereotypen av den sexiga och stygga bib-

liotekarien text (130)). Resultatet visar dock att den framträdande föreställningen, 

och som skulle kunna anses ha uppnått dominans, är den stereotypa föreställning-

en av bibliotekarien som en tant med knut i nacken. 

Diskurserna 

Uppsatsens resultat visade att fyra diskurser framträdde i framställningen av folk-

bibliotekarier och folkbibliotekarieyrket: Informationsdiskursen, Litteraturdiskur-

sen, Servicediskursen och Statusdiskursen. Diskurserna studerades för att nå kun-

skap hur materialet framställer och förstår elementet folkbibliotekarie. Var och en 

av diskurserna som identifierades är ett sätt att tala om och förstå folkbiblioteka-

rier och folkbibliotekarieyrket, eller delar av det. Diskurser är benämnda efter 

deras respektive nodalpunkt, vilket står för det begrepp diskursen kretsar kring. 

Det går att förhålla sig kritisk till diskursanalys som teori och metod. Bland 

annat genom att det, vilket Winther Jørgensen och Phillips påpekar, inte finns en 
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enighet om vad diskurs är eller hur det ska analyseras.195 Jag har dock tydligt re-

dogjort för hur min uppsats förhåller sig till diskursbegreppet och tydligt presente-

rat en analysmodell jag följt. Därför anser jag att resultaten av de framställningar 

och de diskurser som där framträtt är hållbara. 

I Informationsdiskursen framställs det, hämtat från ekvivalenskedjorna som 

presenterades i analysen, att följande begrepp länkas samman: Informationskun-

skap, service, pedagogik, information, förmedling och biblioteks- och informat-

ionsvetenskap (Tabell 3). I Informationsdiskursen framställs det att bibliotekarier 

har kunskaper och kompetenser i information och att deras arbete innebär inform-

ation. Till exempel att de kan söka, hitta, värdera och organisera information samt 

att de har en förmåga i att förmedla, handleda och vägleda den. I Informationsdis-

kursen ingår det att bibliotekarier ska förse användarna med information. Det 

framställs vara en uppgift som innebär service, förmedling och pedagogik. Sundin 

uttrycker att informationssamhället har bidragit till att användarna fått större möj-

ligheter att själva söka information. Det har även bidragit till att värdering av in-

formation samt användarnas beteende och behov på senare tid blivit allt vikti-

gare.196 Det överensstämmer med mitt resultat som framställer att det under den 

andra tidsperioden blir viktigare för bibliotekarier att värdera, handleda och väg-

leda. Informationsdiskursen har även förändrats över tid genom att information 

integreras tydligare i utbildningen, som börjar benämnas vid biblioteks- och in-

formationsvetenskap. 

I Litteraturdiskursen framställs det att följande begrepp länkas samman: Litte-

ratur/bokkunskap, service, pedagogik, böcker och litteratur, förmedling, uppsö-

kande verksamhet och kärlek till böcker (Tabell 3). Litteraturdiskursen är den 

diskurs som enligt min uppfattning har förändrats minst under den analyserade 

tidsperioden. Det kan troligtvis bero på att bibliotek, och bibliotekarier, har en 

lång och stark koppling till läsning och böcker. Den kopplingen framträder bland 

annat genom att bibliotekarier ofta benämns i koppling till bibliotek, till exempel 

biblioteksanställda och biblioteksfolk (Figur 3). I Litteraturdiskursen framställs 

det att bibliotekarier har kunskaper om olika typer av litteratur, bokutgivning, 

förlagsmarknaden, utgivning och genrer. Det framställs att bibliotekarier arbetar 

med förmedlande av litteratur, läsfrämjande uppgifter och bokhantering, till ex-

empel bokuppsättning och bokutlåning. Det påpekas också att bibliotekarier arbe-

tar med att föra ut boken till människan, via uppsökande verksamhet. Service och 

pedagogik ingår även i Litteraturdiskursen. Bland annat erbjuder bibliotekarier 

service genom bokprat, där det ingår pedagogiska uppgifter. I Litteraturdiskursen 

framställs det även att bibliotekarier är läsande människor som har en kärlek till 

böcker, en bild som framträder i Smiths pre-stereotype där bibliotekarier beskrivs 

                                                 
195 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 7. 
196 Sundin, (2006), s. 87ff. 
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som en bibliophile (bokälskare). Jag anser dock inte att det framställs att bibliote-

karier endast lever för sina böcker, som pre-stereotypen gör, utan snarare att 

böcker är en viktig del i helheten.197 

I Servicediskursen framställs det att följande begrepp länkas samman: Ser-

vicekompetens, service och människokontakt (Tabell 3). Att bibliotekarieyrket 

innebär service framställs tydligt i analysen och det kan uppfattas att service fram-

träder tydligare och viktigare med tiden. Servicediskursen utvecklas bland annat 

genom teknikutvecklingen som medför nya verktyg för bibliotekarier att ge ser-

vice på, ett sådant exempel är Bibblan svarar. Utvecklingen märks även i texterna 

med kod 118 och 120 där det talas om att bibliotekarier måste bli kundanpassade, 

utåtriktade och mer människo- än bokinriktade. Det framställs att det blir viktigt 

att ha en servicekompetens i mötet med människor och att bibliotekarier i mötet 

med människor ska göra sitt yttersta för att tillfredsställa deras behov. Det fram-

ställs även att servicearbetet är en aspekt i valet av varför bibliotekarier vill bli 

bibliotekarier. Servicediskursen har en koppling till både Informationsdiskursen 

och Litteraturdiskursen, eftersom att service framställs vara en länk i kedjan för 

de båda diskurserna. Ur det perspektivet kan Servicediskursen anses vara den cen-

tralaste diskursen. 

I Statusdiskursen framställs det att följande begrepp länkas samman: Kvinnor, 

kvinnodominans, nidbild, låg lön, låg status, dålig investering, deltidstjänster och 

obehöriga på bibliotekarietjänster (Tabell 3). Som konstaterat tidigare i uppsatsen 

uppfattadedes förändringar i Statusdiskursen men även att den står stark under 

hela tidsperioden. En förändring som framställs i materialet är utvecklingen av 

deltidstjänster till heltidstjänster. En annan är att det i den andra tidsperioden fö-

rekommer uttryck om att den nidbild som framställs är på väg att försvinna. Det 

konstateras också att tekniken kan höja yrkets status. Harris skriver att ”masku-

lina” uppgifter, tekniken, värderas högre än ”feminima”, barnlitteratur och kontakt 

med människor.198 Enligt det resonomanger skulle alltså yrkets status öka genom 

att lyfta de ”maskulina” arbetsuppgifterna. I detta resonemang träder även kvin-

nodominansen i yrket fram som ett problem gällande yrkets status. Kvinnodomi-

nansen framställs påverka både yrkets status och lön. Lönen framställs i sin tur 

vara något som påverkar yrkets status. Mycket av yrkets problem kan grunda sig i 

den låga lönen. Hade yrket haft högre lön är det troligt att andra problem i Status-

diskursen hade haft en mindre påverkan på yrkets status. Till exempel framställ-

ningen av att yrket är en dålig investering, som jag anser skapar en negativ bild av 

yrket, hade inte funnits om lönen var högre. 
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Avslutande reflektioner 

Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv har min uppsats bidragit till att forma en 

bild av folkbibliotekarier och folkbibliotekarieyrket. Uppsatsen har övergripande 

visat att folkbibliotekarier är ett mångtydigt tecken som går att förstå på olika vis i 

olika sammanhang. Analysen har visat att det krävs flera typer av kunskaper och 

kompetenser, både från utbildning och arbete, och att det finns en bredd i arbets-

uppgifterna. Den har även visat att det finns stereotypa föreställningar av bibliote-

karier, i de flesta fall negativa, och att yrket av flera anledningar har en låg status. 

Den utveckling som främst framställs påverkat bibliotekarieyrket är teknikut-

vecklingen.  

I analysen av materialet framträder fyra diskurser om information, litteratur, 

service och status. I Silvermyrs studie, som likt min studerar diskurser kring bibli-

otekarier i media, framträder diskurser kring böcker och information. I hennes 

resultat framträder dock ingen diskurs eller vidare diskussion om service, något 

som framträder tydligt i mitt resultat.199 Överlag förs inga större diskussioner om 

service i uppsatsens forskningsgenomgång. Den studie som främst behandlar ser-

vice är Hicks. I hennes studie framträder en service repertoar och studien betonar 

att service är kärnan i bibliotekarieskapet. Jag anser att mitt resultat visar det-

samma. Resultatet att service är en central del i folkbibliotekarieyrket framställs 

bland annat genom Servicediskursen och i analysen genom att service, precis som 

även Hicks konstaterar, framställs ingå i fler delar av bibliotekarieskapet.200 Över-

gripande riktas inte beskrivningarna av service i analysen sig till specifikt service 

på folkbibliotek. Det gör att resultatet av att service ingår i yrkets kärna är något 

jag tror även framkommit i en studie av andra bibliotekariegrupper.  

Det hade varit intressant att sätta den kunskap om de framställningar och dis-

kurser som framträtt i uppsatsen i förhållande till bibliotekariers utbildning. Efter 

att snart studerat färdigt min masterutbildning i biblioteks- och informationsveten-

skap kan jag konstaterat att en annan framställning och andra diskurser mycket 

troligt hade framträtt i en studie av bibliotekariestudenter. Det bland annat genom 

att litteratur är väldigt tydligt i mitt resultat men något utbildningen inte fokuserar 

på. Utbildningen fokuserar inte heller på service vilket är en väldigt tydlig del i 

mitt resultat. Avsaknaden på service i utbildningen gör att det inte finns någon 

garanti på att studenter har en servicekompetens när de kommer ut i arbetslivet. 

Kanske ligger det något i resonemangen som förs i Prins och Gier studie, att ut-

bildningen fokuserar för mycket på traditionella bibliotekarieuppgifter och att den 

snarare borde fokusera mer på service.201  
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Sammanfattning 

Uppsatsens övergripande syftet är att diskursanalytiskt studera framställningar och 

diskurser av folkbibliotekarier och folkbibliotekarieyrket i DIK:s facktidning över 

en tidsperiod på 40 år, 1974–2014. Diskursanalys anser att språket bidrar till att 

forma verkligheten och genom att studera texter i DIK:s facktidning kan en bild 

av bibliotekarier och bibliotekarieyrket formas. Bilden som formas kan bidra till 

en ökad förståelse, nya perspektiv och djupare kunskap. Uppsatsen utgår från föl-

jande frågeställningar: Hur framställs folkbibliotekarier och folkbibliotekarieyrket 

i en facktidning 1974–2014? Finns det motsättningar i de framställningar som 

framträder? Vilka diskurser framträder i framställningen av folkbibliotekarier och 

folkbibliotekarieyrket? Vilka förändringar framställs i diskurserna över tid?  

Uppsatsens teoretiska och metodiska utgångspunkt är den diskursanalytiska 

inriktningen diskursteori, utvecklad av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Uti-

från relevanta diskursteoretiska begrepp stuska det empiriska materialet studeras 

och frågeställningarna besvaras. Det empiriska materialet består av artiklar, le-

dare, debatter, reportage, intervjuer, krönikor och insändare i DIK:s facktidning. I 

analysen studerades folkbibliotekarier och folkbibliotekarieyrket utifrån fyra in-

fallsvinklar: kunskaper och kompetenser, arbetsuppgifter, karakteristiska drag 

samt bibliotekarieyrket. Analysen visade övergripande att bibliotekarier har kun-

skaper och kompetenser inom bland annat service, litteratur och information. Den 

har även visat att det finns en bredd och variation i arbetsuppgifterna och att även 

de bland annat handlar om service, litteratur och information. I analysen har det 

även framgått att det finns positiva och negativa uttalanden om bibliotekariers 

karakteristiska drag och att yrket av flera anledningar, till exempel kvinnodomi-

nans och låg lön, har en låg status.  

I analysen identifierades fyra diskurser, och på så vis fyra sätt att tala om och 

förstå folkbibliotekarier och folkbibliotekarieyrket: Informationsdiskursen, Litte-

raturdiskursen, Servicediskursen och Statusdiskursen. Diskurserna förekommer 

under hela den analyserade tidsperioden men det framställs att utvecklas och för-

ändras över tid. Den främsta utveckling som framställs påverkat diskurserna är 

teknikutvecklingen.  
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